
RADA 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 

 
 
TISKOVÉ OPRAVY 
 
I. 
 
Dne 30. listopadu 2016 byla Ing. Irenou Bednářovou, referentem odboru majetku města zaslána  
na organizační oddělení odboru právního a organizačního žádost o tiskovou opravu usnesení z 51. schůze 
RMO, č. usn. 1778/51 RM 16 odst. e),  kdy nebyly omylem v usnesení uvedeny údaje o třetí smluvní straně 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00FBYL) Městského dopravního podniku 
Opava a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 64610250, zastoupeným Adamem 
Ludvíkem Kwikem.     
 
Nový text usnesení po oprav ě (pod p ůvodním číslem usnesení, zm ěna vyzna čena tu čným písmem): 
 
1778/51 RM 16 
20/51 

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích m ěsta Opavy a následné 
zavkladování v ěcného b řemene 
 

 Rada města 

  schvaluje  

 e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FBFYL) 
mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 zastoupenou 
Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava a Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a 
Městským dopravním podnikem Opava, a.s. se sídlem Bíl ovecká 1127/98, 
Kylešovice, 74706 Opava, I Č 64610250,  zastoupeným Adamem Ludvíkem 
Kwikem, p ředsedou p ředstavenstva  pro umístění podzemního vedení 
veřejného osvětlení do pozemků parc.č. 2759/37, 1153/203 v k.ú. Kylešovice pro 
stavbu „Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava – Kylešovice“  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 8.031,00 Kč 

 
 
II. 
 
Dne 16. prosince 2016 byla Ing. Andreou Štenclovou, pověřenou řízením odboru školství zaslána  
na organizační oddělení odboru právního a organizačního žádost o tiskovou opravu usnesení z 51. schůze 
RMO – č. usn. 1773/51 RM 16 k bodu č. 15/51, kde byla v odstavci 1 b) a 2 b) chybně uvedena adresa MŠ 
Šrámkova (místo 133 mělo být uvedeno 1333). 
 

Nový text usnesení po oprav ě (pod p ůvodním číslem usnesení, zm ěna vyzna čena tu čným písmem – 
v bodu 1b) a 2b)): 
 
 
Návrh na rozd ělení Mate řské školy D ětský sv ět, Opava, p říspěvková organizace  

Rada města 

1. schvaluje  



 2 RMO 11. 1. 2017 

 záměr rozdělení organizace Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace  
se sídlem 17. listopadu 994/6, 747 06 Opava, IČ 71000160, ke dni 30. 6. 2017 s přechodem 
majetku, práv a závazků na tyto nové příspěvkové organizace:    
 

a) příspěvková organizace Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace se sídlem 
17. listopadu 994/6, 747 06 Opava s účinností od 1. 7. 2017. Na tuto PO dále přechází majetek, 
práva a závazky MŠ Vaníčkova z rozdělované organizace 

 

b) příspěvková organizace Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace se sídlem 
Šrámkova 1333/6, 747 05 Opava s účinností od 1. 7. 2017. Na tuto PO přechází majetek, práva  
a závazky MŠ Jateční z rozdělované organizace 

 

2. schvaluje  

 
 záměr vzniku nových příspěvkových organizací: 

 
a) příspěvková organizace Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace se sídlem 

17. listopadu 994/6, 747 06 Opava s účinností od 1. 7. 2017. Na tuto PO dále přechází majetek, 
práva a závazky MŠ Vaníčkova z rozdělované organizace 

 

b) příspěvková organizace Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace se sídlem 
Šrámkova 1333/6, 747 05 Opava s účinností od 1. 7. 2017. Na tuto PO přechází majetek, práva  
a závazky MŠ Jateční z rozdělované organizace 

 pro předložení zastupitelstvu města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim K řupala  v.r.  
primátor 

Ing. Martin Víte ček   v.r.  
1. náměstek primátora 

 
 


