
Usnesení: PŘIJATO

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

24. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 11.9.2019 v 09:00 hodin 

v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

970/24/RM/19 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 11. 9. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

971/24/RM/19 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), při 
výkonu působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava, 
Zámecký okruh 413/8, PSČ 746 01, IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64452 (dále jen "společnost Hokejový klub 
Opava"), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů tak, že:

1. odvolává

paní Bc. Hanu Brňákovou, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava 1 
z funkce jednatelky společnosti Hokejový klub Opava

2. schvaluje

nové znění Zakladatelské listiny společnosti Hokejový klub Opava

3. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Hokejový klub Opava, pana Reného 
Holuši, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

4. schvaluje
a) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava, pana 

Ing. Marka Piecha, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Raduň

b) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava, paní 
Mgr. Simony Horákové, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ Opava

c) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava, pana 
Pavla Berana, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░ Opava

d) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava, pana 
Petra Vimmera, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 
Opava
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e) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava, 
pana Mgr. Dalibora Bárty, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ Opava

5. ukládá

primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava dle výše 
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil 
statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Hokejový klub Opava

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

972/24/RM/19 Vrt sv. Anna

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o  závěrech projektových a průzkumných prací realizovaných společnosti 
G-consult, spol.s.r.o. Ostrava v souvislosti s řešením problematiky vybudování nového 
podzemního zdroje pro připravovanou zahrádkářskou  osadu v lokalitě  Opava - Jaktař , 
Svatá  Anna

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

973/24/RM/19 Zásady pro výpočet nájemného v prostorech sloužících podnikání v Opavě

Rada města

1. schvaluje
zásady pro výpočet nájemného v prostorech sloužících podnikání v Opavě s účinností ode 
dne 1. 1. 2020

2. ruší
zásady pro výpočet nájemného v nebytových prostorech, které byly účinné ode 
dne 18. 11. 2013, s platností ode dne 1. 1. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

974/24/RM/19 Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO o provádění 
vyřazování a likvidaci majetku města

Rada města

1. schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku SMO dle 
předloženého přehledu. Jedná se o majetek SMO ve výši 204 192,68 Kč a majetek 
spravovaný školskými příspěvkovými organizacemi ve výši 370 789,10 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

975/24/RM/19 Majetkové záležitosti

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00HZJGP) mezi statutárním městem Opava jako 
půjčitelem a Společenstvím vlastníků domu 17.listopadu 20, 22, Opava jakožto 
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 875/150 - ostatní 
plocha, k.ú. Kylešovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
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2. schvaluje
návrh nového uspořádání pozemků v rámci zahájení pozemkových úprav, k.ú. Leskovec u 
Vítkova, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

976/24/RM/19 Majetkové záležitosti - záměry

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/5 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/39 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/59 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/105 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/188 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

e) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/469 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

977/24/RM/19 Majetkové záležitosti - nájemní smlouva s dohodou o ukončení stávající nájemní 
smlouvy

Rada města

1. schvaluje
nájemní smlouvu s dohodou o ukončení stávající nájemní smlouvy (PID 
MMOPP00HZK9H) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem, stavebním 
bytovým družstvem Rozvoj a Společenstvím vlastníků domu Edvarda Beneše 10, jakožto 
nájemci, jejíž předmětem je ukončení stávající nájemní smlouvy a uzavření nového nájmu 
na část pozemku  parc.č. 2485, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku 
katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

978/24/RM/19 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města

1. schvaluje
a) umístění podzemního plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 3006/1, 3007, 2964, 

2962/1, 3005, 333 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "REKO MS 
Opava, 1. etapa, 1. část"

b) umístění podzemního plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 3003, 2962/1, 
3014/2, 2985, 2990, 2960 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "REKO 
MS Opava, 1. etapa, 2. část"

c) umístění podzemního plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 582/1, 593, 594, 
596, 243/1, 581/1, 211/1 v k.ú. Opava - Město a parc.č. 574/5, 3017, 2626/15, 
2626/161, 2626/358, 2626/276, 2626/281, 574/23 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci 
realizace stavby "REKO MS Opava, 1. etapa, 3. část"
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

979/24/RM/19 Svěření pravomoci rozhodovat o odstraňování vraků vozidel z pozemních komunikací

Rada města

1. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Odboru 
majetku města Magistrátu města Opavy pravomoc rozhodovat o právních jednáních 
souvisejících s předáním vraku provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, 
využívání nebo odstraňování autovraků v souladu s ustanovením § 19c odst. 2 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

2. pověřuje
vedoucího Odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby za statutární město 
Opavu jednal a uzavíral smlouvy realizující pravomoc dle bodu 1 tohoto usnesení, nebo 
aby toto oprávnění delegoval na jiné zaměstnance Odboru majetku města Magistrátu 
města Opavy 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

980/24/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene I.

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00JNSXZ) mezi Statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 339/2 v k.ú. 
Komárov u Opavy pro stavbu "Komárov, U Tratě, p.č. 357/1, smyčka NNk" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
Statutárního města Opavy 

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00JNSW4) mezi Statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 323/1 v k.ú. 
Zlatníky u Opavy pro stavbu "Zlatníky, Na Louky p.č. 172, smyčka NNk" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
Statutárního města Opavy 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJNT5O) mezi Statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemcích parc.č. 1366, 1367/2 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
K Moravici, 1369/1,░░░░ ░░ , NNk" č. stavby IP-12-8022539/2 za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.200,00 Kč + DPH

d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJNT23) mezi Statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemcích parc.č. 535/3 a 535/6 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
Vávrovice, 535/5, ░░░ , příp. kNN" č. stavby IP-12-8019023 za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJNT18) mezi Statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 1837/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
U Hřbitova, 332/2, ░░░░ ░ , přípojka kNN" č. stavby IP-12-8017917 za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
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f) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJNSQY) mezi Statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 2049 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu "Opava, Karafiátová, 
1606, ░░░░ ░ , kNN" č. stavby IV-12-8012622 za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

981/24/RM/19 Smlouva o dílo - Přístřešek na fotbalovém stadionu, ul. Wolkerova

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo na opravu přístřešku fotbalového stadionu na ul. Wolkerova 
(MMOPP00JO14W), mezi statutárním městem Opava a společností SORTSTAV s.r.o., se 
sídlem Olomoucká 2872/41A, 746 01 Opava, IČ: 25390228, zastoupenou Markem 
Náhlíkem, jednatelem

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

982/24/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna plynových hořáků v 
kotelnách - Hany Kvapilové 3 a Krnovská 43" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje

a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna plynových 
hořáků v kotelnách - Hany Kvapilové 3 a Krnovská 43", v rozsahu dle Písemné výzvy 
k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. Ing. Daniel Šenk, Rolnická 1262/5, 747 05 Opava, IČ: 88831205
2. UNIMETAL - engineering, s.r.o., Macharova 6/81, 702 10 Ostrava - Přívoz,
IČ: 26787385
3. SATRO servis s.r.o.,  Na Vyhlídce 1030/20, 747 06 Opava, IČ: 25828312
4. PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o., Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov,
IČ: 04816048
5. Viessmann,spol. s r.o., Chrášťany, Plzeňská 189, IČ: 48948365
6. MARTECH HOLDING a.s., Uničov, Bratří Čapků 821, IC: 25835289
7. SBU BRANO MORAvia, Šumperská 1349, 783 91 Uničov, IČ: 45193363

2. jmenuje

a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2. David Vichánek  
3. Ing. Aleš Bořecký

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Jiří Elbl
3. Ing. Kamil Kremser

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

983/24/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka a montáž 
kuchyňských linek a vybavení" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. schvaluje
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výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu

2. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka a montáž 

kuchyňských linek a vybavení", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a 
důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) Ladislav Džemla - fyzická osoba, Lužovice 187, 747 28 Služovice, IČ: 441 94 714
2) Ing. Pavel Krobot, Opava, Kateřinky, Vrchní 1557/39, IČ: 87225069
3) PEMI STYL s.r.o., Vrchní 86/30, 747 05 Opava, IČ: 633 19 829 
4) NÁDENÍČEK INTERIÉRY s.r.o., Litultovice 86, 747 55 Litultovice u Opavy
5) Kamil Kulaga , Opavská 195, 747 92 Háj ve Slezsku-Lhota u Opavy, IČ: 47636165

3. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení 

nabídek ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička 
2. Ing. Radim Křupala
3. Ing. Radka Šabatková
4. Bc. Iva Paletová

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a 
hodnocení nabídek ve složení:
1. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski
4. Bc. Kamila Vlčková

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

984/24/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Opava - Zefektivnění a 
rozšíření MKDS IV. etapa - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek uchazečů:

1. COPSERVIS s.r.o., se sídlem Dlouhá 2/84, 747 17, Darkovice, IČ: 25900765
2. A. I. Company, s.r.o., se sídlem Hradní 27/37, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava,
IČ: 01995014

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost COPSERVIS s.r.o., se sídlem 
Dlouhá 2/84, 747 17, Darkovice, IČ: 25900765, jehož nabídka splňuje všechny 
požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek a dle hodnotících 
kritérií, které zadavatel stanovil, má nejvyšší bodové ohodnocení

2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00I79V7, mezi statutárním městem Opava a společností COPSERVIS 
s.r.o., se sídlem Dlouhá 2/84, 747 17, Darkovice, IČ: 25900765.

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

985/24/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Vybudování zahrady ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov" - výsledek výběrového řízení

Rada města

1. bere na vědomí
a) výsledné pořadí:

1. Ing. Eva Stoklásková Hegerová, Zahrady LAURUS, Hybrálec 5, 586 01 Jihlava, 
IČ: 62873491          
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2. Hřiště 8D s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 04436857
3. FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 31/29, Černovice, 618 00 Brno, 

IČ: 28341627

b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost Ing. Eva Stoklásková Hegerová, 
Zahrady LAURUS, Hybrálec 5, 586 01 Jihlava, IČ: 62873491, jehož nabídka splnila 
požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší 
nabídkovou cenu

c) smlouvu o dílo mezi Základní škola a Mateřská škola Opava - Komárov - příspěvková 
organizace, U Školy 52/1, Komárov, 747 70 Opava a společností Ing. Eva Stoklásková 
Hegerová, Zahrady LAURUS, Hybrálec 5, 586 01 Jihlava, IČ: 62873491

d) financování předmětné dodávky z fondu investic příspěvkové organizace v souladu s 
článkem V. odst. 2. písm. b) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Opava - Komárov

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

986/24/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup notebooků" - výsledek 
výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:

1. Netfox s.r.o., Koněvova 65/2755, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 27574032
2. DILERIS a.s., Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 26828677

b) o výběru nabídky uchazeče Netfox s.r.o. se sídlem Koněvova 65/2755, 130 00 Praha 3 
- Žižkov, IČ: 27574032, jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti ve 
výběrovém řízení a byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

987/24/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup počítačů" - zrušení + 
opakované zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup počítačů" 

v souladu s Písemnou výzvou k podání nabídek

b) o opakovaném zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
"Nákup počítačů" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení 

nabídek ve složení:

1. Bc. Tomáš Koloděj
2. Bc. Aleš Hruška
3. Mgr. Mojmír Staňo

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a 
hodnocení nabídek ve složení:

1. Ing. Milan Binčík
2. Mgr. Marek Drozdek
3. Bc. Pavel Zapletal

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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988/24/RM/19 Navýšení počtu pracovníků odboru sociálních věcí

Rada města

1. schvaluje
navýšení o 1 pracovníka odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, s 
účinností od 1.10.2019 

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

989/24/RM/19 Studie proveditelnosti nového projektu bazénu včetně varianty řešení možností využití 
stávajícího plaveckého bazénu

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu o dílo "Studie proveditelnosti nového projektu bazénu včetně varianty řešení 
možností využití stávajícího plaveckého bazénu", MMOPP00HXSR5, mezi statutárním 
městem Opava a Relaxsolution s.r.o. se sídlem Komořanská 2065/9, 14300 Praha, 
IČ: 04556224, zastoupenou Ing. Radkem Steinhaizlem, jednatelem společnosti

b) Rozpočtové opatření č. 2019/159
ve výdajích - samostatné pracoviště architekta
ostatní územní příprava

(3635,6119,00000000,0080,0001039000000) - 170,000,00 Kč

Architektonický workshop - rezerva

(3635,5901,00000000,0080,0002458000000) - 100.000,00 Kč

Městský krytý bazén - studie proveditelnosti

(3412,6119,00000000,0080,0007507000000) + 270.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

990/24/RM/19 Zvýšení nájemného z bytu

Rada města

1. schvaluje

a) u bytů s nájemným ve výši 50,02 Kč/m2/měsíc stanoveným s účinností od 1. 1. 2010 
na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, podat 
nájemcům bytů návrh na zvýšení nájemného na částku 70,00 Kč/m2/ měsíc, přičemž 
při výpočtu zvýšeného nájemného se bude vždy vycházet z výměr místností a 
příslušenství stanovených ve stávajících evidenčních listech

b) u bytů s nájemným určeným na základě výběrového řízení dle Zásad pro pronajímání 
městských bytů, pokud nájemné nedosahuje částky 70,00 Kč/m2/měsíc a současně 
nejedná se o byty uvedené pod písm. c) tohoto bodu, podat nájemcům bytů návrh na 
zvýšení nájemného na částku 70,00 Kč/m2/měsíc, přičemž při výpočtu zvýšeného 
nájemného se bude vždy vycházet z výměr místností a příslušenství stanovených ve 
stávajících evidenčních listech

c) u bytu č. 9 na adrese Masarykova třída 25, bytu č. 7 na adrese Horní náměstí 50 a 
bytu č. 16 na adrese Jateční 10/a v Opavě s nájemným určeným na základě 
výběrového řízení dle Zásad pro pronajímání městských bytů, a u bytů č. 23 a č. 24 na 
adrese Masarykova třída 14 v Opavě, u nichž bylo v minulosti určováno tzv. věcně 
usměrňované nájemné, podat nájemcům bytů návrh na zvýšení nájemného o 20%, 
přičemž při výpočtu zvýšeného nájemného se bude vždy vycházet z výměr místností a 
příslušenství stanovených ve stávajících evidenčních listech

d) u bytů nacházejících se na adresách U Cukrovaru 1, U Cukrovaru 1a, Jateční 7 a 
Podvihovská 5a v Opavě, které jsou užívány na základě smluv o ubytování, po 
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skončení sjednaných dob ubytování poskytovat tyto byty dále k ubytování za cenu 
70,00 Kč/m2/měsíc, přičemž při výpočtu zvýšeného nájemného se bude vždy vycházet 
z výměr místností a příslušenství stanovených ve stávajících evidenčních listech

2. ukládá
vedoucímu odboru majetku města Magistrátu města Opavy zajistit doručení návrhu na 
zvýšení měsíčního nájemného z bytu jednotlivým nájemcům dle přiloženého vzoru 
nejpozději do 30. 9. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

991/24/RM/19 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu na aktualizaci projektové dokumentace č. 43/2019/PRI (MMOPP00IKLDO) 

mezi statutárním městem Opava a společností KONEKO, spol. s r.o. se sídlem 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 00577758, DIČ: CZ00577758 
na zakázku malého rozsahu "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace" za cenu 
nejvýše přípustnou 1.124.000,00 Kč bez DPH (1.360.040,00 Kč vč. DPH)

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/80

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

ba) Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace - PD

(2321,6121,00000000,0220,0007509000000)    + 1.360.040,00 Kč

Investice - projektová dokumentace

(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)     - 1.360.040,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

992/24/RM/19 Investiční akce "Horní náměstí 33,34, 35" (výměna oken, zateplení) - dodatek ke 
smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00IKLBY) ke smlouvě o dílo č. 17/2019/PRI (MMOPP00IKMCM) 

mezi statutárním městem Opava a společností MH - STAVBY, s.r.o. se sídlem 
V Poli904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 27776506, DIČ: CZ27776506, v rámci akce 
"Horní náměstí 33, 34, 35" (výměna oken, zateplení)

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/81
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

ZŠ Mírová 35

(3113,6121,00000020,0220,0007564000000)    - 238.379,00 Kč

Horní náměstí 33, 34, 35

(3612,6121,00000020,0220,0007638000000)    + 238.379,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

993/24/RM/19 Příprava investiční akce - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
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smlouvu č. 44/2019/PRI (MMOPP00IKLEJ) o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 a statutárním městem 
Opava, a to vedení VN v rámci akce "Rekonstrukce mostu ul. Mostní"

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

994/24/RM/19 Schválení smluv

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00CW51Y, mezi statutárním městem Opava a Sportovním klubem 

Fénix Opava, z.s. se sídlem Mostní 378/44, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 06563147, 
zastoupeným Petrem Hubálkem, předsedou, na pořízení přenosného hřiště, ve výši 
10.000,00 Kč

b) smlouvu, MMOPP00CW503, mezi statutárním městem Opava a Maticí slezskou, 
pobočným spolkem v Opavě se sídlem Matiční 175/2, Město, 746 01 Opava, IČ 
00534366, zastoupenou Ing. Janou Novotnou Galuszkovou, předsedkyní, na náklady 
související s vydáním Vlastivědných listů Slezska 2019, ve výši 35.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

995/24/RM/19 Dotace ostatní - Fotbalový klub Kylešovice - oprava podlah kabin

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Fotbalového klubu Kylešovice, z.s. se sídlem U Hřiště 343/59, 
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 66144272, na náklady související s opravou podlah kabin 
FK Kylešovice, ve výši 49.940,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Fotbalovému  klubu Kylešovice, z.s. se sídlem U Hřiště 343/59, 

Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 66144272, na náklady související s opravou podlah 
kabin FK Kylešovice, ve výši 49.940,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/82

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)            - 49.940,00 Kč

Fotbalový klub Kylešovice, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000315000000)           + 49.940,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

996/24/RM/19 Dotace ostatní - Český kynologický svaz ZKO Opava - 192 - soutěž pro psy a 
prezentace výchovy a výcviku psů

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Českého kynologického svazu ZKO Opava - 192 se sídlem 
Jaselská 2753/22, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 47813881, na náklady související se 
soutěží pro psy a prezentací výchovy a výcviku psů, ve výši 10.000,00 Kč
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2. schvaluje
a) finanční dotaci Českému kynologickému svazu ZKO Opava - 192 se sídlem Jaselská 

2753/22, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 47813881, na náklady související se soutěží 
pro psy a prezentací výchovy a výcviku psů, ve výši 6.900,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/83

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 6.900,00 Kč

Český kynologický svaz ZKO Opava - 192

(3429,5222,00000000,0020,0000416000000)    + 6.900,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

997/24/RM/19 Dotace ostatní - SK Jantar - úprava startovací rampy

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Sportovního klubu JANTAR Opava, z.s. se sídlem Jaselská 
2754/20, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 13643444, na úpravu startovací rampy BMX, ve 
výši 45.000,00 Kč, na úpravu startovací rampy BMX, ve výši 45.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Sportovnímu klubu JANTAR Opava, z.s. se sídlem Jaselská 2754/20, 

Předměstí, 747 07 Opava, IČ 13643444, na úpravu startovací rampy BMX, ve výši 
45.000,00 Kč, na úpravu startovací rampy BMX, ve výši 45.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/160

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 45.000,00 Kč

Sportovní klub JANTAR Opava, z.s.

(3419,6322,00000000,0020,0000307000000)    + 45.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

998/24/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019, předběžná rozpočtová 
opatření 2019

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/161

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000013011,0020,0002556000000) + 6.520.190,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
Sociálně-právní ochrana dětí
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- platy zaměstnanců 

(4329,5011,000013011,0192,0001096000000) + 4.208.000,00 Kč

- sociální pojištění

(4329,5031,000013011,0192,0001096000000) + 1.043.600,00 Kč

- zdravotní pojištění

(4329,5032,000013011,0192,0001096000000) + 378.700,00 Kč

- náhrady v době nemoci

(4329,5424,000013011,0192,0001096000000) + 9.700,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí

Sociálně-právní ochrana dětí

- drobný hmotný dlouhodobý majetek

(4329,5137,000013011,0040,0002556000000) + 280.190,00 Kč

- nákup materiálu

(4329,5139,000013011,0040,0002556000000) + 50.000,00 Kč

- cestovné

(4329,5173,000013011,0040,0002556000000) + 50.000,00 Kč

- nájemné za nájem s právem koupě

(4329,5178,000013011,0040,0002556000000) + 500.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/162

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů

MD 231 0000

(0000,4122,000000211,0020,0002450000000) + 50.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení

posílení akceschopnosti JSDH

- ochranné pomůcky

(5512,5132,000000211,0193,0002450000000) + 50.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/163

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní investiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 2.563.064,14 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace

- 5. žádost o platbu

původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 
2018

(uznatelné výdaje celkem)

- stavba

(2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 4.020.492,77 Kč
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uznatelné výdaje hrazené z dotace 

(85% uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy)

- stavby

(2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 2.563.064,14 Kč

uznatelné výdaje SMO 

(15% z uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy+ 25% 
z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané 
příjmy)
- stavba

(2321,6121,10610000,0220,0007869000000) + 1.457.428,63 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017

D 231 0000

(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)   + 2.563.064,14 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/164

ve  výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO

(6401,5901,000000000,0020,0002996000000) - 24.319,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
nájemné - hrobová místa (vratka přeplatku 
minulých let)
(3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 6.175,00 Kč

služby spojené s nájmem - hrobová místa (vratka 
přeplatku minulých let)
(3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 18.144,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/165

v příjmech - odbor majetku města

samostatné pracoviště

náhrada škody
(6171,2324,00000000,0050,0009078000000) + 18.019,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov

parkoviště Krnovská-opravy a udržování

(2219,5171,00000000,0051,0001107000000) + 18.019,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2019/84

ve výdajích - odbor školství

posudky, konzultace, revize
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(3119,5166,00000000,0030,0002525000000) - 5.000,00 Kč

Environmentální výchova -  nákup materiálu
(3792,5139,00000000,0030,0001076000000) + 5.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2019/85

ve výdajích - oddělení personální a mzdové

Zastupitelstva obcí

odměny

(6112,5023,00000000,0192,0001086000000) - 119.700,00 Kč

refundace - platy

(6112,5019,00000000,0192,0001087000000) + 90.000,00 Kč

refundace - pojistné

(6112,5039,00000000,0192,0001087000000) + 29.700,00 Kč

3. schvaluje

a) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/10

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní přijaté vratky transferů - Seniorcentrum - 

projekt "Série vzdělávacích kurzů pro seniory 
v Opavě"
(4350,2229,000000348,0020,0000000000000) + 9.840,00 Kč

projekt "Podpora propagace a vzdělávání 
zaměstnanců
sociální služby Seniorcentrum Opava, p.o."

(4350,2229,000000359,0020,0000000000000) + 3.129,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

převody domněle neoprávněně použitých dotací

zpět poskytovateli - Seniorcentrum

projekt "Série vzdělávacích kurzů pro seniory 
v Opavě"
(4350,5904,000000348,0020,0000000000000) + 9.840,00 Kč

projekt "Podpora propagace a vzdělávání 
zaměstnanců
sociální služby Seniorcentrum Opava, p.o."

(4350,5904,000000359,0020,0000000000000) + 3.129,00 Kč

b) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/11

v příjmech - odbor majetku města

samostatné pracoviště

fakturované příjmy SmVak

(2321,2111,00000000,0050,0009219000000) + 156.646,00 Kč
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ve výdajích - odbor majetku města

samostatné pracoviště

elektrická energie - ČOV Zlatníky
(2321,5154,00000000,0050,0000000000000) + 156.646,00 Kč

4. bere na vědomí
informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba na činnost lesního hospodáře 
za II. čtvrtletí roku 2019 ve výši 234.363,00 Kč. Od 01. 01. 2018 tyto platby nejsou 
zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za náhradu (novela 
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

999/24/RM/19 Souhlas se záměrem Základní umělecké školy s.r.o. se zřízením dalšího místa 
vzdělávání

Rada města

1. souhlasí

se záměrem Základní umělecké školy s.r.o., Dvořákův okruh 298/21, 794 01 Krnov, 
IČO: 25367242 zřídit další místo vzdělávání v Základní škole Ilji Hurníka Opava, 
Ochranova 6, příspěvková organizace, na odloučeném pracovišti Pekařská 679/77 

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1000/24/RM/19 Souhlas RMO s přijetím daru ZŠ Šrámkova 4

Rada města

1. souhlasí

s přijetím věcného daru ve výši 10 000 Kč pro Základní školu Opava, Šrámkova 4, 
příspěvková organizace za umístění v soutěži "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji 
ve školním roce 2018/2019" 

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1001/24/RM/19 Soutěž ve sběru hliníku pro školy ve školním roce 2019/2020

Rada města

1. souhlasí
a) se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž ve sběru 

hliníku pro školy zřizované statutárním městem Opava ve školním roce 2019/2020

b) se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž ve sběru 
hliníku pro školy na území obce s rozšířenou působností Opava (včetně škol 
zřizovaných KÚ MSK a MŠMT) ve školním roce 2019/2020

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1002/24/RM/19 Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-69/2018

Rada města

1. schvaluje
a) Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-69/2018, (MMOPP00I79UC), mezi statutárním 
městem Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 
170 00 Praha 7, IČ 72496991

b) Prodloužení existence 2 pracovních míst s názvem "Asistent prevence kriminality"
do 31. 1. 2020 na Městské policii Opava

c) Rozpočtové opatření č. 2019/166

V příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí 
mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací 
(sml. MMOPP00I79UC) dohoda o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č, OPA-
VZ-69/2018)
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 66.000,00 Kč

ve výdajích - Městská policie
platy
(4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 49.327,36 Kč

sociální pojištění

(4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 12.233,18 Kč

zdravotní pojištění

(4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 4.439,46 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1003/24/RM/19 Projekt "Vybudování parkovacího domu včetně realizace ul. Skladištní"

Rada města

1. schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "Vybudování parkovacího domu 

včetně realizace ul. Skladištní", v rámci ITI Ostravské aglomerace u 14. výzvy k 
předložení žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

b) zajištění financování projektu "Vybudování parkovacího domu včetně realizace ul. 
Skladištní" ve výši dle žádosti o dotaci předkládanou v rámci ITI Ostravské aglomerace 
u 14. výzvy u žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

c) zajištění udržitelnosti projektu "Vybudování parkovacího domu včetně realizace ul. 
Skladištní" v provozní fázi, po dobu stanovenou podmínkami programu IROP v rámci 
stanovené výzvy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1004/24/RM/19 Smlouva o výpůjčce - insignie

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce, MMOPP00F6T95 mezi statutárním městem Opava a Slezským 
zemským muzeem, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava, IČ: 00100595 

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1005/24/RM/19 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu a radě města

Rada města

1. bere na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných radě a zastupitelstvu města 
do 04. 09. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1006/24/RM/19 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1007/24/RM/19 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 23. 08. 2019 do 04. 09. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1008/24/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene II.

Rada města

1. schvaluje
Dohodu o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. UZSVM/OOP/9129/2016-OOPM, (MMOPP00JNT7E) mezi Českou republikou - Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2, IČ 69797111 a Statutárním městem Opava a Městským dopravním podnikem 
Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, Kylešovice, IČ 64610250 týkající 
se umístění podzemního vedení veřejného osvětlení do pozemků parc.č. 2759/37, 
1153/203 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava - 
Kylešovice"

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1009/24/RM/19 Dodatek č.48 ke smlouvě č.SWR/95/11

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č.48 (MMOPP00GL60Z) ke smlouvě č. SWR/95/11 (MMOPP0028I1T) mezi 
statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, 
primátorem města a společností VERA, spol. s r.o.,  se sídlem Lužná /2,  16000 Praha 6, 
IČ:62587978, zastoupená Ing. Jiřím Matouškem, jednatelem ve výši 12.100,00 Kč s DPH

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1010/24/RM/19 Rozpočtová opatření 2019

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/167

ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence pozemků

pozemky - průmyslová zóna
(3639,6130,00000020,0052,0007582000000) - 893.000,00 Kč

oddělení správy a evidence budov

vřetenová sekačka

(3412,6122,00000020,0051,0001007000000) + 893.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/168

Ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)           - 150.000,00 Kč

ve výdajích - odbor sociální věcí

rezerva - dotace na sociální služby

(6409,5901,000000000,0040,0000000230000)           + 150.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města
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