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Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 11. 1. 2017 se zúčastnili

Členové RMO
Omluveni
Tajemník MMO
Zapisovatelka
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO

Zaměstnanci

Hosté

10
p. Adam Ludvik Kwiek
JUDr. Tomáš Elis
pí Renata Zahradníková
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
pí Taťána Tomšíková
Ing. Radka Honková
Mgr. Ivana Sýkorová
Ing. arch. Petr Stanjura
Ing. Jana Onderková
Ing. Milena Skazíková
Mgr. Jana Foltysová
Bc. Magdaléna Hájková
Ing. Ondřej Tůma, FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.
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Smlouva o převodu práv a povinností (územní rozhodnutí cyklistická stezka
Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava, úsek Dolní Životice-Litultovice)
Rada města
schvaluje
smlouvu o převodu práv a povinností (MMOPP00D6P9V), mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Městysem
Litultovice, se sídlem Litultovice č. p. 1, 747 55 Litultovice, zastoupeným
Ing. Janem Birgusem, starostou městyse
Hlasování: 10-0-0

1857/53 RM 17
2/53

Finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých obcí v programu „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2016
Rada města
1.

bere na vědomí
finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury České
republiky v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2016 předložených
Římskokatolickou farností Raduň, se sídlem Zámecká 49, 747 61 Raduň,
společností Unicont Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava,
Římskokatolickou farností Bohdanovice, se sídlem Družstevní 43
747 75 Velké Heraltice, Obcí Jezdkovice, se sídlem Jezdkovice č. p. 1,
747 55 Jezdkovice, Moravskoslezským krajem, zastoupeným ZŠ, SŠ, ŠJ
a Internátem, Velké Heraltice, příspěvkovou organizací, se sídlem Opavská 1,
747 75 Velké Heraltice, Obcí Brumovice, se sídlem Hlavní 75/56, 747 71
Brumovice a Obcí Otice, se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice

2.

ukládá
doručit předložená finanční vyúčtování příspěvků v rámci dotačního programu
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností za rok 2016 Ministerstvu kultury České republiky, odboru památkové
péče
Z: odbor rozvoje města a strategického plánování
T: 25. 01. 2017
Hlasování: 10-0-0
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Žádost společnosti Schöck-Wittek s.r.o.
Rada města
schvaluje
udělení výjimky společnosti Schöck-Wittek s.r.o. a souhlasí s vyhrazením dvou
parkovacích místa na ulici Veleslavínova v Opavě
Hlasování: 10-0-0

1859/53 RM 17
4/53

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

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FB7XA) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ČEZ
Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly,
IČ 24729035, zastoupenou společností ReSpol s.r.o., se sídlem Hlavnice 50,
747 52, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS, se sídlem Dolní
Benešov, Zahradní 327, 747 22, IČ 87065690 pro umístění podzemního vedení
nízkého napětí v pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou
stavbu: „Opava, Vávrovice, Jantarová, parc.č. 562/13, H., přípojka kNN,
č. stavby IP-12-8014608“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 2.100,00 Kč + DPH

b)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FDPEP) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ČEZ
Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly,
IČ 24729035, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, zaměstnancem ČEZ Distribuce,
a.s. pro umístění nadzemního a podzemního vedení vysokého napětí na/v
pozemcích parc.č. 478/3, 478/4, 478/5, 626 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou
stavbu:
„Opava,
Vávrovice,
Mondelez
CR,
přeložka
vVN,
č. stavby EP-12-8002832“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 25.800,00 Kč + DPH a penále ve výši 10.000,00 Kč
za nedodržení lhůty stanovené v článku IV. odst. 3 Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne
5. 8.2014 (MMOPP00DXS0S)
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c)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00FBGAQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou
Ing. Stanislavem Rychtářem se sídlem Palackého 1919/4, 746 01 Opava,
IČ 10625534 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku
parc.č. 2290/7 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: „Opava, Sušilova, garáž,
p.č. 2290/64, S., přípojka kabelem NN, č. stavby IP-12-8019465“ 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, (MMOPP00FBFWV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou
společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01
Opava, IČ 28611535, zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění
podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 535/3, 535/6 v k.ú.
Vávrovice pro stavbu: „Opava, Vávrovice, 535/5, V., přípojka kNN, č. stavby IP12-8019023“ 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, (MMOPP00FB8C0) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. P. B., bytem
Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č.
2790/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Přípojky kanalizace, vody,
plynu pro parc.č. 1853/20 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

f)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene uzavřené dne 28. 1. 2016, (MMOPP00FBG6A) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Ing. J. P. a M. P., oba bytem Opava týkající se prodloužení termínu realizace
stavby: „Novostavba rodinného domu s příslušenstvím, parc.č. 1050/5, 1050/43
v k.ú. Podvihov“

g)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00EV3GO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
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 do pozemků parc.č. 225/1,
226, 285 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: „Malé Hoštice, ul. Kmochova rekonstrukce vodovodního řadu“ 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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h)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00FBG3P) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
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 do pozemku parc.č. 226
v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: „Malé Hoštice, ul. Bezručova - rekonstrukce
vodovodního řadu“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00FBG9V) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše,
IČ 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 27935311, zastoupenou
Tomášem Zdvořáčkem, vedoucím realizace staveb a Ing. Lenkou Mendlíkovou,
vedoucí oddělení majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení
plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2960, 2990, 3001/2, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „REKO
MS Opava, Veleslavínova + 2“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 210.400,00 Kč + DPH

j)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FBG1Z) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše,
IČ 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 27935311, zastoupenou
Tomášem Zdvořáčkem, vedoucím realizace staveb a Ing. Lenkou Mendlíkovou,
vedoucí oddělení majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení
plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2373/21, 2373/273, 2373/312,
2373/334, 2373/335, 2373/347, 2373/362, 2373/579, 2999/2, 3000 v k.ú. Opava
– Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „REKO MS Opava, Máchova +1“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 164.800,00 Kč +
DPH

k)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FBG80) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše,
IČ 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 27935311, zastoupenou
Tomášem Zdvořáčkem, vedoucím realizace staveb a Ing. Lenkou Mendlíkovou,
vedoucí oddělení majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení
plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 89/1, 2952/4, 2953/1, 2953/2,
2953/4, 2958, 2974 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „REKO
MS Opava, Krnovská II“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 154.800,00 Kč + DPH
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l)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP2IA) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a D.K., bytem Ostrava
a J. K., bytem Opava a společností REZIDENCE MENDLOVA s.r.o. se sídlem
Pelušková 1405, 198 00 Praha 9, Kyje, IČ 27855929, zastoupenou Ivanem
Molínem, jednatelem a společností SČA – Severočeská armaturka, spol. s r.o.
se sídlem Jateční 3587/51, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 28747151, zastoupenou
Miroslavem Kláskem, jednatelem pro umístění podzemního vedení vodovodní
přípojky a plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 2702/218 v k.ú. Opava –
Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Rezidence Mendlova, parc.č. 2704/10,
2704/1 v k.ú. Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

m)

smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících, (MMOPP00G0IF5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše, IČ 27295567, zastoupenou společností
GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice,
IČ 27935311, zastoupenou Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje
PZ-Morava sever a Pavlem Sedlickým, technikem připojování a rozvoje PZMorava sever týkající se přeložky NTL plynovodní přípojky v rámci stavby
„Oprava opěrné zdi na ul. Čajkovského“ na pozemku parc.č. 2373/333 v k.ú.
Opava - Předměstí

n)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00G0IG0)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a
společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,
Klíše, IČ 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 27935311, zastoupenou
Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever a Pavlem
Sedlickým, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever pro umístění
přeložky NTL plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 2373/333 v k.ú. Opava Předměstí v rámci stavby „Oprava opěrné zdi na ul. Čajkovského“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500,00 Kč + DPH
v platné výši

o)

Dodatek č. 1 (MMOPP00G0IT7) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FBFZG) uzavřené dne
14.12.2016 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem
města a společností EKOTOXA s.r.o. se sídIem Fišova 403/7, 602 00 Brno –
Černá Pole, IČ 64608531, zastoupenou Dr. Ing. Jiřím Vrubelem, jednatelem,
pro umístění podzemního vedení vodovodu a splaškové kanalizace do pozemku
parc.č. 2702/4 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Centrum inovací Opava –
Napojení na technickou infrastrukturu“
Hlasování: 10-0-0
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Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy
Rada města
schvaluje
a)

umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemků parc.č. 1070/37,
1070/11 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: „Opava, U hřiště,
OPATHERM, smyčka kVN, č. stavby: IV-12-8012833“

b)

umístění geodetických bodů na pozemcích parc.č. 2836 v k.ú. Jaktař,
parc.č. 399, 724, 620 v k.ú. Vávrovice v rámci stavby: „Silnice I/11 Opava,
Severní obchvat – západní část – DSP“
Hlasování: 10-0-0

1861/53 RM 17
6/53

Bytové záležitosti
Rada města
schvaluje
prominutí kauce v plné výši, tj. 9.000,00 Kč nájemci bytu č. 9 velikosti 3+1
v domě na adrese Dolní náměstí 25 Opavě p. M.J., trvale bytem Opava
Hlasování: 10-0-0

1862/53 RM 17
7/53

Záměr výpůjčky, záměr pronájmu
Rada města
1.

schvaluje
2

záměr výpůjčky části prostor o výměře 48,53 m ve II. NP budovy č.p. 132,
objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 299 zastavěná plocha
a nádvoří, ležící v katastrálním území Opava-Město zapsané na LV č. 168
pro k.ú. Opava-Město, na adrese Opava, Horní náměstí 47, PSČ: 746 01
2.

schvaluje
2

záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání o výměře 11,08 m v I.NP
budovy č.p. 350, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 510,
zastavěná plocha a nádvoří, ležícího v části obce Město, katastrálním území
Opava – Město, na adrese Hrnčířská 13 a dále budovy č.p. 351, objekt k bydlení,
která je součástí pozemku parc. č. 509, zastavěná plocha a nádvoří, ležící
v části obce Město, katastrálním území Opava – Město, na adrese Opava,
Hrnčířská 15
Hlasování: 10-0-0
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Majetkové záležitosti
Rada města
1.

schvaluje

a)

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FG8NO) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a panem J. W. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem části pozemku parc.č. 392 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy (přičemž rozsah práv
nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti 45810/146437) za cenu
2
33.138 Kč, tj. 150,00 Kč/m /rok (cena dle Rozsudku soudu)

b)

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FG8MT) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a panem P. Č. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem části pozemku parc.č. 392 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy (přičemž rozsah práv
nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti 12800/146437) za cenu
2
9.259 Kč, tj. 150,00 Kč/m /rok (cena dle Rozsudku soudu)

c)

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FG8LY) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a společností INRETA s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 392 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální
mapy (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti
2
16920/146437) za cenu 12.240 Kč, tj. 150,00 Kč/m /rok (cena dle Rozsudku
soudu)

d)

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FG8K3) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a manžely MUDr. R. a Ing. H. P. jakožto nájemci, jejímž
předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 392 – zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
(přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti
2
5000/146437) za cenu 3.617 Kč, tj. 150,00 Kč/m /rok (cena dle Rozsudku soudu)
Hlasování: 10-0-0
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2.

schvaluje

a)

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními
stranami dne 23.10.2012 (PID MMOPP00FG8J8) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a paní I. Ř.
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je snížení výměry předmětu nájmu a
snížení nájemného části pozemku parc.č. 392 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální
mapy (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti
2
2700/146437) za cenu 1.953 Kč, tj. 150,00 Kč/m /rok (cena dle Rozsudku soudu)

b)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku po domem s byty a nebytovými
prostory ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů uzavřené mezi níže
uvedenými smluvními stranami dne 7.10.2013 (PID MMOPP00FG7VR) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a paní K. Č. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je snížení
výměry předmětu nájmu a snížení nájemného části pozemku parc. č. 392 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém
snímku katastrální mapy (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku
2
odpovídá podílu o velikosti 27140/146437) za cenu 4.581 Kč,tj. 35,00 Kč/m /rok
(cena dle Zásad)

c)

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními
stranami dne 24.9.2012 (PID MMOPP00FG8OJ) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a společností
PS - Reality, s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je snížení výměry
předmětu nájmu a snížení nájemného části pozemku parc.č. 392 – zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu
2
o velikosti 17277/146437) na cenu 12.498 Kč, tj. 150,00 Kč/m /rok (cena
dle Rozsudku soudu)

d)

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními
stranami dne 22.11.2012 (PID MMOPP00FG7WM) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a paní
MUDr. K. G. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je snížení výměry předmětu
nájmu a snížení nájemného části pozemku parc.č. 392 – zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
(přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti
2
5610/146437) na cenu 4.058 Kč, tj. 150,00 Kč/m /rok (cena dle Rozsudku soudu)

e)

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními
stranami dne 2.8.2012 (PID MMOPP00FG7XH) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a společností
OUTDOOR MEDIA CZ, s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je snížení
výměry předmětu nájmu a snížení nájemného části pozemku parc.č. 392
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém
snímku katastrální mapy (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku
odpovídá podílu o velikosti 13180/146437) na cenu 9.534 Kč,
2
tj. 150,00 Kč/m /rok (cena dle Rozsudku soudu)
Hlasování: 9-0-0
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schvaluje

nájemní smlouvu (PID MMOPP00G0JRA) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a panem P. B,
paní M. B., jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č.
2344/22 – zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc.č. 2344/23 – ostatní
plocha, označeného dle nezapsaného GP novým parc.č. 2344/63 – ostatní
2
plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 23.700,00 Kč/rok tj. 150,00 Kč/m /rok
(cena dle zásad), dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Hlasování: 9-0-0
4.

ruší
usnesení RMO ze dne 19.8.2015 č.u. 622/19 RM 16 bod 1 písm. f (RMO
schvaluje smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDT93) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako
pronajímatelem a společností Car and Truck s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/116 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 2.700,00 Kč/rok,
2
tj. 150,00 Kč/m /rok (cena dle zásad))

5.

schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FBEFF) 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, Ing. L. K. jakožto nájemcem a společností Car and Truck s.r.o.
jakožto uživatelem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/116 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00
2
Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)
Hlasování o bodu 4 - 5: 9-0-0

6.

schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2965/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava
– Město, dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy

7.

schvaluje

a)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/263 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/190 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/389 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/442 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

Anonymizované usnesení

12

1863/53 RM 17
8/53

53. RMO 11. 1. 2017

e)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/403 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

f)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/441 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

g)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/407 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

h)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2382/4 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
Hlasování o bodu 6 - 7: 9-0-0

8.

schvaluje
záměr sjednání změn ve smlouvě o výpůjčce (PID MMOPP00EDPBL) uzavřené
mezi Statutárním městem Opava jako půjčitelem a společností KLIDNÉ
KYLEŠOVICE 2012 jakožto vypůjčitelem, které spočívají v úpravě sjednané
doby výpůjčky z doby neurčité na dobu určitou 10 let s následným přechodem
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6-ti měsíců a v doplnění termínu zahájení
a ukončení realizace lesoparku
Hlasování: 10-0-0

9.

odročuje
projednání záměru prodeje pozemků parc.č. 991/2, parc.č. 991/1 a části
pozemku parc.č. 992/1, k.ú. Opava-Předměstí
Hlasování: 10-0-0

1864/53 RM 17
9/53

Zpracování analýz a návrh řešení využití území za obchodním domem Slezanka
v Opavě
Rada města
odročuje
projednání materiálu „Zpracování analýz a návrh řešení využití území
za obchodním domem Slezanka v Opavě“
Hlasování: 10-0-0

1865/53 RM 17
10/53

Konkursní řízení na místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Opava - Malé
Hoštice
Rada města
1.

schvaluje

a)

vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele
• Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice – příspěvková
organizace
ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisí
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b)

nominaci členů konkursní komise určeného 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 do funkce předsedy konkursní komise
• Josefa Stiborského, náměstka primátora, do funkce člena konkursní
komise

c)

nominaci odborníka v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
základní školy ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to:
• Mgr. Pavla Gregora, ředitele Základní školy a Mateřské školy OpavaVávrovice – příspěvková organizace

2.

stanovuje
požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení

3.

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

4.

bere na vědomí
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem
Hlasování: 10-0-0

1866/53 RM 17
11/53

Plat statutární zástupkyně pověřené řízením Základní školy a Mateřské školy
Opava-Malé Hoštice
Rada města
stanoví
plat Mgr. Dagmar Mlčochové pověřené řízením příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace
s účinností od 1. 1. 2017
Hlasování: 10-0-0

1867/53 RM 17
12/53

Kupní smlouva – dodávka nového osobního automobilu značky Škoda
Rada města
schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00FQ1UG), mezi statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a AUTO Červený s. r. o. se sídlem
Hlavní 384/142, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 29122830, zastoupena
Václavem Červeným a Václavem Šléglem, jednateli
Hlasování: 6-1-3
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Gastro Svačina s.r.o.
Rada města
schvaluje
k zajištění splatné pohledávky Statutárního města Opava provést v souladu
s ust. § 2234 občanského zákoníku zadržení hmotných movitých věcí dle
seznamu v majetku bývalého nájemce Gastro Svačina s.r.o., IČ: 03876799,
se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, umístěných
v prostorách sloužících podnikání, tvořící restauraci Domu umění včetně
Moravské kaple v budově č.p. 417, objekt občanské vybavenosti, která
je součástí pozemku parc.č. 348 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku
parc.č. 353/1 ostatní plocha, vše v k.ú. Opava-Město
Hlasování: 10-0-0

1869/53 RM 17
14/53

Velikonoční trhy 2017
Rada města
1.

schvaluje

a)

znění vzorové smlouvy pro zajištění akce „Velikonoční trhy Opava 2017“:
smlouva o podnájmu (příloha č. 1) s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu
města Opavy je oprávněn v uvedené vzorové smlouvě provádět změny, které
podstatným způsobem nezasáhnou do vzorové úpravy práv a povinností
smluvních stran

b)

upravené znění výzvy k podávání nabídek na podnájem stánků

c)

znění Pravidel Velikonočních trhů Opava

d)

upravená kritéria pro hodnocení nabídek na podnájem stánků

e)

výběrovou komisi pro výběr obsazení stánků na Velikonočních trzích Opava
2017 ve složení:
Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora
Mgr. Jana Foltysová, vedoucí odboru kancelář primátora
Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS., vedoucí oddělení Městského informačního centra
Bc. Magdaléna Hájková, referent odboru kancelář primátora
Bc. Eva Hrdličková, DiS., referent Městského informačního centra
Mgr. Alexandr Burda, radní

2.

pověřuje

a)

Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu
smluv s vybranými podnájemci dle bodu 1a) tohoto usnesení

b)

Mgr. Ing. Jaroslava Machovského, vedoucího oddělení vnějších vztahů
a zahraniční spolupráce odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu smluv
s vybranými podnájemci stánků na vánočních trzích v případě nepřítomnosti
Mgr. Jany Foltysové, vedoucí odboru kancelář primátora
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Mgr. Bc. Evu Týlovou, DiS., vedoucí Městského informačního centra, k uzavření
a podpisu smluv s vybranými podnájemci stánků na vánočních trzích v případě
nepřítomnosti Mgr. Jany Foltysové, vedoucí odboru kancelář primátora,
a v případě nepřítomnosti Mgr. Ing. Jaroslava Machovského, vedoucího oddělení
vnějších vztahů a zahraniční spolupráce odboru kancelář primátora
Hlasování: 10-0-0

1870/53 RM 17
15/53

Opavská kulturní organizace - změna odpisového plánu
Rada města
schvaluje
odpisový plán Opavské kulturní organizace, p. o. pro rok 2016
Hlasování: 10-0-0

1871/53 RM 17
16/53

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a věcí movitých
Rada města
schvaluje
dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a věcí movitých
(MMOPP009XE8A), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Zařízením školního stravování Opava, příspěvkovou
organizací, se sídlem Otická 2678/24, 746 01 Opava, IČ: 70999627
zastoupeným ředitelkou, Bronislavou Hertlovou
Hlasování: 10-0-0

1872/53 RM 17
17/53

Rozpočtová opatření 2016
Rada města
1.

schvaluje

a)

Rozpočtové opatření č. 2016/343
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů

MD 231
0000
MD 231
0000
MD 231
0000

85% EU

(0000,4122,103533063,0020,0000000000025)

+ 601.562,00 Kč

10% SR

(0000,4122,103133063,0020,0000000000025)

+ 70.772,00 Kč

5% KÚ

(0000,4122,103100253,0020,0000000000025)

+ 35.386,00 Kč

smlouva 1

smlouva 2
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ve výdajích – odbor školství
ZŠ Vrchní – projekt „Podpora inkluze
v Moravskoslezském kraji“ – 1. splátka
účelový příspěvek na provoz
(3113,5336,103533063,0030,0001002000025)
(3113,5336,103133063,0030,0001002000025)
(3113,5336,103100253,0030,0001002000025)

b)

MD 231
0000
MD 231
0000
MD 231
0000

+ 601.562,00 Kč
+ 70.772,00 Kč
+ 35.386,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/344
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
85% EU

(0000,4122,103533063,0020,0000000000032)

+ 518.043,55 Kč

10% SR

(0000,4122,103133063,0020,0000000000032)

+ 60.946,30 Kč

5% KÚ

(0000,4122,103100253,0020,0000000000032)

+ 30.473,15 Kč

smlouva 1

smlouva 2

ve výdajích – odbor školství
ZŠ Šrámkova – projekt „Podpora inkluze
v Moravskoslezském kraji“ – 1. splátka
účelový příspěvek na provoz
(3113,5336,103533063,0030,0001002000032)
(3113,5336,103133063,0030,0001002000032)
(3113,5336,103100253,0030,0001002000032)

c)

+ 518.043,55 Kč
+ 60.946,30 Kč
+ 30.473,15 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/345
ve výdajích – odbor majetku města, TSO
ca)
výkony – veřejné osvětlení
- elektrická energie
(3631,5154,00000000,0790,0002538000000)

- 318.500,00 Kč

výkony – zimní údržba komunikací
- nákup služeb
(2212,5169,00000000,0790,0002535000000)

- 124.000,00 Kč

výkony – údržba obsluhovaného majetku
- opravy a údržba
(3639,5171,00000000,0790,0001099000000)

+ 354.500,00 Kč

výkony – údržba hřbitovů
- nákup služeb
(3632,5169,00000000,0790,0002539000000)

+ 72.000,00 Kč

výkony – údržba hřbitovů
- opravy a údržba
(3632,5171,00000000,0790,0002539000000)

+ 16.000,00 Kč
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výkony – veřejné osvětlení
- opravy a údržba
(3631,5171,00000000,0790,0002538000000)

+ 1.011.500,00 Kč

- elektrická energie
(3631,5154,00000000,0790,0002538000000)

cc)

- 1.011.500,00 Kč

RHS
- studená voda
(3412,5151,00000000,0790,0001102000000)

- 200.000,00 Kč

- plyn
(3412,5153,00000000,0790,0001102000000)

- 130.000,00 Kč

- elektrická energie
(3412,5154,00000000,0790,0001105000000)

- 230.000,00 Kč

- teplo
(3412,5152,00000000,0790,0001102000000)

+ 36.000,00 Kč

- nákup služeb
(3412,5169,00000000,0790,0001102000000)

d)

+ 524.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/346
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
da)
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231
0000

(0000,4122,00000211,0020,0002450000000)

+ 74.640,00 Kč

ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
akceschopnost JSDH v období od
01.07.2015 do 31.08.2015
MČ Komárov – JSDH – drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(5512,5137,00000000,0800,0002450000000)
+ 20.979,00 Kč
JSDH Kylešovice - drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(5512,5137,00000000,0193,0002450000000)

+ 38.184,00 Kč

MČ Podvihov – JSDH – drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(5512,5137,00000000,0820,0002450000000)

+ 12.791,00 Kč

MČ Zlatníky – JSDH – drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(5512,5137,00000000,0860,0002450000000)

+ 2.686,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2016/347
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231
0000

(0000,4122,00000313,0020,0002424210000)

+ 75.000,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO – projekt „rozvoj
destinačního managementu turistické
oblasti Opavské Slezsko“ – pokrytí
paušálních výdajů za 10-12/2016
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

f)

+ 75.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/348
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Podvihov – obecní úřad a hasičská
zbrojnice
(6171,6121,00000000,0220,0007619000000)

+ 149.110,00 Kč

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

g)

- 149.110,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/349
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231
0000

(0000,4122,00000201,0020,0002418210000)

+ 15.600,00 Kč

ve výdajích – kancelář primátora
projekt „Aktualizace POI bodů ORP
Kravaře a ORP Hlučín na stránkách
www.severnimorava.travel“
- ostatní osobní výdaje
(2143,5021,00000201,0120,0002418210000)
(2143,5021,00000000,0120,0002418210000)

+ 15.600,00 Kč
- 15.000,00 Kč

Rozvoj služeb MIC – nákup služeb
(2143,5169,00000000,0120,0001042210000)

h)

+ 15.600,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/350
v příjmech – finanční a rozpočtový odbor
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231
0000

(0000,4122,00000676,0020,0002419210000)

+ 8.793,00 Kč

ve výdajích – kancelář primátora
„Rozvoj služeb Městského informačního
centra v Opavě 2016“
ostatní osobní výdaje
(2143,5021,00000676,0120,0002419210000)

+ 8.793,00 Kč
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drobný hmotný dlouhodobý majetek
- 3.034,00 Kč

(2143,5137,00000676,0120,0002419210000)

ostatní osobní výdaje
+ 3.034,00 Kč

(2143,5021,00000676,0120,0002419210000)

i)

Rozpočtové opatření č. 2016/351
ve výdajích – odbor majetku města
JA TS – ul. Kasárenská – přechod pro
chodce – technická úprava mezi položkami
- opravy a údržba
- 207.171,00 Kč

(2219,5171,00000000,0790,0004162000000)

- stavby – technické zhodnocení
+ 207.171,00 Kč

(2212,6121,00000000,0790,0004162000000)

j)

Rozpočtové opatření č. 2016/352
ve výdajích – odbor vnitřních věcí
volby do zastupitelstev krajů konaných ve
dnech 07.- 08.10.2016
poštovné
- 373,50 Kč

(6115,5161,00098193,0090,0000000000000)

ve výdajích - odbor informatiky
volby do zastupitelstev krajů konaných ve
dnech 07.- 08.10.2016
nájemné
- 18.070,00 Kč

(6115,5164,00098193,0170,0000000000000)

ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy
volby do zastupitelstev krajů konaných ve
dnech 07.- 08.10.2016
nájemné
(6115,5164,00098193,0191,0000000000000)

- 13.500,00 Kč

nákup služeb
(6115,5169,00098193,0191,0000000000000)

- 12.810,00 Kč

ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení PaM
volby do zastupitelstev krajů konaných ve
dnech 07.- 08.10.2016
ostatní platy (refundace)
(6115,5019,00098193,0192,0000000000000)

- 387,00 Kč

ostatní osobní výdaje
(6115,5021,00098193,0192,0000000000000)

- 359.156,50 Kč

sociální pojištění
(6115,5031,00098193,0192,0000000000000)

- 8.796,00 Kč
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ostatní povinné pojistné (při refundacích)
(6115,5039,00098193,0192,0000000000000)

- 127,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

k)

+ 413.220,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/353
ve výdajích – odboru kancelář tajemníka
ošatné matrika
ostatní nákupy j.n.
(6171,5179,00000000,0192,0001092000000)

- 2.804,00 Kč

ošatné svatby
ostatní nákupy j.n.
(6171,5179,00000000,0192,0001093000000)

l)

+ 2.804,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/354
ve výdajích – odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
nákup ostatních služeb – bytové hospodářství
(3612,5169,00000000,0051,0001035000000)

- 420.000,00 Kč

opravy a udržování - bytové hospodářství
(3612,5171,00000000,0051,0001035000000)

m)

+ 420.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/355
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 70.000,00 Kč

Junák – český skaut, okres Opava, z.s.
(3421,5222,00000000,0020,0000407000000)

+ 50.000,00 Kč

Rotary club Opava
(3326,5222,00000000,0020,0000175000000)

+ 20.000,00 Kč

Hlasování: 10-0-0
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Schválení smluv
Rada města
schvaluje
smlouvu, MMOPP00CWP5I, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a spolkem Junák – český skaut, okres Opava, z.s. se sídlem
Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47810980, zastoupeným
Mgr. Janem Píšalou, předsedou okresní rady, na provoz Junáka v roce 2016,
ve výši 50.000,00 Kč
Hlasování: 10-0-0

1874/53 RM 17
19/53

Dotace ostatní
Rada města
1.

schvaluje

a)

finanční dotaci Slezskému spolku neslyšících se sídlem Dolní náměstí 306/20,
Město, 746 01 Opava, IČ 26994208, na služby související s výpůjčkou
nebytového prostoru SMO – Horní náměstí 48, Opava, ve výši 26.000,00 Kč
Hlasování: 10-0-0

b)

finanční dotaci Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88,
746 01 Opava – Předměstí, IČ 00844004, na nákup materiálu pro dětské
pacienty, ve výši 20.000,00 Kč
Hlasování: 10-0-0

2.

schvaluje
žádost SKI klubu Opava, z.s. se sídlem Karlovecká 219/33, Vávrovice, 747 07
Opava, IČ 00575895, číslo 008/ČUS/2016 na posunutí termínu čerpání
finančních prostředků do 31.03.2017
Hlasování: 10-0-0

1875/53 RM 17
20/53

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO
Rada města
bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
Hlasování: 10-0-0
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Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 8. 12. 2016
do 5. 1. 2017
Hlasování: 10-0-0

1877/53 RM 17
24/53

Memorandum o spolupráci při rozvoji sociálních služeb
Rada města
schvaluje
Memorandum o spolupráci při rozvoji sociálních služeb prostřednictvím
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v obcích, patřících zároveň
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava a do území Místní
akční skupiny Opavsko, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Místní akční skupinou Opavsko z.s. se sídlem Opavská
228, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 27023818, zastoupenou Ing. Jiřím Kristem,
předsedou
Hlasování: 10-0-0

1878/53 RM 17
26/53

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Mezi Trhy 4, 6, 8 a
Dolní náměstí 23, 24, 25“ (výměna oken + zateplení) – zahájení zadávacího řízení
Rada města
1.

rozhodla

a)

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
„Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25“ (výměna oken + zateplení) –
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 otevírání obálek s nabídkami ve složení:
1. Ing. Jana Onderková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. Ing. Milena Skazíková
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b)

v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Martin Chalupski
3. paní Hana Fraňková

c)

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. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. Martin Víteček
3. Ing. Jaromír Hudeček
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski

d)

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. Ing. Jan Sedláček
2. Ing. Aleš Peterka
3. Ing. Martina Heisigová
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Renata Cvancigerová
Hlasování: 8-0-0

1879/53 RM 17
28/53

Publikace Opavský uličník - cena
Rada města
schvaluje
cenu publikace Opavský uličník, historie a současnost ulic a náměstí ve výši
290,00 Kč vč. DPH
Hlasování: 10-0-0
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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 opravě (pod původním číslem usnesení, změna vyznačena tučným písmem):
1778/51 RM 16
20/51

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné
zavkladování věcného břemene
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 Bílovecká 1127/98,
Kylešovice, 74706 Opava, IČ 64610250, zastoupeným Adamem Ludvíkem
Kwikem, předsedou představenstva 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 opravě (pod původním číslem usnesení, změna vyznačena tučným písmem –
bod 1b) a 2b)):

Návrh na rozdělení Mateřské školy Dětský svět, Opava, příspěvková organizace
Rada města
1.

schvaluje
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:
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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 Křupala v.r.
primátor

Ing. Martin Víteček v.r.
1. náměstek primátora
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