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Anonymizované usnesení

RAD A
STA TU TÁR N ÍHO MĚ STA OPAVY
U S N E S E N Í
26. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 9.10.2019 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
1054/26/RM/19 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 9. 10. 2019
Usnesení: PŘIJATO

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

1055/26/RM/19 Směrnice o inventarizaci
Rada města
1. schvaluje
Směrnici o inventarizaci s účinností od 10.10.2019
2. jmenuje
pana Petra Pavlíčka, člena zastupitelstva
inventarizační komise s účinností od 10.10.2019

města

Opava,

předsedou

Ústřední

Usnesení: PŘIJATO

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

1056/26/RM/19 Záměr výpůjčky vitríny, Horní náměstí 21, Opava
Rada města
1. schvaluje
záměr výpůjčky prosklené vitríny (prostřední ze
Horním náměstím a parkem k ulici Popská
občanského vybavení, která je součástí
plocha a nádvoří, ležící v části obce Město a
adrese Horní náměstí 21/4, Opava

tří vitrín) nacházející se v podchodu mezi
v Opavě na budově č.p. 21, stavbě
pozemku parc. č. 265/3 zastavěná
katastrálním území Opava - Město, na

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

Usnesení: PŘIJATO

1057/26/RM/19 Majetek ve správě TSO s.r.o. - záměr pronájmu (parkovací dům)
Rada města
1. schvaluje
a) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
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(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy
11,21 m2)
b) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy
11,21 m2)
c) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,42 m x 4,71 m (tedy
11,39 m2)
d) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,35 m x 4,45 m (tedy
14,91 m2)
e) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2)
f) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2)
g) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2)
h) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)
i) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)
j) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)
k) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)
l) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)
m) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,93 m x 4,68 m (tedy
23,07 m2)
n) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2)
o) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)
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p) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)
q) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)
r) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,84 m x 4,68 m (tedy
17,98 m2)
s) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,52 m x 5,20 m (tedy
13,10 m2)
t) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,64 m x 5,20 m (tedy
13,73 m2)
u) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,03 m x 5,20 m (tedy
10,53 m2)
v) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,38 m x 4,74 m (tedy
20,76 m2)

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

Usnesení: PŘIJATO

1058/26/RM/19 Zateplení severní fasády BD Krnovská 2787/28 a 2788/30, 746 01 Opava
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo na zateplení severní fasády BD Krnovská 2787/28 a 2788/30, 746 01
Opava (MMOPP00K3IPS), mezi statutárním městem Opava a společností Ing. ILLÍK RAIL spol. s r.o., se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, 747 05 Opava 5, IČ: 25359592,
zastoupenou Ing. Janem Illíkem, jednatelem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1059/26/RM/19 Trafostanice Zimní stadión projekt
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00EUYPR) mezi statutárním městem Opava jako objednatelem
a ELHAPRO s.r.o.,se sídlem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, IČ 03978249, jako
zhotovitelem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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1060/26/RM/19 Oprava oplocení ul. Rooseveltova v k.ú. Opava - Předměstí
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo na opravu oplocení ul. Rooseveltova (MMOPP00JO0X2), mezi statutárním
městem Opava a společností BENKO stavby s.r.o., Nám. Sv. Trojice 2921/15a, 746 01
Opava, IČ: 26857766, zastoupenou Ladislavem Krausem, jednatelem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1061/26/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene - I.
Rada města
1. ruší
usnesení č. 349/10/RM/19/2a ze dne 6. 3. 2019 (Rada města schvaluje nové znění
smlouvy o smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSQJ) mezi Statutárním
městem Opava a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 pro výstavbu sítě - věcná
břemena a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 pro umístění podzemního
vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 1344/2, 1345/1, 1345/2, 3084/2
v k.ú. Jaktař a parc.č. 2952/2, 2952/3, 2984/1, 2984/2, 3333/1, 3333/2, 3333/3, 3333/7,
3333/8, 3333/9, 2952/11 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "I/11 Opava,
okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou" SO "VPI Opava, ulice Krnovská,
Benzina" za jednorázovou náhradu ve výši 70.250,00 Kč + DPH)
2. schvaluje
a) nové znění smlouvy o smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSQJ) mezi
statutárním městem Opava a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 pro výstavbu sítě věcná břemena a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 pro umístění
podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 1344/2, 1345/1,
1345/2, 3084/2 v k.ú. Jaktař a parc.č. 2952/2, 2952/3, 2984/1, 2984/2, 3333/1, 3333/2,
3333/3, 3333/7, 3333/8, 3333/9, 2952/11 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou
stavbu: "I/11 Opava, okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou" SO "VPI
Opava, ulice Krnovská, Benzina" za jednorázovou náhradu ve výši 70.250,00 Kč +
DPH
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3NWU) 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 a podzemního vedení vysokého
napětí do pozemků parc.č. 2370/28, 2370/22, 2370/27, 2370/26 v k.ú. Opava Předměstí pro stavbu "Opava, Englišova 1082/82, kVN/kNN" 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3NU4) 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 pozemků parc.č. 3015, 571/1
v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Otická 23/X1, smyčka NN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
Statutárního města Opavy
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d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3NXP) 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. 1806/36 v k.ú.
Kylešovice pro stavbu "Opava, U hřiště, p.č. 1858/8, pos. vNN/kNN" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města
Opavy
e) smlouvu o právu provést stavbu, (MMOPP00K3OF0) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČ 65993390 a statutárním městem Opava pro realizaci stavby "I/11 Opava, severní
obchvat - východní část - SO 103 Oprava ulice Hillovy" na pozemku parc.č. 2336/2
v k.ú. Kateřinky u Opavy
f) smlouvu o právu provést stavbu, (MMOPP00K3OGV) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČ 65993390 a statutárním městem Opava pro realizaci stavby "I/11 Opava, severní
obchvat - východní část - SO 102 Oprava příjezdu k areálu ZEMPRO" na pozemku
parc.č. 2325/4 v k.ú. Kateřinky u Opavy
g) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3NT9) mezi statutárním městem
Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění
podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 1566/1, 2345/2, 2345/3
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava - Kateřinky, ul. Pekařská III
- výměna vodovodního řadu" za zřízení věcného břemene ve výši 111.200,00 Kč +
DPH
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1062/26/RM/19 Poskytnutí finanční podpory pro vybudování nové veřejné účelové komunikace
napojené z ul. Hradecká
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
poskytnutí finanční podpory ve výši 4 mil. Kč bez DPH pro vybudování nové veřejné
účelové komunikace napojené z ul. Hradecká, která bude sloužit pro Centrum inovací
Opava a lokalitu výstavby rodinných domů
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1063/26/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene - II.
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00JNWY2) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem
Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky splaškové
kanalizace a přípojky dešťové kanalizace do pozemků parc.č. 24/1, 28, 29/2, 38/1,
38/13 v k.ú. Opava - Město pro stavbu "Nová technická infrastruktura k bytovému
domu - vh stavby", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích statutárního města Opavy
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b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00JNXA7) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem
Opava - Kylešovice pro umístění vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1837/1 k.ú.
Kylešovice pro stavbu "Přípojka vody pro parc.č.332/5, k. ú. Kylešovice", za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1064/26/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup vřetenové sekačky pro
SFC" - zahájení výběrového řízení
Rada města
1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup vřetenové
sekačky pro SFC" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy
b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) Profigrass s.r.o., Holzova 1527/9, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 25319876
2) ITTEC, s.r.o., Za Šmatlíkem 824, 14900 Praha 4, IČ: 64574296
3) AGROTIP Opava, s.r.o., Hillova 1694/40, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 25821270
2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení:
1. Ing. Jiří Elbl
2. pan Jaroslav Rovňan
3. Ing. Aleš Bořecký
b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a
hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Bc. Pavel Vltavský
2. Ing. Jiří Lehnert
3. Ing. Kamil Kremser
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1065/26/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ B. Němcové přístavba" - zahájení zadávacího řízení
Rada města
1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "ZŠ B. Němcové - přístavba" v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy
2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členů
komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek
účasti, ve složení
1. Bc. Hana Brňáková
2. Mgr. Petra Vlčová
3. Ing. Andrea Štenclová
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Renata Cvancigerová
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b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2. Ing. Hana Heinzová
3. Ing. Eva Dostálová
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Martin Chalupski
3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/185
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ZŠ B. Němcové - přístavba
(3113,6121,00000026,0220,0007787000000)

+ 7.300.000,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)
MD 231 0000
(0000,8123,00000026,0020,0009963000000)

+ 7.300.000,00 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO

1066/26/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup licencí MC Windows 10
Professional 64_bit CZ" - smlouva
Rada města
1. schvaluje
licenční smlouvu, MMOPP00GL5YG, mezi statutárním městem Opava jako nabyvatelem a
společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 11,
Chodov, IČ: 64949681, jako poskytovatelem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1067/26/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna plynových hořáků v
kotelnách - Krnovská 43 a Hany Kvapilové 3" - výsledek výběrového řízení + smlouva
Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:
1. UNIMETAL - engineering, s.r.o., se sídlem Macharova 6/81, 702 10 Ostrava Přívoz, IČ: 26787385
2. Ing. Daniel Šenk, se sídlem Rolnická 1262/5, 747 05 Opava, IČ: 88831205
3. PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o., se sídlem Kojetínská 2862/58,
750 02 Přerov, IČ: 04816048
4. Lukáš Hynek, se sídlem Sylvárov 2533, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 72929049
b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost UNIMETAL - engineering, s.r.o.,
se sídlem Macharova 6/81, 702 10 Ostrava - Přívoz, IČ: 26787385, jehož nabídka
nejlépe splnila požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek.
2. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00JO0YX), mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem
a společností UNIMETAL - engineering, s.r.o., se sídlem Macharova 6/81, 702 10 Ostrava
- Přívoz, IČ: 26787385, jako zhotovitelem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [26/RM/9.10.2019]

Stránka 8 z 18

1068/26/RM/19 Příprava investičních akcí - smluvní vztahy
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu č. 46/2019/PRI (MMOPP00IKL4X) o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Českými drahami, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222,
110 15 Praha 1, IČ: 70994226 a statutárním městem Opava na umístění kanalizace do
části pozemku parc. č. 752/1 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou finanční
náhradu stanovenou vnitřním předpisem ČD a.s. v rámci akce "Přestupní terminál
Opava východ - ul. Skladištní"
b) smlouvu č. 47/2019/PRI (MMOPP00IKL32) o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové 1, IČ: 4296451, DIČ: CZ42196451 a statutárním městem Opava na umístění
lávky na části pozemku parc. č. 1007 v k.ú. Komárov u Opavy za jednorázovou
finanční náhradu v rámci akce "Komárov - U Černého mlýna - lávka"
c) smlouvu č. 48/2019/PRI (MMOPP00IKL27) o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 a statutárním
městem Opava na umístění splaškové kanalizace do části pozemku parc. č. 3084/1
v k.ú. Jaktař za jednorázovou finanční náhradu stanovenou dle metodiky ŘSD ČR
v rámci akce "Úprava staré Jaktarky"
d) změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2019/91
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní
(2212,6121,00000000,0220,0007570000000)
+
Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

-

12.100,00 Kč

12.100,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

1069/26/RM/19 Investiční akce "Rekonstrukce ul. Pekařské" - dodatek ke smlouvě o dílo
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKL0H) ke smlouvě o dílo č. 58/2018/PRI (MMOPP00IKN2T) mezi
statutárním městem Opava a společností STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, v rámci akce "Rekonstrukce
ul. Pekařské"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1070/26/RM/19 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení studie č. 49/2019/PRI (MMOPP00IKL1C) mezi statutárním
městem Opava a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se sídlem
Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377,
DIČ: CZ42767377 na zakázku malého rozsahu "Okružní křižovatka Nákladní x
Oblouková x Rybářská" za cenu nejvýše přípustnou 270.930,00 Kč bez DPH
(327.825,30 Kč vč. DPH)
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b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/92
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská - PD
(2212,6121,00000000,0220,0007569000000)
+327.825,30 Kč
Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

- 327.825,30 Kč
Usnesení: PŘIJATO

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

1071/26/RM/19 Dotace ostatní - Střední zdravotnická škola Opava - Den seniorů 2019
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Střední zdravotnické školy, Opava, příspěvkové organizace se
sídlem Dvořákovy sady 176/2, Město, 746 01 Opava, IČ 00601152, na náklady související
s pořádáním Dne seniorů 2019, ve výši 20.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci Střední zdravotnické škole, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem
Dvořákovy sady 176/2, Město, 746 01 Opava, IČ 00601152, na náklady související
s pořádáním Dne seniorů 2019, ve výši 20.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/93
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 20.000,00 Kč

Střední zdravotnická škola
(3122,5339,00000000,0020,0000115000000)

+ 20.000,00 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO

1072/26/RM/19 Schválení smluv
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00CW4YK, mezi statutárním městem Opava a Fotbalovým klubem
Kylešovice, z.s se sídlem U Hřiště 343/59, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 66144272,
zastoupeným Lukášem Gebauerem, předsedou, na náklady související s opravou
podlah kabin FK Kylešovice, ve výši 49.940,00 Kč
b) smlouvu, MMOPP00CW4XP, mezi statutárním městem Opava a Českým
kynologickým svazem ZKO Opava - 192 se sídlem Jaselská 2753/22, Předměstí,
747 07 Opava, IČ 47813881, zastoupeným Vladimírem Palisou, předsedou
a jednatelem výboru, na náklady související se soutěží pro psy a prezentací výchovy
a výcviku psů, ve výši 6.900,00 Kč
c) smlouvu, MMOPP00CW4ZF, mezi statutárním městem Opava Sportovním klubem
JANTAR Opava, z.s. se sídlem Jaselská 2754/20, Předměstí, 747 07 Opava,
IČ 13643444, zastoupeným Ing. Jiřím Složilem, předsedou výkonného výboru, na
úpravu startovací rampy BMX, ve výši 45.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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1073/26/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, Změny rozpisu rozpočtu 2019, Předběžná rozpočtová
opatření 2019
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/186
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
nadlimitní věcná břemena
(3639,6142,000000000,0050,0000000000000)

- 50.000,00 Kč

neplánované platby - komunikace
- opravy a údržba
(2212,5171,000000000,0050,0001029000000)

+ 50.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/187
ve výdajích - odbor školství
ZŠ a MŠ Malé Hoštice
navýšení neinvestičního příspěvku na provoz
(3113,5331,00000000,0030,0001000000027)

+ 94.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

- 94.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/188
v příjmech - odbor školství
nařízený odvod z fondu investic
(3113,2122,00000000,0030,0009273000022)

+ 500.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

+ 500.000,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/189
ve výdajích - odbor sociálních věcí
komunitní plánování - školení a vzdělávání
(4349,5167,000000000,0040,0001027000000)

- 20.000,00 Kč

komunitní plánování - nákup služeb
(4349,5169,000000000,0040,0001027000000)

- 80.000,00 Kč

komunitní plánování - drobný hmotný dlouhodobý
majetek
(4349,5137,000000000,0040,0001027000000)

- 10.000,00 Kč

program iniciace projektů - nákup služeb
(4349,5169,000000000,0040,0001054000000)

- 25.000,00 Kč

nákup služeb
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(4359,5169,000000000,0040,0000000000000)

- 15.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

+ 150.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/190
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
"O putovní pohár primátora města Opavy"
rezerva
(6409,5901,00000000,0193,0002519000000)

- 40.000,00 Kč

ve výdajích - MČ Komárov
JSDH - ochr. pomůcky
(5512,5132,00000000,0800,000253000000)

+ 18.000,00 Kč

ve výdajích - MČ Podvihov
JSDH - ochr. pomůcky
(5512,5132,00000000,0820,000253000000)

+ 13.000,00 Kč

ve výdajích - MČ Milostovice
JSDH - ochr. pomůcky
(5512,5132,00000000,0870,000253000000)

+ 9.000,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2019/191
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
rezerva na jmenovité akce TSO
(6409,5901,000000000,0790,0004000000000)

- 484.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, správa a evidence budov
Městská víceúčelová hala
- realizace zelené střechy
(3412,6121,000000000,0051,0001006000000)

+ 484.000,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/94
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ZŠ B. Němcové - přístavba - PD
(objednávka)

(3113,6121,00000000,0220,0007787000000)

+ 20.570,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2019/95
ve výdajích - odbor školství

- 20.570,00 Kč
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posudky a konzultace
(3119,5166,000000000,0030,0002525000000)

- 25.000,00 Kč

akce odboru - nákup ostatních služeb
(3119,5169,000000000,0030,0002504000000)

+ 25.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/96
ve výdajích - odbor sociálních věcí
komunitní plánování - nákup služeb
(4349,5169,000000000,0040,0001027000000)

- 9.482,00 Kč

osvětové kampaně - nákup služeb
(4349,5169,000000000,0040,0002397000000)

+ 9.482,00 Kč

komunitní plánování - nájemné
(4349,5164,000000000,0040,0001027000000)

- 9.045,00 Kč

osvětové kampaně - nájemné
(4349,5164,000000000,0040,0002397000000)

+ 9.045,00 Kč

komunitní plánování - věcné dary
(4349,5194,000000000,0040,0001027000000)

- 6.745,00 Kč

osvětové kampaně - věcné dary
(4349,5194,000000000,0040,0002397000000)

+ 6.745,00 Kč

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/97
ve výdajích - městská policie
platy
(5311,5011,000000000,0110,0000000000000)

- 45.000,00 Kč

VPP - platy
(4349,5011,000000000,0110,0002520000000)

+ 45.000,00 Kč

sociální pojištění
(5311,5031,000000000,0110,0000000000000)

-11.000,00 Kč

VPP - sociální pojištění
(4349,5031,000000000,0110,0002520000000)

+11.000,00 Kč

zdravotní pojištění
(5311,5032,000000000,0110,0000000000000)

- 4.000,00 Kč

VPP - zdravotní pojištění
(4349,5032,000000000,0110,0002520000000)

+4.000,00 Kč
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3. schvaluje
a) rozšíření seznamu jmenovitých akcí TSO na rok 2019 o akci:
- JA TS - Hala s třídící linkou - výměna dopravníkových pásů

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/98
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
rezerva na jmenovité akce TSO
(6409,5901,000000120,0790,0004000000000)

- 1.142.058,50 Kč

JA TS - Hala s třídící linkou - výměna
dopravníkových pásů
(3725,5171,000000120,0790,0004240000000)

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

+ 1.142.058,50 Kč
Usnesení: PŘIJATO

1074/26/RM/19 Projekt Telematika Opava 2019
Rada města
1. schvaluje
a) podání kompletní žádosti o poskytnutí finanční podpory v rámci projektu "Telematika
Opava 2019", v rámci 40. výzvy u žádostí o podporu z Operačního programu Doprava
2014 - 2020
b) finanční prostředky na profinancování a spolufinancování vlastních zdrojů projektu
"Telematika Opava 2019", které budou vyčleněny v rozpočtu statutárního města Opavy
v případě přidělení dotace v rámci 40. výzvy u žádostí o podporu z Operačního
programu Doprava 2014 - 2020
c) zajištění udržitelnosti projektu "Telematika Opava 2019" v provozní fázi, a to v souladu
s podmínkami 40. výzvy Operačního programu Doprava 2014 - 2020
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1075/26/RM/19 Zrušení přistoupení Statutárního města Opavy jako partnera k projektu AIR TRITIA +
Rada města
1. ruší
usnesení Rady statutárního města Opavy č. 771/18/RM/19 ze dne 26. 06. 2019
(Rada města
1. bere na vědomí
informace o projektu AIR TRITIA +, který bude realizován v rámci programu Interreg
Central EUROPE
2. souhlasí
aby Statutární město Opava bylo partnerem projektu AIR TRITIA +, který bude realizován
v rámci programu Interreg Central EUROPE
3. schvaluje
a) Prohlášení partnera k projektu a prohlášení o státní podpoře v rámci projektu AIR
TRITIA+ v rámci programu Interreg Central EUROPE
b) finanční spoluúčast Statutárního města Opavy v rámci projektu AIR TRITIA + v rámci
programu Interreg Central EUROPE ve výši 4.500 EUR (115.875,00 Kč) výhradně
za předpokladu, že dojde k poskytnutí dotace na jeho realizaci)
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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1076/26/RM/19 "Rekreační oblast Stříbrné jezero - 1. etapa" - jmenování na 1 člena výběrové komise a
jeho náhradníka
Rada města
1. jmenuje
a) v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů v rámci veřejné zakázky "Rekreační oblast
Stříbrné jezero - 1. etapa" vyhlašované Českou republikou - Ministerstvem financí
tohoto člena komise pro posouzení a hodnocení nabídek za statutární město Opava:
Ing. Pavla Juříčka, Ph.D., člena Zastupitelstva statutárního města Opavy

b) v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů v rámci veřejné zakázky "Rekreační oblast
Stříbrné jezero - 1. etapa" vyhlašované Českou republikou - Ministerstvem financí
tohoto náhradníka komise pro posouzení a hodnocení nabídek za statutární město
Opava:
Ing. Martina Dostála, pověřeného řízením odboru rozvoje města a strategického
plánování, Magistrátu města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1077/26/RM/19 Dohoda o spolupráci - rekonstrukce železničního osobního nádraží Opava-západ ve
vlastnictví SŽDC, státní organizace a přednádražního prostoru v majetku Statutárního
města Opavy
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dohodu o spolupráci (MMOPP00D6ACD) podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi Správou železniční
dopravní cesty, státní organizací, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město,
110 00 Praha 1, zastoupenou Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava
a statutárním městem Opava
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1078/26/RM/19 Výpověď ze smlouvy 61/2007
Rada města
1. schvaluje
Výpověď (MMOPX01NQTJO) servisní smlouvy č. 61/2007(MMOPP003DC3F) mezi
statutárním městem Opavou a společností COPYTECHNIK servis KT s.r.o., se sídlem
Ostrava - Hulváky, Blodkova 1585/13, IČ: 26830574, zastoupení Jaromírem Urminským,
jednatelem společnosti
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1079/26/RM/19 Prodej motorového vozidla - automobil zn. Dacia Logan
Rada města
1. schvaluje
a) Kupní smlouvu MMOPP00H3XVG, mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Olomouc, jakožto
kupujícím

Přehled usnesení [26/RM/9.10.2019]

b) Rozpočtové opatření č. 2019/192
v příjmech - městská policie
prodej movitých věcí
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného
majetku
(5311,3113,000000000,0110,0009398000000)
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+ 11.000,00 Kč

ve výdajích - městská policie
autoprovoz (vč. motorek)
opravy a udržování
(5311,5171,000000000,0110,0002512000000)

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

+ 11.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

1080/26/RM/19 Rozhodnutí Statutární města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Basketbalový
klub Opava a.s. 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 Basketbalový klub Opava a.s. se sídlem Žižkova
8/2904, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 258 40 576 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2172 (dále jen "společnost Basketbalový klub Opava"), jejímž
jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení § 12 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:
1. bere na vědomí
prohlášení o odstoupení Ing. Karla Záleského z funkce člena představenstva ze dne
27. června 2019
2. odvolává
Ing. Roberta Kláska z funkce člena představenstva
3. volí
nové členy představenstva společnosti Basketbalový klub Opava a.s.
a) Martina Stoklasu, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
b) Jana Černého, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
4. ukládá
Představenstvu a Dozorčí radě Basketbalového klubu Opava povinnost připravit nové
znění Stanov a z nich vyplývající smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí
rady Basketbalového klubu Opava v souvislosti s Pravidly některých vztahů mezi
Statutárním městem Opavou a obchodními společnostmi, v nichž má město majetkovou
účast
5. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti Basketbalový klub Opava, a. s. dle
výše uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil
statutárním orgánům společnosti Basketbalový klub Opava, a. s.

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

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [26/RM/9.10.2019]
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1081/26/RM/19 Smlouva o provedení výsadby dřevin
Rada města
1. neschvaluje
smlouvu o provedení výsadby dřevin, (MMOPP00K4JER), mezi statutárním městem
Opava jako objednavatelem a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem
Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jako zhotovitelem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1082/26/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

Usnesení: PŘIJATO

1083/26/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 24. 09. 2019 do 03. 10. 2019
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

1084/26/RM/19 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu a radě města
Rada města
1. bere na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných radě a
do 03. 10. 2019
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

zastupitelstvu města
Usnesení: PŘIJATO

1085/26/RM/19 Dotace ostatní - Vodárenská věž Opava - výstava Opava železniční
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Vodárenská věž Opava o.p.s. se sídlem Hradecká
646/4, Předměstí, 746 01 Opava, na expozici k výstavě Opava železniční, ve výši
348.000,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
finanční dotaci společnosti Vodárenská věž Opava o.p.s. se sídlem Hradecká 646/4,
Předměstí, 746 01 Opava, na expozici k výstavě Opava železniční, ve výši 348.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [26/RM/9.10.2019]

Stránka 17 z 18

1086/26/RM/19 Rozpočtová opatření 2019
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/193
ve výdajích - samostatné pracoviště architekta
studie kompletního řešení vánoční výzdoby
(3631,5166,00000000,0080,0000000000000)

- 100.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 338.600,00 Kč

v příjmech - kancelář primátora
příjmy z akce Město vítá léto (propagace)
(3399,2111,00000000,0120,0009219000000)

+ 175.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora
Vánoční osvětlení Horní náměstí
Vánoční trhy - nákup sužeb
(2141,5169,00000000,0120,0001043230000)

+ 228.600,00 Kč

Vánoční trhy - drobný hmotný majetek
(2141,5137,00000000,0120,0001043230000)

+ 35.000,00 Kč

Vánoční trhy - nákup DHM - zařízení
(2141,6122,00000000,0120,000104323000000)

+ 350.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/194
ve výdajích - odbor informatiky
Krnovská infrastruktura
programové vybavení
(6171,6111,00000000,0170,0007836000000)

- 500.000,00 Kč

služby zpracování dat
(6171,5168,000000000,0170,0007836000000)

+ 500.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

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

1087/26/RM/19 OKO - oprava terasy Domu umění
Rada města
1. schvaluje
a) Opavské kulturní organizaci, p. o., převod financí ve výši 500.000,00 Kč z rezervního
fondu do fondu investic
b) realizaci opravy havarijního
1.122.000,00 Kč vč. DPH

stavu terasy

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

Domu

umění

v

maximální

částce

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [26/RM/9.10.2019]
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1088/26/RM/19 Trafostanice penzión Hálkova dodávky el. energie
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN
(MMOPP00EUYQM) mezi ČEZ ESCO,a.s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha,
IČ 03592880, jako obchodníkem a statutárním městem Opava, jako zákazníkem
b)

Rozpočtové opatření č. 2019/195
v příjmech - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
fakturované příjmy METROSTAV a.s.
(4350,2111,00000000,0051,0009219000000)

+ 300.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
elektrická energie - Penzion IV., Hálkova
(4350,5154,00000000,0051,0007651000000)

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

+ 300.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

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

