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R AD A
ST A T U TÁ R N Í H O M ĚS T A OP AV Y
U S N E S E N Í
3. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 28.11.2018 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
24/3/RM/18

Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 28. 11. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
25/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu

Rada města
1. schvaluje
záměr zřízení práva stavby k částem pozemků parc. č. 592/3 a parc.č. 592/2 v katastrálním území Malé
Hoštice vymezené přiloženým geometrickým plánem č. 825-9/2018 ze dne 18. 4. 2018

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
26/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení pracovního místa na MČ Malé Hoštice

Rada města
1. schvaluje
zřízení 1 pracovního místa "zahradník" od 1. 12. 2018 na dobu neurčitou na MČ Malé Hoštice
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
27/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dodávkového
automobilu pro Opavskou kulturní organizaci" - zahájení výběrového řízení

Rada města
1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dodávkového automobilu
pro Opavskou kulturní organizaci", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy
b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1. MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o., Janská 1660/28, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 44738633
2. Auto Hruška s.r.o., U Staré elektrárny 1895/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ:
25877470, provozovna Opava: Krnovská 639/163, 747 07, Opava - Jaktař
3. REPREcar s.r.o., Přemyslovců 344/6, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 26815338
4. S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov č.p. 88, 793 83 Jindřichov, IČ: 61943649, provozovna Opava:
Krnovská 218, 747 07 Opava - Jaktař
5. HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 26826925, provozovna
Opava: Krnovská 117, 747 07 Opava
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2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. pan Josef Řehulka
2. Bc. Ondřej Tomančák
3. Ing. Jan Kunze
b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Marcela Mrózková Heříková
2. paní Andrea Kolářová
3. Mgr. Šárka Jarošová
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
28/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2634 - ostatní plocha a části pozemku parc.č. 2636 - ostatní plocha,
označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2636/2 - ostatní plocha, vše
k.ú. Kateřinky u Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
29/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní a zástavní smlouvu (PID MMOPP00HZQH7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1051 - zahrada, k.ú. Kylešovice, za cenu ve
výši 387.363,00 Kč (cena dle zásad)
b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZQA6) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku
parc.č. 938 - zahrada, k.ú. Jaktař, za cenu ve výši 453.120,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZPC3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města jako
kupujícím a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto prodávajícími, jejímž předmětem je výkup
pozemku parc.č. 899/2 - ostatní plocha a části pozemku parc.č. 820/44 - orná půda, označené dle
přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 820/57, vše katastrální území
Suché Lazce, za cenu ve výši 80.800,00 Kč, (cena dohodou)
b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZOHL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
jako kupujícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je výkup části
pozemku parc.č. 637 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
parc.č. 637/2, a části pozemku parc.č. 638 - orná půda, označené dle přiloženého nezapsaného
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 638/2, vše k.ú. Jaktař, za cenu ve výši 85.440,00 Kč, tj.
960,00 Kč/m2 (cena dohodou)
c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZOIG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města jako
kupujícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto prodávající, jejímž předmětem je výkup části
pozemku parc.č. 639 - orná půda, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako
pozemek parc.č. 639/2, k.ú. Jaktař, za cenu ve výši 115.000,00 Kč, tj. 1.250,00 Kč/m2 (cena dohodou)
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZOOM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
jako kupujícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je
pozemku parc.č. 1959/28 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 23.422,00
188,88 Kč/m2 (cena dle zák.č.416/2009 Sb.)
b)

Horní
města
výkup
Kč, tj.
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kupní smlouvu (PID MMOPP00HZONR) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
jako kupujícím a panem ░░░░ ░░░░ jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je výkup části
pozemku parc.č. 400/1 - orná půda, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu
jako pozemek parc.č. 400/7 a pozemek parc.č. 400/9, k.ú. Vávrovice, za cenu ve výši 133.347,00 Kč,
tj. 341,04 Kč/m2 (cena dle zák.č.416/2009 Sb.)
c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZOMW) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
jako kupujícím a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto prodávajícími, jejímž předmětem je
výkup pozemků parc.č. 397/1 - orná půda, parc.č. 397/2 - orná půda k.ú. Vávrovice, pozemků parc.č.
149/13 - orná půda, parc.č. 149/25 - orná půda, parc.č. 158/1 - orná půda k.ú. Palhanec, za cenu ve
výši 4.401.947,00 Kč, tj. 315,60 Kč/m2 a 280,80 Kč/m2 a 30,00 Kč/m2 (cena dle zák.č.416/2009 Sb.)
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
30/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZOY8) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 60/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, 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 MMOPP00HZQ9B) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je
pronájem pozemku parc.č. 2168/187 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu
ve výši 630,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZOVN) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemci, jejímž
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2530/459 - 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)
2. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2154/16 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku parc.č. 2527 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku parc.č. 579 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
4. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/116 - zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti
1/165 pozemku parc.č. 2627/11, vše k.ú. Opava- Předměstí
5. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 826/5 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/167 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/149 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
Předměstí
d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/327 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
Předměstí
e) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/509 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
Předměstí
f) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/355 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
Předměstí

-

7.12.2018

Přehled usnesení [3/RM/28.11.2018]

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
31/3/RM/18

Stránka 4 z 21

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00HZPAD) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem
Navrátilem, primátorem města jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem ░░░░ ░░░░
░ ,░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a paní░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími a povinnými ze
služebnosti a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako oprávněnými ze služebnosti, jejímž
předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 799/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označených dle
přiloženého nezapsaného geometrického plánu stávajícím parc.č. 799/1 - zastavěná plocha a
nádvoří, a novým parc.č. 799/3 - ostatní plocha, a dále zřízení služebnosti stezky a cesty přes část
pozemku označenou dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 799/3
k pozemku parc.č. 799/2, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 403.200,00 Kč,tj. 640,00 Kč/m2
(cena dle zásad)
b) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00HZQB1) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem,
primátorem města jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a panem
░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2890/384 zastavěná plocha a nádvoří, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu původním
parc.č. 2890/384 - zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 141.950,00 Kč
(cena dle zásad)
c) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00HZQYU) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem,
primátorem města jako prodávajícím a paní░░░░ ░░░░ ░░░ , panem░░░░ ░░░░ ░░ ,
manžely░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manžely░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem ░░░░
░░░░ ░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem░░░░ ░░░░ ░░░░ a panem
░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2890/385 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 140.652,00 Kč (cena dle zásad)
d) kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ4ZR) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o
velikosti 1310/10000 na pozemku parc.č. 2162/23 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava Předměstí, za kupní cenu 35.297,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GUB7S) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem,
primátorem města jako prodávajícím a Společenstvím vlastníků Masařská 17, Opava, se sídlem
Masařská 315/17, Město, 746 01 Opava, IČ 26859921, zastoupeným ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
předsedou společenství vlastníků, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č.
400/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu
novým parc.č. 400/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, za kupní cenu 285.600,00 Kč,
tj. 1.200,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZOTX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 933/26 - zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 42.240,00 Kč, tj. 640,00
Kč/m2 (cena dle zásad)
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
32/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZP1M) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem

7.12.2018

Přehled usnesení [3/RM/28.11.2018]

Stránka 5 z 21

pozemku parc.č. 2168/209 - 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 MMOPP00HZP0R) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem pozemku parc.č. 2627/153 - 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)
c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZP2H) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 2168/143 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši
630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZOZ3) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem pozemku parc.č. 2172/24 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve
výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
2. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00GU976) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města jako
pronajímatelem a družstvem Rozvoj, stavební bytové družstvo se sídlem U Cukrovaru 1282/9, Opava,
zastoupeným panem Radovanem Peterkou a paní Irenou Surovkovou jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2884 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu ve
výši 900,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok
3. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/34 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1703 a st. 1712 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Kateřinky u Opavy
4. schvaluje
a) záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2134/2 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
b) záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 901 - orná půda, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
33/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZOXD) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
jako prodávajícím a společností STAGE-4-RENT, s.r.o. se sídlem Filípkova 1455/10, 747 05, Opava,
IČ 05504414 jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2925 - ostatní plocha,
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2925/9, k.ú. Opava Předměstí, za kupní cenu 12.000,00 Kč(cena dle znaleckého posudku) tj. 1.500,00 Kč/m2 + úhrada
nákladů spojených s převodem
b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZP9I) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
jako prodávajícím a společností DJUSU Company, s.r.o. se sídlem Osadní 869/30, Holešovice, 170
00, Praha 7, IČ 25364791 jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3053/4 ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 3053/35, k.ú.
Opava - Předměstí, za kupní cenu 40.500,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) tj. 1.500,00 Kč/m2 +
úhrada nákladů spojených s převodem
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) Rozpočtové opatření č. 2018/ XXX/Z
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ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov
výkupy pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 167.570,00 Kč
úhrady sankcí jiným rozpočtům
+ 167.570,00 Kč
b) Rozpočtové opatření č. 2018/ XXX/Z
ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov
výkupy pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 98.730,00 Kč
(3639,5363,00000000,0052,0000000000000)

úhrady sankcí jiným rozpočtům
(3639,5363,00000000,0052,0000000000000)

+ 98.730,00 Kč

3. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 3266/2 - zastavěná plocha a nádvoří, Opava - Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
34/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Záměr převodu nájmu, Mezi Trhy 136/4 a 137/6, Opava

Rada města
1. schvaluje
záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání
(PID:MMOPP009XEIW), uzavřenou mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746
26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem jako pronajímatelem a
panem Zdeňkem Šoltysem, IČ: 88664767, se sídlem Pod Lesem 107, 747 41 Branka u Opavy, jako
nájemcem dne 10. 11. 2016, jejímž předmětem je nájem části prostor, které se nacházejí v I.NP budovy
č.p. 136, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 605 zastavěná plocha a nádvoří a budovy
č.p. 137, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 607, zastavěná plocha a nádvoří, to vše
ležící v části obce Město, katastrálním území Opava - Město, na adrese Opava, Mezi Trhy 136/4 a
137/6, 746 01; převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Zdeňkem Šoltysem jako postupitelem a
Rousey´s Café s.r.o., IČ: 05444519, se sídlem Loděnická 251, 747 74 Neplachovice, zastoupenou
Radkou Šoltysovou, jednatelkou, jakožto postupníkem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
35/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Souhlas s umístěním sídla, Žižkova 2904/8, Opava

Rada města
1. schvaluje
umístění sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, pro COME vending s.r.o., IČ:47666960, se
sídlem Rolnická 1551/146, Kateřinky, 747 05 Opava, zastoupenou jednatelem Ladislavem Schreiberem,
v budově č.p. 2904, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 2134/6, zastavěná
plocha a nádvoří, na adrese Opava, Žižkova 2904/8, ležící v části obce Předměstí, katastrálním území
Opava - Předměstí, obec Opava
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2
36/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek č. 2, Horní náměstí 4, Rybí trh 2, Opava

Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00I7YFK) ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP00DG57F)
ze dne 27. 6. 2014 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města jako pronajímatelem a H R U
Š K A, spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Martinov, 723 00 Ostrava, IČ: 19014325, zastoupenou
Ing. Janou Škrabalovou, jednatelkou, jako nájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
37/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Bezúplatný převod budovy bez čp/če v k.ú. Jaktař
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Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
nabídku bezúplatného převodu budovy bez čp/če stojící na pozemku cizího vlastníka parc.č. 1509/2
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Jaktař Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s
majetkem, odbor nakládání s nepotřebným majetkem, náměstí Svobody 471/4, Praha 6, 160 01
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
38/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Záměr pronájmu části budovy, Rybí trh 2, Opava

Rada města
1. schvaluje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 140,69 m2 v I.NP budovy č.p. 27, stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 270, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části
obce Město, katastrální území Opava-Město, na adrese 746 01 Opava, Rybí trh 2
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
39/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o výpůjčce, k.ú. Kateřinky u Opavy

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (MMOPP00I7YGF), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města jako půjčitelem
a Klubem vojenské historie Kateřinky z.s., se sídlem Pekařská 346/93, 747 05 Opava, IČ: 03125131,
zastoupeným Petrem Stiborským a Janem Kubíkem, členy výboru jako vypůjčitelem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
40/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Bytové záležitosti

Rada města
1. schvaluje
a) přidělení volného bytu č.6 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 31 v Opavě
žadatelce manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava
b) přidělení volného bytu č.8 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadateli
░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem Opava
2. neschvaluje
výměnu bytů mezi p. ░░░░ ░░░░ ░░░ nájemcem obecního bytu č.1 velikosti 2+1 v domě na adrese
Horní náměstí 28 v Opavě a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ nájemcemí obecního bytu č.2 velikosti 1+1 v domě
na adrese Horní náměstí 28 v Opavě
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
41/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Uplatnění předkupního práva

Rada města
1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník u následující nabízené nemovitosti:
a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2542/3 k.ú. Opava - Předměstí, ve
vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 140 000,00 Kč
b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/147 k.ú. Opava - Předměstí,
ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ , bytem Pardubice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za nabízenou
kupní cenu 60.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO

42/3/RM/18
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Investiční akce "Chodník podél silnice III/4663, ul. Přerovecká" - dodatek ke smlouvě o
dílo
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKN4J) ke smlouvě o dílo č. 39/2018/PRI (MMOPP00HNWY0) mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing.
Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností STAVPRESS SMART s.r.o. se sídlem 28. října
3117/61, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 06439799, DIČ: CZ06439799, zastoupenou Tomášem
Středulou, jednatelem v rámci akce "Chodník podél silnice III/4663, ul. Přerovecká"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
43/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00GLJCS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem
Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Vlaštovičky
pro stavbu "Vodovodní přípojka - Vlaštovičky - pro stávající objekt na pozemku parc.č. 54, k.ú.
Vlaštovičky", 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, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
44/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě č. sml. ŘSD ČR
Sil.I_11/2018_VB202_4, (MMOPP00HXIMS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390,
zastoupenou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702
00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 42767377, zastoupenou Ing. Markétou Myškovou, vedoucí
střediska inženýrské činnosti pro umístění mostní konstrukce na pozemku parc.č. 620 v k.ú.
Vávrovice pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, Severní obchvat - západní část" SO 202 "Most na silnici
I/11 přes areál cukrovaru a MK Vávrovická" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve
výši 10.000,00 Kč včetně DPH
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00HXIR3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ oba bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky do
pozemku parc.č. 620 v k.ú. Vávrovice pro stavbu "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č.
341/8 v katastrálním území Vávrovice", 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,
(MMOPP00HXIGM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ oba bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění podzemního vedení vodovodní
přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 2322/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro
stavbu "Novostavba rodinného domu včetně přípojek a venkovního vedení IS, oplocení a zpevněných
ploch" 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00HXIHH) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností
NOVPRO FM, s.r.o. se sídlem Sadová 609, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek, IČ 28633504,
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zastoupenou Vítem Novákem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
do pozemku parc.č. 881 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu "Opava, Přerovecká, p.č. 886/2, kNN", č.
stavby IV-12-8015456, 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXIK2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou,
generálním ředitelem pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 330/1,
2312/1, 2312/3, 2312/4, 2371/1, 2495, 2496, 2588, 2447/2, 2449 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro
zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Fügnerova, 28. října, Kořeného, Vítečkova - rekonstrukce
vodovodního řadu" za zřízení věcného břemene ve výši 281.688,00 Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
45/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Rozpočet města Opavy na rok 2019, Rozpočtový výhled 2019-2020

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2019 uvedený v příloze č. 1 dle důvodové zprávy
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 uvedený v příloze č.2 dle důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města pověřit
radu města a odbor finanční a rozpočtový k hospodaření podle schváleného rozpočtu a to v souladu s §
102, odst.2, písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech
položek dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v rozsahu :
a) všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra
pro regionální rozvoj ČR a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel
neurčil jinak
b) ostatní rozpočtová opatření zvyšující nebo snižující schválený rozpočet do úhrnné výše 10% celkové
schválené částky rozpočtu
4. doporučuje zastupitelstvu města zmocnit
vedoucí odboru finančního a rozpočtového a vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru
finančního a rozpočtového, provádět rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok
2018 v případech, kdy finanční prostředky byly rezervovány v rozpočtu na rok 2018, ale výdej za ně se
uskuteční v roce 2019, případně později
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
46/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Žádost Základní školy Opava, Boženy Němcové o udělení výjimky z počtu žáků

Rada města
1. schvaluje
výjimku z počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona, a to zvýšením
počtu na 34 žáků ve třídě v Základní škole Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
47/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ Opava, Edvarda Beneše

Rada města
1. souhlasí
s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Opava, Edvarda Benešepříspěvková organizace, se sídlem Edvarda Beneše 989/6, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 71000101,
zastoupenou Bc. Dášou Onderkovou, ředitelkou školy, jako zaměstnavatelem a ░░░░ ░░░░
░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ Opava░░░░ ░░ , jako zaměstnancem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Návrh na ocenění pedagoga u příležitosti Dne učitelů MSK v roce 2019

Rada města
1. bere na vědomí
nominaci Marie Kostelné, bývalé ředitelky Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková
organizace na ocenění u příležitosti Dne učitelů Moravskoslezského kraje v roce 2019 za dlouhodobou
tvůrčí pedagogickou činnost
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
49/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

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: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
50/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města
1. schvaluje
výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Opava
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
51/3/RM/18

Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) návrh smlouvy, (MMOPP00IMMP3), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a
Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof.
Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
b) Rozpočtové opatření č. 2018/XX/Z
ve výdajích - odboru životního prostředí
Plnění strategického plánu 2015-2020
nespecifikované rezervy
(3636,5901,000000000,0130,0002431250000)
investiční transfery krajům
(3713,6342,000000000,0130,0002431250000)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
52/3/RM/18

- 7.500,00 Kč
+ 7.500,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Platový výměr ředitele Seniorcentra Opava, p. o.

Rada města
1. stanovuje
plat Ing. Radima Křupaly, ředitele Seniorcentra Opava, p.o. s účinností od 5.11.2018
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4

Usnesení: PŘIJATO
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Členství v Řídícím výboru integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
a) pověření Ing. Radima Křupaly k zastupování statutárního města Opavy v Řídícím výboru Integrované
teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 ke dni 17. 12. 2018
b) pověření Mgr. Dalibora Halátka k zastupování statutárního města Opavy v Řídícím výboru
Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 v době nepřítomnosti
primátora města ke dni 17. 12. 2018
2. doporučuje zastupitelstvu města pověřit
a) Ing. Tomáše Navrátila, primátora města, k zastupování statutárního města Opavy v Řídícím výboru
Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 s účinností od 18. 12. 2018
b) Bc. Hanu Brňákovou, 1. náměstkyni primátora, k zastupování statutárního města Opavy v Řídícím
výboru Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 v době nepřítomnosti
primátora s účinností od 18. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
54/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro
výstavbu komunikace I/11-I/57

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
jmenování pana Josefa Stiborského zástupcem Statutárního města Opavy
ve Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ke dni 17. 12. 2018
2. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
Ing. Michala Jedličku, náměstka primátora, zástupcem Statutárního města Opavy
ve Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 s účinností od 18. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
55/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro
rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
jmenování Ing. Radima Křupaly zástupcem Statutárního města Opavy
ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ke dni 17. 12. 2018
2. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
Ing. Tomáše Navrátila, primátora města zástupcem Statutárního města Opavy
ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s. s účinností od 18. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
56/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o poskytování služeb nebo prací

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o poskytování služeb nebo prací, (MMOPP00H5IY8), mezi statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem,
primátorem města a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se
sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným brig. gen. Ing. Vladimírem
Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS MSK
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
57/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Darovací smlouva

7.12.2018

Přehled usnesení [3/RM/28.11.2018]

Stránka 12 z 21

Rada města
1. schvaluje
darovací smlouvu, (MMOPP00H5IXD), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje a statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem
Navrátilem, primátorem města
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
58/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Slezské divadlo Opava - změna organizační struktury

Rada města
1. schvaluje
a) dodatek č. 3 k organizačnímu řádu Slezského divadla Opava, p. o.
b) organizační schéma Slezského divadla Opava, p. o., dle pracovních pozic a stanoveného počtu
zaměstnanců k 15. 11. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
59/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Opavská kulturní organizace - odpisový plán a změna závazných ukazatelů rozpočtu

Rada města
1. schvaluje
a) odpisový plán Opavské kulturní organizace, p. o., od března 2018
b) závazné ukazatele rozpočtu
Účel
Příspěvek na provoz:
Z toho:
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)
Odvod do rozpočtu SMO
Průtokové dotace:
Neinvestiční:

Částka
14.700.000,00
2.690.000,00
6.450.000,00
1.870.000,00

163.000,00
• Svět opavských kaváren a doprovodný
program
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
60/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Prodej knihy "Nad šálkem kávy" za účelem dalšího prodeje

Rada města
1. schvaluje
prodej knih "Nad šálkem kávy. Příběhy opavských kaváren 1789 - 1989" za účelem dalšího prodeje do
knihkupectví a Opavské kulturní organizaci, p. o., za cenu 300,00 Kč vč. DPH za 1 kus
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
61/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - ZŠ a Praktická škola Slezského odboje - Ponožkový den

Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové
organizace se sídlem náměstí Slezského odboje 361/3a, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813211,
na náklady související s pořádáním "Ponožkového dne 2019" u příležitosti Světového dne Downova
syndromu, ve výši 13.000,00 Kč
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2. schvaluje
finanční dotaci Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace
se sídlem náměstí Slezského odboje 361/3a, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813211, na náklady
související s pořádáním "Ponožkového dne 2019" u příležitosti Světového dne Downova syndromu, ve
výši 13.000,00 Kč
3. schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2018/138
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 13.000,00 Kč

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) + 13.000,00 Kč
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 13.000,00 Kč

ZŠ a Praktická škola Slezského odboje
(3114,5339,00000000,0020,0000156000000) + 13.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
62/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - Kafira o.p.s. - benefiční koncert

Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, Město, 746 01
Opava, IČ 26588773, na pronájem Kostela sv .Václava v Opavě při pořádání benefičního koncertu pro
lidi se zrakovým postižením, ve výši 10.000,00 Kč
2. schvaluje
finanční dotaci společnosti KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, Město, 746 01 Opava,
IČ 26588773, na pronájem Kostela sv .Václava v Opavě při pořádání benefičního koncertu pro lidi
se zrakovým postižením, ve výši 10.000,00 Kč
3. schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2018/139
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 10.000,00 Kč

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) + 10.000,00 Kč
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 10.000,00 Kč

KAFIRA o.p.s
(4379,5222,00000000,0020,0000160000000) + 10.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
63/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - Linka bezpečí - Linka bezpečí a Rodičovská linka

Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Lince bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČ 61383198,
na náklady související s projektem Linka bezpečí a Rodičovská linka, ve výši 50.000,00 Kč
2. schvaluje

7.12.2018

Přehled usnesení [3/RM/28.11.2018]

Stránka 14 z 21

finanční dotaci Lince bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČ 61383198, na
náklady související s projektem Linka bezpečí a Rodičovská linka, ve výši 20.000,00 Kč
3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/140
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 20.000,00 Kč

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) + 20.000,00 Kč
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 20.000,00 Kč

Linka bezpečí, z.s.
(4379,5222,00000000,0020,0000168000000) + 20.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
64/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/302
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000; EU 85%
(0000,4116,103533063,0020,0000000000018) + 1.601.535,15 Kč
MD 231 0000; SR 15%
(0000,4116,103133063,0020,0000000000018) + 282.623,85 Kč
celkem 1.884.159,00 Kč
ve výdajích - odbor školství
ZŠ Boženy Němcové - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz - projekt "Společná cesta"
(Šablony II)
(3113,5336,103533063,0030,0001002000018) + 1.601.535,15 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000018) + 282.623,85 Kč
b) Rozpočtové opatření č. 2018/303
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 10.000,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace
- elektrická energie
(2321,5154,00000000,0050,0007719000000) + 10.000,00 Kč
c) Rozpočtové opatření č.2018/304
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
JA TSO ul. Popská - vnitroblok za Slezankou
- chodníky - stavba
(2219,6121,00000120,0790,0004205000000) - 247.997,98 Kč
- veřejné osvětlení - stavba
(3631,6121,00000120,0790,0004205000000) + 3.822,32 Kč
- veřejná zeleň - opravy a údržba
(3745,5171,00000120,0790,0004205000000) + 82.000,00 Kč
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- dětské hřiště - herní prvky - stavby
(3421,6121,00000120,0790,0004205000000) + 162.175,66 Kč
d) Rozpočtové opatření č. 2018/305
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace
(zkušební provoz ČOV)
(2321,6121,00000026,0220,0007719000000) - 36.300,00 Kč
(2321,5171,00000120,0220,0007719000000) + 36.300,00 Kč
Investice
(6409,6121,00000026,0220,0000000000000) + 36.300,00 Kč
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 36.300,00 Kč
e) Rozpočtové opatření č. 2018/306
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kylešovice - kanalizace - II. etapa
- stavba
(2321,6121,00000120,0220,0007998000000) - 3.000.000,00 Kč
ve výdajích - městská část Milostovice
oprava vozovek po realizaci nové kanalizace
(2212,5171,00000120,0870,0000000000000) + 136.000,00 Kč
kamerové zkoušky stávající (staré) kanalizace
(2321,5171,00000120,0870,0000000000000) + 614.000,00 Kč
ve výdajích - městská část Zlatníky
oprava vozovek po realizaci nové kanalizace
(2212,5171,00000120,0860,0000000000000) + 1.900.000,00 Kč
kamerové zkoušky stávající (staré) kanalizace
(2321,5171,00000120,0860,0000000000000) + 350.000,00 Kč
f) Rozpočtové opatření č. 2018/307
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kylešovice - kanalizace - II. etapa
- stavba
(2321,6121,00000120,0220,0007998000000) - 2.500.000,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
příspěvek při napojení na nově vybudovanou
splaškovou kanalizaci
(2321,5492,00000120,0050,0001073000000) + 2.500.000,00 Kč
g) Rozpočtové opatření č. 2018/308
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4216,106515974,0020,0007719000000)
+ 1.494.928,01Kč
MD 231 0000
(0000,4216,106515974,0020,0007718000000)

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace
- 11. žádost o platbu
Zlatníky - stavba
původně schváleno v rozpočtu 2018 + FV 2017
(2321,6121,00000020,0220,0007719000000)

+ 1.376.340,51 Kč
celkem 2.871.268,52 Kč

- 6.580,00 Kč
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(2321,6121,00000026,0220,0007719000000)

- 2.338.405,12 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace
(85% uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy)
(2321,6121,106515974,0220,0007719000000)

+ 1.494.928,01 Kč

uznatelné výdaje SMO
(15% z uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy+ 25% z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané příjmy)
(2321,6121,10610000,0220,0007719000000)
+ 850.057,11 Kč
Milostovice - stavba
původně schváleno v rozpočtu 2018 + FV 2017
(2321,6121,00000026,0220,0007718000000)

- 2.158.965,51 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace
(85% uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy)
(2321,6121,106515974,0220,0007718000000)

+ 1.376.340,51 Kč

uznatelné výdaje SMO
(15% z uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy+ 25% z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané příjmy)
(2321,6121,10610000,0220,0007718000000)
+ 782.625,00 Kč
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017
D 231 0000
(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)
+ 2.871.268,52 Kč
h) Rozpočtové opatření č. 2018/309
ve výdajích - odboru hlavního architekta a územního plánu
ostatní územní příprava
- ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
+ 350.000,- Kč
nákup ostatních služeb
(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
- 150.000,- Kč
achitektonický workshop - rezerva
(3635,5901,00000000,0080,0002458000000)
- 100.000,- Kč
- ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
(3635,6119,00000000,080,0001040000000)
- 100.000,- Kč
i) Rozpočtové opatření č. 2018/310
ve výdajích - odbor školství
neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Komárov- vyúčtování projektu
(3113,5331,00000000,0030,0001002000026)
+ 51.544,- Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva-podíl na dotačních programech
(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
j) Rozpočtové opatření č. 2018/311
ve výdajích - kancelář tajemníka - odd. hospodářské správy
Autoprovoz - úhrada sankcí
(6171,5363,00000000,0191,0002512000000) + 800,00 Kč

- 51.544,- Kč

v příjmech - kancelář tajemníka - odd. hospodářské správy
Autoprovoz - úhrada sankcí
(6171,2324,00000000,0191,0009078000000) + 800,00 Kč
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2. schvaluje
a) Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2018/141
ve výdajích - - odbor přípravy a realizace investic
Podvihov + Komárovské Chaloupky splašková kanalizace - PD
(poplatek)
(2321,6121,00000000,0220,0007763000000) + 214,00 Kč
Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 214,00 Kč
b) Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2018/142
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Sportoviště - bazén
(3412,6121,00000026,0220,0007811000000) - 47.014.000,00 Kč
ZŠ B. Němcové - přístavba
(3113,6121,00000000,0220,0007787000000) - 3.400.401,00 Kč
(3113,6121,00000026,0220,0007787000000) + 3.400.401,00 Kč
ZŠ Otická - nástavba
(3113,6121,00000000,0220,0007576000000) - 431.493,00 Kč
(3113,6121,00000026,0220,0007576000000) + 431.493,00 Kč
Penzion IV., u. Hálkova
(4357,6121,00000120,0220,0007651000000) - 761.500,00 Kč
(4357,6121,00000000,0220,0007651000000) - 3.156.169,02 Kč
(4357,6121,00000026,0220,0007651000000) + 3.917.670,00 Kč
•
Investice
(6409,6121,00000026,0220,0000000000000) + 39.264.436,00 Kč
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) + 6.988.063,02 Kč
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000) + 761.500,00 Kč
c) Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2018/143
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kylešovice - kanalizace - II. etapa
- stavba
(2321,6121,00000120,0220,0007998000000) - 3.500.000,00 Kč
ZŠ Vrchní - opěrná zeď
- stavba
(3113,6121,00000120,0220,0007531000000) + 3.500.000,00 Kč
d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2018/144
ve výdajích - odbor informatiky
výpočetní technika
(6171,5168,00000000,0170,0002527000000) - 150.000,00 Kč
Krnovská infrastruktura
(6171,5168,00000000,0170,0007836000000) + 150.000,00 Kč
e) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/145
ve výdajích - odbor vnitřních věcí
Vítání občánků - věcné dary
(3399,5194,00000000,0090,0002510000000) -12.427,00 Kč
Občanské záležitosti - věcné dary
(3399,5194,00000000,0090,0002509000000) + 12.427,00 Kč
f) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2018/146
ve výdajích - oddělení personální a mzdové
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Benchmarking - pohoštění
(6171,5175,00000000,0192,0001013000000) - 8.860,00 Kč
Ošatné - svatby
(6171,5179,00000000,0192,0001093000000) - 15.000,00 Kč
Ostatní osobní výdaje
(6171,5021,00000000,0192,0001094000000) + 23.860,00 Kč
g) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2018/147
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
služby el. komunikací
(6171,5162,00000000,0191,0000000000000) - 70.000,00 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek
(6112,5137,00000000,0191,0000000000000) + 70.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
65/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Kupní smlouva

Rada města
1. schvaluje
Kupní smlouvu (MMOPP00GIGZ9), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing.
Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ ve výši 5100,-Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
66/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
2. ruší
usnesení č. 3562/93/RM/18/2 bod 2/2.1. (RMO ukládá primátorovi města zajistit analýzu na zabezpečení
veřejného pořádku na území města Opavy pro případ zrušení Městské policie Opava T: 30. 6. 2019)
3. ukládá
1. náměstkovi s dohledem nad SFC Opava a.s.
1.1. neprodleně vstoupit v jednání s Kupujícím za účelem vyjasnění všech sporných či pochybných
záležitostí souvisejících s případným prodejem akcií společnosti Slezský fotbalový club Opava
a.s. Kupujícímu
Termín: 29.11.2018
2. náměstkovi s dohledem nad SFC Opava a.s.
2.1. následně, zejména s ohledem na fakt, že platnost původní nabídky skončila dne 31. 10. 2018, a
také s ohledem na výsledek jednání dle bodu 2), úkolu č. 1.1.) tohoto usnesení, projednat nové
podmínky případného prodeje akcií společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. Kupujícímu
Termín: 31.12.2018
3. náměstkovi s dohledem nad SFC Opava a.s.
3.1. informaci o výsledku těchto jednání včetně případného materiálu, jehož předmětem bude
schválení příslušné kupní smlouvy o prodeji akcií společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.
mezi statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Kupujícím jako kupujícím, předložit
zastupitelstvu statutárního města Opavy na jeho nejbližším zasedání
Termín: 17.12.2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
67/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investičních akcí základních
škol

Rada města
1. ruší
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a) usnesení č. 3359/89 RM 18 ze dne 8. 8. 2018/b (RMO schvaluje podání projektové žádosti,
předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení technického zhodnocení majetku
dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. po dobu udržitelnosti, tj. 5 let od ukončení
realizace projektu Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace "Zřízení nových
odborných učeben a venkovní odborné učebny se zázemím" ve výši 3.950.000 Kč)
b) usnesení č. 3359/89 RM 18 ze dne 8. 8. 2018/f (RMO schvaluje podání projektové žádosti,
předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení technického zhodnocení majetku
dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. po dobu udržitelnosti, tj. 5 let od ukončení
realizace projektu Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace
"Vybudování a vybavení DÍLNY NÁPADŮ v budově školy a navazující vybudování venkovní učebny"
ve výši 1.000.000 Kč)
2. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
a) usnesení č. 676/34 ZM 18 ze dne 17. 9. 2018/b (ZMO schvaluje podání projektové žádosti,
předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení technického zhodnocení majetku
dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. po dobu udržitelnosti, tj. 5 let od ukončení
realizace projektu Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace "Zřízení nových
odborných učeben a venkovní odborné učebny se zázemím" ve výši 3.950.000 Kč)
b) usnesení č. 676/34 ZM 18 ze dne 17. 9. 2018/f (ZMO schvaluje podání projektové
žádosti, předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení technického
zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. po dobu
udržitelnosti, tj. 5 let od ukončení realizace projektu Základní školy a Mateřské školy
Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace "Vybudování a vybavení DÍLNY
NÁPADŮ v budově školy a navazující vybudování venkovní učebny" ve výši
1.000.000 Kč)
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) podání projektové žádosti, předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení technického
zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. po dobu udržitelnosti, tj. 5
let od ukončení realizace projektu Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace
"Vybudování odborných učeben na ZŠ Opava Mařádkova 15" ve výši 4.978.807 Kč
b) podání projektové žádosti, předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení technického
zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. po dobu udržitelnosti, tj. 5
let od ukončení realizace projektu Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice - příspěvková
organizace "Vytvoření a vybavení venkovní učebny pro rozvoj technicko-řemeslných a
přírodovědných kompetencí žáků ZŠ Opava-Malé Hoštice" ve výši 1.500.000 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
68/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - Petr Cieplý - benefiční koncert

Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci pana Petra Cieplého se sídlem Růžová 269/2, Město, 746 01 Opava, IČ
04345720, na pronájem Slezského divadla při pořádání benefičního koncertu pro těžce postiženého
░░░░ ░░░░ z Opavy, ve výši 20.000,00 Kč
2. schvaluje
finanční dotaci panu Petru Cieplému se sídlem Růžová 269/2, Město, 746 01 Opava, IČ 04345720,
na pronájem Slezského divadla při pořádání benefičního koncertu pro těžce postiženého ░░░░ ░░░░
z Opavy, ve výši 20.000,00 Kč
3. schvaluje
smlouvu, MMOPP00CWCWA mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Petrem Cieplym se
sídlem Růžová 269/2, Město, 746 01 Opava, IČ 04345720, na pronájem Slezského divadla při pořádání
benefičního koncertu pro těžce postiženého ░░░░ ░░░░ ░ z Opavy, ve výši 20.000,00 Kč
4. schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2018/148
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 20.000,00 Kč

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) + 20.000,00 Kč
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- 20.000,00 Kč

Petr Cieply
(3319,5212,00000000,0020,0000542000000) + 20.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
69/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - Opava bez bariér - Dodatek ke smlouvě

Rada města
1. bere na vědomí
žádost pana ░░░░ ░░░░ o prodloužení čerpání poskytnuté účelové dotace do konce roku 2018 a jejího
vyúčtování do 31.01.2019
2. schvaluje
žádost pana ░░░░ ░░░░ o prodloužení čerpání poskytnuté účelové dotace do konce roku 2018 a jejího
vyúčtování do 31.01.2019
3. schvaluje
dodatek č. 1, MMOPP00CWCY0 ke smlouvě, MMOPP00CWDCV ze dne 24.10.2018 mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem
Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na náklady
související s projektem Opava bez bariér doplněním měřící lišty k laserovému dálkoměru
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
70/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Kupní smlouva - dodávka a montáž nábytku pro SMO

Rada města
1. schvaluje
kupní smlouvu MMOPP00DICSF mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností Sintaka
Direct s.r.o. se sídlem Poděbradova 1833/99, 702 00 Ostrava, IČ 01702327, zastoupenou paní
Kateřinou Švancarovou, jednatelem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
71/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o poskytnutí motorového vozidla k užívání

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP00IUO91 mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČO: 00300535 zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem,
primátorem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , náměstkem primátora
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
72/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/312
ve výdajích - odbor kanceláře primátora
Zahraniční vztahy - služba
(2191,5169,00000000,0120,0001052000000) - 8.550,00 Kč
ve výdajích - odbor kanceláře primátora, odd. kultury
Bezručova Opava - srážková daň umělcům
(3312,5362,00000000,0121,0002456230000) + 8.550,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
73/3/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/313
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
zajišťovací práce - ZŠ Mírová
(3113,5164,00000000,0051,0000000000000) + 120.540,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva havarijní
(6409,5901,00000000,0020,0002998000000) - 120.540,00 Kč

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

Ing. Tomáš Navrátil
primátor města

v. r.

Usnesení: PŘIJATO

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

7.12.2018

