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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

28. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 13.11.2019 v 09:00 hodin 

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

1136/28/RM/19 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 13.11.2019

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

1137/28/RM/19 Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města 
Opavy na rok 2019/2020

Rada města

1. schvaluje
Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města 
Opavy na rok 2019/2020

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

1138/28/RM/19 Opuštěná hrobová zařízení - 18. etapa

Rada města

1. rozhodla

že Statutární město Opava si dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku přivlastňuje 
opuštěné movité věci představující hrobová zařízení specifikovaná v přiloženém Protokolu 
o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou, a to na základě 
skutečnosti, že se o tyto věci jejich vlastníci nepřihlásili v jednoroční lhůtě stanovené dle § 
20 písm. g) bodu 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 
ve výzvě nazvané Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a 
výzva k odstranění hrobového zařízení, případně na základě naplnění právní domněnky 
opuštění věci dle § 1050 odst. 1 občanského zákoníku

2. schvaluje

přiložený Protokol o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou

3. pověřuje

Mgr. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy, 
k podpisu přiloženého Protokolu o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem 
Opavou

4. ukládá

Mgr. Pavlu Vltavskému, vedoucímu odboru majetku města Magistrátu města Opavy, splnit 
či zajistit splnění všech úkonů a opatření uvedených v přiloženém Protokolu o přivlastnění 
si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou

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

1139/28/RM/19 Opuštěná hrobová zařízení - 19. etapa

Rada města

1. rozhodla
že Statutární město Opava si dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku přivlastňuje 
opuštěné movité věci představující hrobová zařízení specifikovaná v přiloženém Protokolu 
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o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou, a to na základě 
skutečnosti, že se o tyto věci jejich vlastníci nepřihlásili v jednoroční lhůtě stanovené dle § 
20 písm. g) bodu 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 
ve výzvě nazvané Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a 
výzva k odstranění hrobového zařízení, případně na základě naplnění právní domněnky 
opuštění věci dle § 1050 odst. 1 občanského zákoníku

2. schvaluje
přiložený Protokol o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou

3. pověřuje
Mgr. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy, 
k podpisu přiloženého Protokolu o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem 
Opavou

4. ukládá
Mgr. Pavlu Vltavskému, vedoucímu odboru majetku města Magistrátu města Opavy, splnit 
či zajistit splnění všech úkonů a opatření uvedených v přiloženém Protokolu o přivlastnění 
si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

1140/28/RM/19 Opuštěná hrobová zařízení - 20. etapa

Rada města

1. rozhodla
že Statutární město Opava si dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku přivlastňuje 
opuštěné movité věci představující hrobová zařízení specifikovaná v přiloženém Protokolu 
o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou, a to na základě 
skutečnosti, že se o tyto věci jejich vlastníci nepřihlásili v jednoroční lhůtě stanovené dle § 
20 písm. g) bodu 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 
ve výzvě nazvané Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a 
výzva k odstranění hrobového zařízení, případně na základě naplnění právní domněnky 
opuštění věci dle § 1050 odst. 1 občanského zákoníku

2. schvaluje
přiložený Protokol o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou

3. pověřuje
Mgr. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy, 
k podpisu přiloženého Protokolu o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem 
Opavou

4. ukládá
Mgr. Pavlu Vltavskému, vedoucímu odboru majetku města Magistrátu města Opavy, splnit 
či zajistit splnění všech úkonů a opatření uvedených v přiloženém Protokolu o přivlastnění 
si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou

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

1141/28/RM/19 Městské lesy Opava, p. o. - změnové hlášení k plánu mysliveckého hospodaření na rok 
2019

Rada města

1. schvaluje
změnové hlášení Mysl O1 k plánu mysliveckého hospodaření v honitbě na rok 2019 
v odlovu černé zvěře

2. pověřuje
Mgr. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opava, 
k podpisu přiloženého změnového hlášení Mysl O1 k plánu mysliveckého hospodaření 
v honitbě na rok 2019 v odlovu černé zvěře

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

1142/28/RM/19 SMVaK a.s. - nucený přechod účastnických cenných papírů

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o nuceném přechodu účastnických cenných papírů společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 
1235/169, PSČ: 709 00, IČ: 45193665

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1143/28/RM/19 Majetkové záležitosti - smlouvy

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví dle 
zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00HZIKC) mezi statutárním městem Opava  jako 
pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░   jakožto nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem pozemku parc.č. 679 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 159/1000), za cenu 
ve výši 1.475,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

2. schvaluje

dodatek č. 2  (MMOPP00HZIRD) ke smlouvě o nájmu části pozemku za účelem zřízení 
parkovacího místa uzavřené dne 17.2. 2017 mezi  statutárním městem Opava  jako 
pronajímatelem a společností DJUSU Company, s.r.o. jakožto nájemcem, jehož 
předmětem je úprava doby započítávání vynaložených nákladů a doby nájmu

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

1144/28/RM/19 Majetkové záležitosti - nájem, záměr

Rada města

1. schvaluje
nájemní smlouvu č. 6440-MPS7-2019-003 (PID MMOPP00JNT94) mezi Českou 
republikou - Ministerstvem obrany jako pronajímatelem a statutárním městem Opava jako 
nájemcem, jejímž předmětem je nájem pozemku parc.č. 2325/2 - zastavěná plocha a 
nádvoří, k.ú. Jaktař

2. schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o nájmu pozemku (PID 
MMOPP00HZQ6Q) mezi statutárním městem Opava jakožto pronajímatelem, panem 
░░░░ ░░░░ ░░░░  jako nájemcem 1 a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako nájemcem 
2, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc.č. 569/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - 
Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

3. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 10/1 - ostatní plocha, k.ú. Držkovice, dle zákresu v 
přiloženém snímku katastrální mapy

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

1145/28/RM/19 Majetkové záležitosti - nájemní smlouvy

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZIDB) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/188 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZIF1) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/59 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZIIM) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/39 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

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

1146/28/RM/19 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu

Rada města

1. schvaluje

záměr pronájmu pozemku parc.č. 744/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí
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2. schvaluje

a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/155 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1639/22 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/81 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1396/6 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

e) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/404 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

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

1147/28/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
prodej pozemku parc.č. 2426 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, manželům ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJ9O) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc.č. 2426 - zahrada, k.ú. Opava -  Předměstí, za kupní cenu 
278.400,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad platných do 9.9.2019)

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) kupní smlouvu a dohodu o ukončení smlouvy o bezplatném užívání pozemku 
(PID MMOPP00HZJ2N) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem 
░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, za účasti vedlejších účastníků, manželů ░░░░ ░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , z důvodu ukončení stávající smlouvy o bezúplatném užívání 
pozemku, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 112/5 - ostatní plocha 
označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 112/8, 
k.ú. Zlatníky u Opavy, za kupní cenu 18.240,00 Kč, tj. 240,00 Kč/m2 (cena dle zásad 
platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů spojených s převodem

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJ1S) mezi statutárním městem Opava 
jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 112/5 - ostatní plocha, 
označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 112/9, 
k.ú. Zlatníky u Opavy, za kupní cenu 9.360,00 Kč, tj. 240,00 Kč/m2 (cena dle zásad 
platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů spojených s převodem

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZQ5V) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku pod stavbou garáže parc.č. 2542/5 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 12.600,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

1148/28/RM/19 Záměr změny smlouvy, Liptovská 1045/21, Opava

Rada města

1. odročuje

projednání materiálu "Záměr změny smlouvy, Liptovská 1045/21, Opava"

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1149/28/RM/19 Dodatek č.1, Na Pastvisku 1587/78, Opava

Rada města

1. schvaluje

dodatek č. 1 (MMOPP00I7ZH3) mezi statutárním městem Opava jako půjčitelem a SH 
ČMS - Okresním sdružení hasičů Opava, se sídlem Na Pastvisku 1587/78, Kateřinky, 
747 05 Opava, IČ: 47815973 jako vypůjčitelem

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1150/28/RM/19 Smlouva o výpůjčce, Horní náměstí 132/47, Opava

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (MMOPP00I7ZKO) mezi statutárním městem Opava jako půjčitelem 
a Opavskem bez bariér, z.s., se sídlem Na Dvorku 213, 747 69 Pustá Polom, 
IČ: 08187355, jako vypůjčitelem

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

1151/28/RM/19 Smlouva o výpůjčce, Horní náměstí 21, Opava

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (MMOPP00I7ZJT) mezi statutárním městem Opava jako půjčitelem 
a Jindřiškou Tyranovou, se sídlem 17. listopadu 902/13, Opava, Kylešovice, 746 07, 
IČ: 87092581 jako vypůjčitelem

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

1152/28/RM/19 Záměr prodeje části B, Dukelská kasárna

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje:

• části pozemku parc. č. 2204/1 ostatní manipulační plocha,dle přiloženého zákresu
• části pozemku parc.č. 2202/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, dle 

přiloženého zákresu
• pozemku parc.č. 2202/3 ostatní manipulační plocha,dle přiloženého zákresu 
• pozemku parc.č. 2204/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 

čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2204/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba technického vybavení
• pozemku parc.č. 2204/13 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2204/14 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2204/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2204/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2202/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2202/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2202/13 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2202/14 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2202/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2202/21 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, jiná stavba
• pozemku parc.č. 2202/20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, garáž
• pozemku parc.č. 2202/19 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, garáž
• pozemku parc.č. 2202/18 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, garáž
• pozemku parc.č. 2202/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, jiná stavba
• pozemku parc.č. 2202/10 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, jiná stavba
• pozemku parc.č. 2202/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 

čp/če, jiná stavba
• pozemku parc.č. 2202/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 

čp/če, jiná stavba
• pozemku parc.č. 2202/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2202/17 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, jiná stavba
• pozemku parc.č. 2202/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 

čp/če, jiná stavba
• pozemku parc.č. 2202/9 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 

čp/če, jiná stavba
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to vše v katastrálním území Opava - Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro katastrální 
území Opava - Předměstí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, dle grafického 
znázornění a za podmínek uvedených v důvodové zprávě

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

1153/28/RM/19 Určení nového nájemce, Horní náměstí 67,69, Opava

Rada města

1. schvaluje
Ing. Olgu Gondkovou, se sídlem Zengrova 660/33, Ostrava, Vítkovice, 703 00, 
IČ: 70617937 jako nájemce prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 201 m2

nacházejícího se v I. NP budov: č. p. 382, část obce Město, na adrese Opava, Horní 
náměstí 382/69, která je součástí pozemku parc. č. 285 ležícího v katastrálním území 
Opava - Město a  č. p. 381, část obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 381/67, 
která je součástí pozemku parc. č. 286 ležícího v katastrálním území Opava - Město, 
včetně části pozemku parc. č. 582/1 o výměře 145 m2 ležícího v katastrálním území 
Opava - Město (prostor venkovní předzahrádky) 

2. ukládá
odboru majetku města Opava připravit návrh nájemní smlouvy a předložit jej ke schválení 
radě města dne 4. 12. 2019

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

1154/28/RM/19 Zelená střecha hala BK Opava

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00I7ZLJ) mezi statutárním městem Opava jako  objednatelem 
a SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS,s.r.o. se sídlem Dolní Lišná 10, 739 61 Třinec, 
IČ 27762688, jako zhotovitelem

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

1155/28/RM/19 Likvidace nalezených věcí za rok 2015 a Darovací smlouva - kola pro Afriku

Rada města

1. schvaluje
likvidaci věcí specifikovaných v přiloženém seznamu, který je součástí znaleckého 
posudku č. 2677/2019,vyhotoveného p. Monikou Zajíčkovou, znalkyní v oboru ekonomika, 
které statutární město Opava nabylo do svého vlastnictví podle občanského zákoníku jako 
věci nalezené

2. schvaluje
darovací smlouvu, MMOPP00F6PPP, mezi obecně prospěšnou společností KOLA PRO 
AFRIKU, se sídlem Závodní 2006/101, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 29397596, 
zastoupenou Mgr. Radkou Filipíkovou, ředitelkou a statutárním městem Opava

3. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
působnost rozhodnout o uzavření smlouvy o prodeji zlatého dámského prstenu a jedné 
zlaté dámské náušnice Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy a pověřuje 
Ing. Martinu Věntusovou, pověřenou řízením odboru uzavřením příslušných kupních smluv

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

1156/28/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 

(MMOPP00K3O3O) 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. 875/128, 875/162 
v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, 17. listopadu, přel.  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 
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b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3OE5) 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. 897/31, 897/36, 
900, 899/12, 899/18 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu "Suché Lazce, U Kašny 17/2, 
rozšíření 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 
(MMOPP00K3ODA) 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. 64, 65, 95/1, 26 
v k.ú. Vlaštovičky a parc.č. 198/5 v k.ú. Jarkovice pro stavbu "Vlaštovičky, U Pikule, 
p.č. 445/2, rozšíření 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 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K3O4J) 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. 1071 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu "Opava, Hranička, 
1132, 4 RD, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.500,00 Kč + DPH

e) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K3O8Z) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem Opava pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemcích parc.č. 18, 171/1 v k.ú. Držkovice 
pro zrealizovanou stavbu "Vodovodní přípojka k parcelám č. 141/1 a 141/2 k.ú. 
Držkovice" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 13.800,00 
Kč + DPH

f) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K3NVZ) mezi Povodím Odry, státním 
podnikem, se sídlem Varenská 301/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 
70890021 a statutárním městem Opava pro umístění mostní konstrukce na části 
pozemku parc.č. 2905 v k.ú. Kylešovice za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 68.600,00 Kč + DPH

g) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3OAP) mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem 
se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 pro umístění podzemního 
vedení přípojky dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 6/5 v k.ú. Opava - Město 
pro stavbu "Sportovní areál na ul. Komenského, Opava" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH

h) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (MMOPP00K3O5E) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ 
bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2947 v k.ú. 
Opava - Předměstí pro stavbu "Stavební úpravy a nástavba rodinného domu č.p. 
2632" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích Statutárního města Opavy 

i) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3G8J) 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. 2172/13 v k.ú. 
Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Bochenkova, p.č. 2172/146, 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 

j) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3G6T) 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. 2772/1, 1153/85, 
1153/29, 1153/102, 1153/108 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, Hlavní 88/129, 
rozšíření 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 

k) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00K3G5Y) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, 
s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a 
společností OMAP BUSINESS CENTER s.r.o. se sídlem Dolní náměstí 304/22, Město, 
74601 Opava, IČ 06793461 pro umístění plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 
295 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Novostavba polyfunkčního domu, Opava, 
Kasárenská, IO 01 - Plynovodní přípojka" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného 
břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy 

l) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K3FX9) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem Opava, Podvihov pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky a sjezdu v/na pozemku parc.č. 1153/1 v k.ú. 
Podvihov pro zrealizovanou stavbu "Novostavba rodinného domu parc.č. 544/2 k.ú. 
Podvihov" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.950,00 Kč + 
DPH
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m) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K3G0N) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního 
vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 1813/1 v k.ú. Kylešovice a umístění 
sjezdu na pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Rodinný 
dům + IS, kat. úz. Kylešovice, parc.č. 1432, 1433/3, 1403, 1433/1, 2759/1, 2759/44, 
2759/45" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 15.950,00 Kč 
+ DPH

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

1157/28/RM/19 Předzahrádky Dolní náměstí, Horní náměstí a Mezi Trhy

Rada města

1. neschvaluje
umístění předzahrádek na Dolním náměstí, Horním náměstí a ul. Mezi trhy v době konání 
vánočních trhů v termínu od 18.11.2019 do 23.12.2019 

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

1158/28/RM/19 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města

1. schvaluje

a) umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2981, 2291/1 v k.ú. 
Opava - Předměstí a vstup na pozemky parc.č.  2291/1, 2980, 2981, 2291/3, 2291/28 
v k.ú. Opava - Předměstí za účelem provedení výměny stávajícího vedení nízkého 
napětí v rámci realizace stavby "Opava, Vančurova 609/4, pos. kNN"

b) umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 231 v k.ú. Jarkovice 
v rámci realizace stavby "Opava,  Jarkovická, p.č. 33/1, roš.kNN"

c) umístění podzemního komunikačního vedení do pozemků parc.č. 774, 3035, 752/106, 
752/107, 813/6, 813/19, 820/2, 752/83, 3331 v k.ú. Opava - Předměstí a umístění 
rozvaděče SIS-1 na pozemku parc.č. 813/6 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace 
stavby "VPIC Opava, Přestupní terminál, Skladištní" 

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

1159/28/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JNX41) mezi oprávněným statutárním 
městem Opava  a povinným Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 
3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021 pro uložení kanalizační shybky, 
vodovodní přípojky a výustního objektu v rámci stavby "Zlatníky - splašková kanalizace", 
služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč + DPH v aktuální výši

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

1160/28/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Vlaštovičky - hasičská 
zbrojnice" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhodla
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 "Vlaštovičky - hasičská zbrojnice" 
- 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, členy 
komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek 
účasti, ve složení
1. Bc. Hana Brňáková
2. Ing. Michal Jedlička
3. Ing. Jana Onderková
4. pan René Holuša
5. Ing. Martin Chalupski
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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. Radka Šabatková
3. Ing. Renata Cvancigerová
4. pan Ferdinand Uvíra
5. pan Rostislav Onderka

3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2019/104

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Úprava staré Jaktarky

(2321,6121,00000120,0220,0007909000000)    - 1.073.440,00 Kč

MŠ Komárov - přístavba
(3111,6121,00000120,0220,0007532000000)    - 2.337.010,00 Kč

ZŠ B. Němcové - kotelna
(3113,6122,00000120,0220,0007522000000)    - 36.300,00 Kč
(3113,6121,00000120,0220,0007522000000)    - 553.250,00 Kč

Vlaštovičky - hasičská zbrojnice

(5512,6121,00000120,0220,0007823000000) + 4.000.000,00 Kč

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

1161/28/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce mostu ul. 
Mostní" - výsledek zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o vyloučení účastníka zadávacího řízení, kterým je dodavatel Společnost "HSM + ChT 

- Rekce mostu ul. Mostní"- Vedoucí společník: Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 
413/32, 799 00 Olomouc, IČ: 28597460, druhý společník: Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice - Zelené Předměstí 530 02, IČ: 25253361, 
z důvodu dle § 48 odst. 4 zákona pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která 
nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna

b) o zrušení zadávací řízení v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

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

1162/28/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a 
Masarykova 14" (okna, střecha, zateplení) - projektová dokumentace - smlouva

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace "Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 

a Masarykova 14 " (okna, střecha, zateplení) , MMOPP00IKKYY, mezi statutárním 
městem Opava jako objednatelem a Ing. arch. Chvátal Jaroslav, Hradecká 94/41, 
74601 Opava, IČ:12124036, jako zhotovitelem

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2019/105
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14 - projektová dokumentace      
            (3612,6121,00000120,0220,0007813000000)                      - 435.710,00 Kč

            Investice - projektová dokumentace                             
            (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)                      + 435.710,00 Kč

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

1163/28/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Úprava staré Jaktarky" - 
výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
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a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona:
1. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 
494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00  Brno, IČ: 48035599
2. POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05  Opava, 
IČ: 25606468
3. Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 
 Jeseník, IČ: 46580328

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona o výběr dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem Jahodová 494/60, Brněnské 
Ivanovice, 620 00  Brno, IČ: 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější (nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou)

2. schvaluje
smlouvu o dílo - zakázka: " Úprava staré Jaktarky ", (MMOPP00IKKUI), mezi statutárním 
městem Opava jako objednatelem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný 
závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 
620 00  Brno, IČ: 48035599, jako zhotovitelem

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

1164/28/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup vřetenové sekačky pro 
SFC" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje

a) o výsledném pořadí nabídek:
1. ITTEC, s.r.o., Za Šmatlíkem 824, 14900 Praha 4, IČ: 64574296
2. AGROTIP Opava, s.r.o., Hillova 1694/40, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 25821270
3. Profigrass s.r.o., Holzova 1527/9, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 25319876

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ITTEC, s.r.o. se sídlem Za Šmatlíkem 824, 
14900 Praha 4, IČ: 64574296, jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti ve 
výběrovém řízení a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka

2. schvaluje
smlouvu, (MMOPP00EUYKG), mezi statutárním městem Opava a společností ITTEC, 
s.r.o. se sídlem Za Šmatlíkem 824, 14900 Praha 4, IČ: 64574296

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

1165/28/RM/19 Příprava investičních akcí

Rada města

1. schvaluje

a) dohodu č. 51/2019/PRI (MMOPP00IKKX3) o činnosti a umístění stavby v ochranném 
pásmu vodního díla mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 a 
statutárním městem Opava, a to v pozemku parc. č. 2963/3  v k.ú. Opava - Předměstí 
v rámci akce "Opava - telematika"

b) dohodu č. 52/2019/PRI (MMOPP00IKKW8) o činnosti a umístění sítě technické 
infrastruktury do ochranného pásma vodního díla mezi společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, 
IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 a statutárním městem Opava, a to v pozemcích 
parc. č. 2963/3, 2897/10, 2897/2, 3062/1, 2897/15 a 2897/22 v k.ú. Opava - Předměstí 
a parc. č. 566/5 v k.ú. Opava - Město v rámci akce "Opava - telematika"

c) smlouvu č. 55/2019/PRI (MMOPP00IKKSS) 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 inženýrské sítě do části pozemků parc. č. 2963/1 a 2906/1 
v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou finanční náhradu stanovenou dle metodiky 
ŘSD ČR v rámci akce "Opava - telematika"

d) smlouvu č. 56/2019/PRI (MMOPP00IKKTN) o umístění a o údržbě indukčních smyček 
v silnici I. třídy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 
145 05 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 a statutárním městem Opava 
v rámci akce "Opava - telematika"

e) dohodu č. 53/2019/PRI (MMOPP00IKKVD) o činnosti a umístění sítě technické 
infrastruktury v těsné blízkosti zařízení mezi společností Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, 
DIČ: CZ45193665 a statutárním městem Opava, a to v pozemcích parc. č. 1810/1 a 
1153/102 v k.ú. Kylešovice v rámci akce "Kylešovice - kanalizace II. etapa"

f) změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2019/106

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

fc) Opava - telematika

(2212,6121,00000000,0220,0007527000000)           +    2.295,39 Kč
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Investice - projektová dokumentace

(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) -    2.295,39 Kč

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

1166/28/RM/19 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 57/2019/PRI (MMOPP00IKKRX) pro 

územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby mezi statutárním 
městem Opava a společností Projekce Guňka s.r.o. se sídlem Hasičská 617, 
739 34 Šenov, IČ: 01508504, DIČ: CZ01508504 na zakázku malého rozsahu "Malé 
Hoštice - IS lokality Sportovní" za cenu nejvýše přípustnou 1.288.000,00 Kč bez DPH 
(1.558.480,00 Kč vč. DPH)

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/107
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ba) Malé Hoštice - IS lokality Sportovní - PD

(2212,6121,00000120,0220,0007506000000)    + 1.558.480,00 Kč

       Investice - projektová dokumentace

       (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)    - 1.558.480,00 Kč

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

1167/28/RM/19 Darovací smlouva v rámci studentských prací "Zatraktivnění parku Joy Adamsonové"

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) darovací výdajovou smlouvu "Zpracování návrhů zatraktivnění parku Joy Adamsonové 

v Opavě ve variantách na úrovni urbanistické studie studenty MZLU", 
(MMOPP00JPT0N) mezi statutárním městem Opava jako dárcem a Mendelovou 
univerzitou v Brně, Zemědělská 1, Brno, PSČ 613 00, IČ: 621 564 89, zastoupenou 
Prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou, jednatelkou společnosti, jako 
obdarovaným

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z 
ve výdajích - samostatné pracoviště architekta

Plnění strategického plánu 
(3636,5901,00000000,0080,0002431220000) - 45 000,00 Kč

ve výdajích - samostatné pracoviště architekta
Zatraktivnění parku Joy Adamsonové

                            (3211,5332,00000,0080,0002431220000) + 45 000,00 Kč

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

1168/28/RM/19 Dotace ostatní - ONKO ISIS-OPAVA - provoz kanceláře v roce 2019

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní 
organizace-ONKO ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická 1591/29, Kateřinky, 747 05 Opava, 
IČ 8177755, na náklady související s provozem kanceláře na ulici Rolnická 29, v Opavě 
Kateřinkách, ve výši 25.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní 

organizace-ONKO ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická 1591/29, Kateřinky, 747 05 Opava, 
IČ 68177755, na náklady související s provozem kanceláře na ulici Rolnická 29, 
v Opavě Kateřinkách, ve výši 25.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/108

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 25.000,00 Kč
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ONKO ISIS-OPAVA

(4319,5222,00000000,0020,0000106000000)    + 25.000,00 Kč

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

1169/28/RM/19 Dotace ostatní - Myslivecký spolek Opavice - redukce holubí populace

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Mysliveckého spolku Opavice, z.s. se sídlem Jantarová 49/40, 
Vávrovice, 747 73 Opava, IČ 71231056, na zakoupení střeliva do brokových zdraní pro 
regulaci holubí populace, ve výši 60.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
finanční dotaci Mysliveckému spolku Opavice, z.s. se sídlem Jantarová 49/40, Vávrovice, 
747 73 Opava, IČ 71231056, na zakoupení střeliva do brokových zdraní pro regulaci 
holubí populace, ve výši 60.000,00 Kč

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

1170/28/RM/19 Schválení smlouvy - KOMPAKT spol. s r.o. - sociální automobil

Rada města

1. schvaluje

a) darovací smlouvu z rozpočtu statutárního města Opavy, MMOPP00CW4VZ, mezi 
statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a společností KOMPAKT spol. 
s r.o., se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ 49551027, zastoupenou 
Pavlem Bažantem, ve výši 10.000,00 Kč, jako příjemcem daru

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/109

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 10.000,00 Kč

KOMPAKT spol. s r.o

(4329,5213,00000000,0020,0000595000000)    + 10.000,00 Kč

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

1171/28/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019, předběžná rozpočtová 
opatření 2019

Rada města

1. schvaluje

a) Rozpočtové opatření č. 2019/205

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,103533063,0020,0000000000020) + 1.733.108,34 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000020) + 305.842,66 Kč

celkem 2.038.951,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Mařádkova - účelový neinvestiční příspěvek 
na 
provoz - projekt "Šablony II 2019"
(3113,5336,103533063,0030,0001002000020) + 1.733.108,34 Kč

(3113,5336,103133063,0030,0001002000020) + 305.842,66 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/206

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0600
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(0000,4122,000000201,0020,0000000000039) + 132.500,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
Středisko volného času - účelový neinvestiční 

příspěvek na provoz - projekt "Ukrajinský soubor

jako host folklorních festivalů v MSK"
(3233,5336,000000201,0030,000100200039) + 132.500,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/207

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní investiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 2.079.333,41 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace

- 7. žádost o platbu

původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018
(uznatelné výdaje celkem)

- stavba
(2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 3.261.699,47 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace 

(85% uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy)

- stavby
(2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 2.079.333,41 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) + 1.182.366,06 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017
D 231 0000

(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)   + 2.079.333,41 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/208

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,103533063,0020,0000000000026) + 1.056.959,69 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000026) + 186.522,31 Kč

celkem 1.243.482,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ a MŠ Komárov - účelový neinvestiční 
příspěvek
na provoz - projekt 

"CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013693" (šablony II)

(3113,5336,103533063,0030,0001002000026) + 1.056.959,69 Kč

(3113,5336,103133063,0030,0001002000026) + 186.522,31 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/209

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000
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(0000,4116,103533063,0020,0000000000025) + 1.914.445,65 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000025) + 337.843,35 Kč

celkem 2.252.289,00 Kč

ve výdajích - odbor školství

ZŠ Vrchní - účelový neinvestiční příspěvek

na provoz - projekt "Šablony 2019"
(3113,5336,103533063,0030,0001002000025) + 1.914.445,65 Kč

(3113,5336,103133063,0030,0001002000025) + 337.843,35 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2019/210
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

VO ul. Březinova 
(3631,6121,000000000,0220,0007548000000)  -   1.387.200,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
JA TS - VO ul. Březinova
(3631,6121,000000000,0790,0004241000000) +   1.387.200,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2019/211
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Investice - projektová dokumentace

(6409,6121,000000000,0220,0000000000000)    - 114.950,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a evidence budov
Myčka kelímků - PD
(3639,6119,000000000,0051,0000000000000) + 114.950,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2019/212
ve výdajích - odbor informatiky

programové vybavení
(6171,6111,00000000,0170,0002527000000) - 200.000,00 Kč
nákup ostatních služeb

(6171,5169,00000000,0170,0002527000000) - 40.000,00 Kč
IP Telefonie -  služby zpracování dat

(6171,5168,00000000,0170,0001085000000) - 13.000,00 Kč

programové vybavení

služby zpracování dat

(6171,5168,000000000,0170,0002527000000) + 253.000,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2019/213

v příjmech - odbor majetku města

samostatné pracoviště

pojistné plnění - Zimní stadion záloha
(6171,2322,00000000,0050,0009282000000) + 300.000,00 Kč

pojistné plnění - Městské lázně
(6171,2322,00000000,0050,0009282000000) + 338.527,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO

(6409,5901,00000000,0020,0002993000000) + 638.527,00 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2019/214

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

ZŠ Mařádkova - hala - střecha - PD 

(objednávka)

(3113,5169,00000000,0220,0007508000000)   +  44.891,00 Kč
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Podvihov + Komárovské Chaloupky - splašková 
kanalizace - PD
(poplatek)

(2321,6121,00000000,0220,0007763000000)  +  214,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -   45.105,00 Kč

2. schvaluje

a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/110

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

podlimitní věcná břemena

(3639,5122,000000000,0050,0000000000000) - 68.000,00 Kč

neplánované platby - komunikace

- opravy a udržování
(2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 68.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/111

ve výdajích - odbor informatiky

kopírky - opravy a udržování
(6171,5171,000000000,0170,0002526000000) - 150.000,00 Kč

Krnovská infrastruktura

opravy a udržování
(6171,5171,000000000,0170,0007836000000) + 150.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/112

ve výdajích - technické služby - výkony

Parkovací dům - nákup materiálu
(2219,5139,000000000,0790,0001105000000) - 50.000,00 Kč

Parkovací dům - elektřina

(2219,5154,000000000,0790,0001105000000) - 50.000,00 Kč

Parkovací dům - služby
(2219,5169,000000000,0790,0001105000000) + 790.000,00 Kč

Veřejné WC - služby

(3639,5169,000000000,0790,0001109000000) +310.000,00 Kč

Smuteční obřadní síň - plyn

(3632,5153,000000000,0790,0002545000000) - 40.000,00 Kč

Smuteční obřadní síň - elektřina

(3632,5154,000000000,0790,0002545000000) - 60.000,00 Kč

Smuteční obřadní síň - opravy a udržování

(3632,5171,000000000,0790,0002545000000) - 50.000,00 Kč

Smuteční obřadní síň - služby

(3632,5169,000000000,0790,0002545000000) +180.000,00 Kč

Údržba komunikací - opravy a udržování

(2212,5171,000000000,0790,0002534000000) - 3.435.000,00 Kč

Údržba komunikací - služby

(2212,5169,000000000,0790,0002534000000) +2.000.000,00 Kč

Zimní údržba komunikací - služby
(2212,5169,000000000,0790,0002535000000) +745.000,00 Kč
Veřejné osvětlení - elektřina

(3631,5154,000000000,0790,0002538000000) - 340.000,00 Kč

Údržba obsluhovaného majetku - služby

(3639,5169,000000000,0790,0001099000000) - 1.660.000,00 Kč

Údržba obsluhovaného majetku - opravy a 
udržování

+1.660.000,00 Kč

Sportoviště v majetku obce - voda

(3412,5151,000000000,0790,0001102000000) - 200.000,00 Kč

Sportoviště v majetku obce - teplo

(3412,5152,000000000,0790,0001102000000) - 600.000,00 Kč
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Sportoviště v majetku obce - elektřina

(3412,5154,000000000,0790,0001102000000) - 500.000,00 Kč

Sportoviště v majetku obce - opravy a udržování

(3412,5171,000000000,0790,0001102000000) - 200.000,00 Kč

Sportoviště v majetku obce - služby

(3412,5169,000000000,0790,0001102000000) +1.500.000,00 Kč

Údržba hřbitovů - služby

(3632,5169,000000000,0790,0002539000000) +1.100.000,00 Kč

Údržba hřbitovů - opravy a udržování

(3632,5171,000000000,0790,0002539000000) - 1.100.000,00 Kč

3. schvaluje

a) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/13

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,103533063,0020,0000000000029) + 483.826,78 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000029) + 85.381,22 Kč

celkem 569.208,00 Kč

ve výdajích - odbor školství

ZŠ a MŠ Vávrovice - účelový neinvestiční 

příspěvek na provoz - projekt "Technologie

přibližují poznání"
(3113,5336,103533063,0030,0001002000029) + 483.826,78 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000029) + 85.381,22 Kč

b) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/14

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní přijaté vratky transferů

ZŠ Vrchní - vratka nevyužité dotace na projekt 

"Podpora inkluze v MSK"
MD 231 0800

(6402,2229,103533063,0020,0001002000025) + 51.704,73 Kč
(6402,2229,103133063,0020,0001002000025) + 6.082,91 Kč
(6402,2229,103100253,0020,0001002000025) + 3.041,46 Kč

celkem 60.829,10 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

finanční vypořádání minulých let mezi krajem 

a obcemi
ZŠ Vrchní - vratka nevyužité dotace na projekt 

"Podpora inkluze v MSK"
D 231 0000

(6402,5366,103533063,0020,0001002000025) + 51.704,73 Kč
(6402,5366,103133063,0020,0001002000025) + 6.082,91 Kč
(6402,5366,103100253,0020,0001002000025) + 3.041,46 Kč

c) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/15

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní přijaté vratky transferů

ZŠ B.Němcové - vratka nevyužité dotace na 
projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
MD 231 0600

(6402,2229,103533063,0020,0001002000018) + 47.318,09 Kč
(6402,2229,103133063,0020,0001002000018) + 5.566,84 Kč
(6402,2229,103100253,0020,0001002000018) + 2.783,42 Kč

celkem 55.668,35 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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finanční vypořádání minulých let mezi krajem 

a obcemi
ZŠ B.Němcové - vratka nevyužité dotace na 
projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
D 231 0000

(6402,5366,103533063,0020,0001002000018) + 47.318,09 Kč
(6402,5366,103133063,0020,0001002000018) + 5.566,84 Kč
(6402,5366,103100253,0020,0001002000018) + 2.783,42 Kč

d) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/16

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní přijaté vratky transferů

ZŠ Šrámkova - vratka nevyužité dotace na 
projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
MD 231 0600

(6402,2229,103533063,0020,0001002000032) + 90.620,89 Kč
(6402,2229,103133063,0020,0001002000032) + 10.661,28 Kč
(6402,2229,103100253,0020,0001002000032) + 5.330,65 Kč

celkem 106.612,82 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

finanční vypořádání minulých let mezi krajem 

a obcemi
ZŠ Šrámkova - vratka nevyužité dotace na 
projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
D 231 0000

(6402,5366,103533063,0020,0001002000032) + 90.620,89 Kč
(6402,5366,103133063,0020,0001002000032) + 10.661,28 Kč
(6402,5366,103100253,0020,0001002000032) + 5.330,65 Kč

e) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/17

v příjmech - odbor majetku města, samostatné pracoviště

fakturované příjmy SmVaK

MD 231 0600

(2321,2111,000000000,0050,0009219000000)    + 33.694,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
ČOV Zlatníky

- elektrická energie
(2321,5154,000000000,0050,0000000000000) + 33.694,00 Kč

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

1172/28/RM/19 "Revitalizace bytových domů Hrnčířská 13, 15, 15a"

Rada města

1. schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "Revitalizace bytových domů 

Hrnčířská 13, 15, 15a" v rámci 78. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu 2014-2020, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionu, specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru 
bydlení

b) zajištění financování projektu "Revitalizace bytových domů Hrnčířská 13, 15, 15a" v 
investiční fázi ve výši podle žádosti o dotaci předkládané v rámci 78. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osy 2 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, specifického 
cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Stránka 17 z 22Přehled usnesení [28/RM/13.11.2019]



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

c) zajištění udržitelnosti projektu "Revitalizace bytových domů Hrnčířská 13, 15, 15a" v 
provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši podle žádosti o dotaci předkládané v rámci 
78. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osy 2 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, specifického 
cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

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

1173/28/RM/19 Personální záležitosti

Rada města

1. pověřuje
Bc. Silvii Graf, vedoucí učitelku odloučeného pracoviště Mateřská škola Jateční řízením 
Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, a to s účinností 
od 14. listopadu 2019 do doby nástupu nové/ho ředitelky/ředitele Mateřské školy Opava, 
Šrámkova, příspěvková organizace, na základě výběrového řízení 

2. stanoví
plat pí Bc. Silvii Graf, pověřené řízením Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková 
organizace, s účinností od 14. 11. 2019 

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

1174/28/RM/19 Konkursní řízení na místo ředitele Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková 
organizace

Rada města

1. schvaluje
a) vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele

• Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisí

b) nominaci členů konkursní komise určené zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisí, a to:

• Ing. Andreu Štenclovou, pověřenou řízením odboru školství, do funkce 
předsedy konkursní komise

• Bc. Hanu Brňákovou, 1. náměstkyni primátora, do funkce člena konkursní 
komise

c) dalšího odborníka s hlasem poradním, který není členem komise ve smyslu § 2 odst. 5 
výše citované vyhlášky, a to:

• Mgr. Radanu Petrželovou, člena rady města

2. stanovuje
požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení 

3. pověřuje
funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Evu Dostálovou, referentku odboru školství

4. bere na vědomí
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

1175/28/RM/19 Výroční zprávy opavských základních škol

Rada města

1. bere na vědomí

výroční zprávy základních škol zřizovaných statutárním městem Opava 

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1176/28/RM/19 Souhlas RMO s přijetím daru ZŠ Opava, Otická 18

Rada města

1. souhlasí

s přijetím movitého daru ve výši 104.918,00 Kč včetně DPH pro Základní školu 
Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

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

1177/28/RM/19 Provoz mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin

Rada města

1. bere na vědomí

rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních 
prázdnin

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

1178/28/RM/19 Podniková licenční smlouva k produktům ArcGIS

Rada města

1. schvaluje

Podnikovou licenční smlouvu (MMOPP00GL63K) mezi statutárním městem Opavou 
a společností ARCDATA Praha, s.r.o., se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha - 
Nové Město, zastoupenou ing. Petrem Seidlem, CSc., jednatelem společnosti, ve výši 
1815000,00 Kč s DPH za období 3 let

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

1179/28/RM/19 Smlouva o poskytování služeb

Rada města

1. schvaluje

Smlouvu o poskytování služeb (MMOPP00GL64F) mezi statutárním městem Opavou a 
společností Neuman Company, s.r.o., se sídlem Lhota pod Libčany 248,  50327 Lhota pod 
Libčany, zastoupenou Ing. Přemyslem Neumanem, jednatelem, ve výši 1210,00 Kč s 
DPH/měs.

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

1180/28/RM/19 Prodej motorového vozidla - automobil zn. Toyota Hiace

Rada města

1. schvaluje
a) Kupní smlouvu MMOPP00H3XOF, mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím 

a ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Hlubočec ░░ , jakožto kupujícím

b) Rozpočtové opatření č. 2019/215

v příjmech -  městská policie
                     prodej movitých věcí
                     příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
                     (5311,3113,000000000,0110,0009398000000)                 + 3.999,00 Kč   

ve výdajích - městská policie 
                     autoprovoz (vč. motorek)
                     opravy a udržování
                     (5311,5171,000000000,0110,0002512000000)                 + 3.999,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1181/28/RM/19 Smlouva o provedení výsadby dřevin

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o provedení výsadby dřevin, (MMOPP00K4JER), mezi statutárním městem 
Opava jako objednatelem a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem 
Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jako zhotovitelem

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

1182/28/RM/19 Smlouva o spolupráci v rámci projektu CLAIRO

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o spolupráci, (MMOPP00J7LNI), mezi statutárním městem Opava a Vysokou 
školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Institutem environmentálních 
technologií se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 61989100

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

1183/28/RM/19 Pojmenování nové ulice

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o novém názvu ulice Statutárního města Opavy v lokalitě Opava-Předměstí:

- ulice Karla Kerna

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

1184/28/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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1185/28/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 21. 10. 2019 do 07. 11. 2019

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

1186/28/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/216

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků

průmyslová zóna

- výkupy pozemků
(3639,6130,000000020,0052,0007582000000) + 191.321,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov
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fotbalový stadion

- vřetenová sekačka

(3412,6122,000000020,0051,0001007000000) - 191.321,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/217

ve výdajích - odbor majetku města

péče a obnova kulturních památek

opravy a udržování
(3326,5171,00000000,0051,0000000000000) - 15.000,00 Kč

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

zpracování posudku
(3326,5166,00000000,0191,0002525000000) + 15.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/218

v příjmech - odbor kancelář primátora

Vánoční a Velikonoční trhy - příjmy z pronájmu

(2141,2133,00000000,0120,0009314000000) + 500.000,00 Kč

ve výdajích - odbor kancelář primátora

Vánoční a Velikonoční trhy - nákup služeb

(2141,5169,00000000,0120,000104323000000) + 500.000,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/219

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 65.000,00 Kč

ve výdajích - odbor kancelář primátora

Akce města - nákup služeb
(3399,5169,00000000,0120,0001056230000) + 43.000,00 Kč

Akce města - pronájem

(3399,5164,00000000,0120,0001056230000) + 22.000,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2019/113

ve výdajích - oddělení personální a mzdové

platy zaměstnanců

(6171,5011,00000000,0192,0001096000000) - 420.000,00 Kč

platy zaměstnanců - soc. pojištění

(6171,5031,00000000,0192,0001096000000) - 95.000,00 Kč

platy zaměstnanců - zdrav. pojištění

(6171,5032,00000000,0192,0001096000000) - 35.000,00 Kč

ostatní osobní výdaje - soc.pojištění

(6171,5031,00000000,0192,0001094000000) - 28.774,00 Kč

OOV - zdrav. pojištění

(6171,5032,00000000,0192,0001094000000) - 7.960,00 Kč

OOV - náhrady mezd v době nemoci

(6171,5424,00000000,0192,0001094000000) - 1.000,00 Kč

platy zaměstnanců - náhrady mezd v době 
nemoci
(6171,5424,00000000,0192,0001096000000) + 430.000,00 Kč

ostatní osobní výdaje

(6171,5021,00000000,0192,0001094000000) + 157.734,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1187/28/RM/19 Personální záležitosti

Rada města

1. jmenuje
s účinností od 15. 11. 2019 paní Ing. Andreu Štenclovou do funkce vedoucí odboru 
školství Magistrátu města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 10, 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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