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59. RMO 12. 4. 2017

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 12. 4. 2017 se zúčastnili
Členové RMO
Omluveni
Tajemník MMO
Zapisovatelka
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO

Zaměstnanci

Hosté

10
Mgr. Tomáš Čvančara
JUDr. Tomáš Elis
pí Renata Zahradníková
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Ing. Jiří Elbl
Ing. arch. Petr Stanjura
Ing. Monika Pazderová
Mgr. Ivana Sýkorová
Ing. Lenka Grigarová
p. Jaroslav Rovňan, technický ředitel SFC Opava
p. René Holuša, starosta MČ Vlaštovičky
Ing. Marek Hájek, předseda představenstva SFC
Opava, a.s.
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Majetkové záležitosti
Rada města
1.

schvaluje
dohodu
o
zrušení
věcného
břemene
(PID
MMOPP00G0L0N)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
jako povinným z věcného břemene a společností Opava Development
Company, a.s. v likvidaci se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8,
jejímž předmětem je zrušení věcného břemene průchodu a průjezdu
zatěžujícího pozemek parc.č. 265/4, k.ú. Opava - Město
Hlasování: 10-0-0

2.

schvaluje
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00G0KY4) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako půjčitelem a Bc. K. T., jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 213 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava – Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Hlasování: 10-0-0

3.

schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00FWL40) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a manžely
Ing. M. a MUDr. H. A. jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku
parc.č. 60/24 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Město, za cenu ve výši
1.225,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
Hlasování: 10-0-0

4.

schvaluje

a)

záměr směny části pozemku parc.č. 905/33 – orná půda ve vlastnictví SMO
za pozemky parc.č. 910/2 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 910/1 – ostatní
plocha a část pozemku parc.č. 904/3 – ostatní plocha včetně stavby bunkru, vše
k.ú. Malé Hoštice, ve vlastnictví manželů S., dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy

b)

záměr směny části pozemku parc.č. 183 – ostatní plocha ve vlastnictví SMO
za část pozemku parc.č. 749/30 – trvalý travní porost, k.ú. Suché Lazce,
ve vlastnictví paní J. B., paní D. B., paní I. V., dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy

c)

záměr směny části pozemku parc.č. 183 – ostatní plocha ve vlastnictví SMO
za část pozemku parc.č. 749/21 – trvalý travní porost, k.ú. Suché Lazce,
ve vlastnictví pana E. L., dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
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záměr směny části pozemku parc.č. 935/34 – orná půda,
pozemku
parc.č. 710/13 – orná půda, pozemku parc.č. 710/16 – orná půda,
k.ú. Komárov u Opavy ve vlastnictví SMO za pozemek parc.č. 490/4 – orná
půda, k.ú. Vávrovice ve vlastnictví Ing. P. P., dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy
Hlasování: 10-0-0

5.

schvaluje

a)

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2890/93, parc.č. 2890/90, parc.č. 2890/160
a parc.č. 2890/161 – vše ostatní plocha, vše k.ú. Opava – Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)

záměr prodeje pozemku parc.č. 1097/2 – ostatní plocha, k.ú.
u Opavy

c)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 17/1 – ostatní plocha, k.ú.
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

d)

záměr prodeje pozemků parc.č. 2209/25 – zastavěná plocha a nádvoří,
a parc.č. 2209/20 – zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí

e)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2162/2 – zahrada a pozemku pod garáží
parc.č. 2162/41 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí,dle
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
záměr prodeje pozemku parc.č. 2375/345 – zahrada a části pozemku
parc.č. 2370/60 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy
záměr prodeje části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní plocha,
k.ú. Kylešovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

f)
g)
h)

Komárov
Jaktař,

záměr prodeje pozemku parc.č. st. 559 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku
parc.č. 2347/2 – ostatní plocha, část pozemku parc.č. 2347/2 – ostatní plocha,
k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Hlasování: 10-0-0

6.

schvaluje

a)

záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2317/4 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)

záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2373/512 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)

záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/304 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
Hlasování: 10-0-0

7.

schvaluje

a)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/104 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 84/2 – zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemku parc.č. 84/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
vše k.ú. Opava - Předměstí
Hlasování: 10-0-0
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8.

schvaluje

a)

záměr pronájmu pozemku parc.č. 2615/3 – zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

b)

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 955/2 – ostatní plocha,
k.ú. Komárov u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)

Záměr pronájmu pozemku parc.č. 741/1 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí

d)

záměr pachtu pozemku parc.č. 2556/5 – orná půda, k.ú. Opava - Předměstí
Hlasování: 9-0-0

9.

schvaluje

10.

záměr změny nájemní smlouvy (PID MMOPP00FMTP5) uzavřené
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, jako pronajímatelem a Základní kynologickou organizací Opava,
se sídlem Městské sady Opava, IČ 47813881, jakožto nájemcem dne
26.10.2006 a ve znění dodatku ze dne 15.4.2013 jejímž předmětem je nájem
části pozemku parc.č. 2044/2, části pozemku parc.č. 2944/1, části pozemku
parc.č. 2044/3, části pozemku parc.č. 2045/1 a pozemku parc.č. 2045/17, vše
k.ú. Opava - Předměstí vymezené v příloze tohoto záměru, kteréžto změny
spočívají:
- v omezení předmětu nájmu o část pozemku parc.č. 2045/1, část
pozemku 2944/1, část pozemku 2044/2, část pozemku 2044/3 v k.ú.
Opava – Předměstí vymezené v příloze tohoto záměru
- v úpravě doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou 10 let
- ve snížení nájemného z částky 2,00 Kč/m2/rok na částku
1,00 Kč/m2/rok pronajatých pozemků
Hlasování: 9-0-0
neschvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2098/83 – ostatní plocha,
k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

11.

neschvaluje
snížení či zrušení nájemného za rok 2017
parc.č. 420 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

za

pronájem

pozemku

Hlasování: 9-0-0
12.

nepřijala usnesení
k projednáni záměru o pronájem části pozemku v Městských sadech
parc. č. 2031/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Opava – Předměstí pro sportovní účely
Hlasování: 5-0-5

13.

schvaluje

a)

snížení kupní ceny na cenu 300,00 Kč/m2 za prodej části pozemku
parc.č. 781/1 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice
Hlasování: 9-0-1

b)

snížení kupní ceny na cenu 300,00 Kč/m2 za prodej části pozemku
parc.č. 1817/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava-Předměstí
Hlasování: 7-1-2
Anonymizované usnesení
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FWKQ5)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
jako prodávajícím a paní M. B., paní H. K., manžely J. a D. K., panem V. V.,
manžely P. a M. Z. a paní L. Z. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej
pozemků parc.č. 97/4 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 97/5 – zahrada
a části pozemku parc.č. 97/17 – zahrada, označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako parc.č. 97/38, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu
366.300,00 Kč (cena dle zásad)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FWKMP)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
prodávajícím a paní A. J. a paní E. J. jakožto kupujícími, jejímž předmětem
je prodej části pozemku parc.č. 97/17
– zahrada, označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 97/39, k.ú. Opava Předměstí,
za
kupní
cenu
28.800,00
Kč,
tj.
800,00
Kč/m2
(cena dle zásad)

b)

c)

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FWKLU)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
prodávajícím a panem P. B. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 97/13 – zahrada a části pozemku parc.č.97/17 – zahrada,
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 97/40, k.ú. Opava
- Předměstí, za kupní cenu 135.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

d)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00G0KAG) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Z. Č.,
manžely J. a Š. F., manžely R. a I. H., paní B. K., manžely Ing. S. a D. V.
a panem L. V. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
574/25 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 152.680,00 Kč
(cena dohodou)

e)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00G0KQ8) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem L. D.,
Ing. M. G., paní B. K., manžely D. a J. K., panem J. K., manžely J. a M. K.,
Ing. N. O., paní Z. O., paní H. P., Bc. V. V. a panem M. D. jakožto kupujícími,
jejímž předmětem prodej části pozemku parc.č. 2154/67 – ostatní plocha,
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2154/102,
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 24.298,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena
dohodou)
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f)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWKNK) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností
BREDA & WEINSTEIN a.s. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku parc.č. 588/1 – ostatní plocha označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako parc.č. 588/33 – ostatní plocha, pozemku
parc.č. 122/2 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 588/12 – ostatní plocha
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 588/35, k.ú.
Opava - Město, za kupní cenu 1.936.091,00 Kč včetně DPH tj. 2.207,00 Kč/m2 +
DPH (cena dle znaleckého posudku + DPH)

g)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00G0JWL) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem M. H.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2974 –
ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.
2974/11, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 44.140,80 Kč včetně DPH tj.
912,00 Kč/m2 + DPH (cena dohodou)

h)

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FG6DG)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
jako prodávajícím a panem T. Ch., panem S. K., panem D. M., panem P. S.,
panem P. S., panem P. S., manžely M. a J. Z., paní D. L., manžely Ing. Z.
a Ing. H. S., panem J. Z. a manžely Ing. P. a Mgr. V. P. jakožto kupujícími,
jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2373/363 – zastavěná plocha
a nádvoří, částí pozemku parc.č. 2373/6 – zahrada, označených
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2373/639 a jako parc.č.
2373/648, částí pozemku parc.č. 2373/362 – ostatní plocha, označených dle
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2373/645 a jako parc.č.
2373/647, části pozemku parc.č. 2373/362 označená jako díl „a“ a část pozemku
parc.č. 2373/6 označená jako díl „b“, které se slučují do pozemku nově
označeného jako parc.č. 2373/646, dále pozemku parc.č. 2373/493 – zastavěná
plocha a nádvoří, parc.č. 2373/494 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.
2373/495 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2373/496 – zastavěná plocha
a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 332.737,00 Kč (cena dle
zásad)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti (PID MMOPP00FG685)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
prodávajícím a manžely J. a J. K., panem V. K., paní S. R., manžely P. a M.Š.,
paní M. V., Ing. V. V., panem V. K., panem Z. B., panem V. V. a panem M. B.
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 512 –
zastavěná plocha a pozemku parc.č. 511/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí,
za kupní cenu 294.880,00 Kč (cena dohodou)

i)

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 10-0-0
2.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWKJ4) mezi paní V. B. jakožto
prodávajícím a Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
jako kupujícím, jejímž předmětem koupě pozemku parc.č. 489 – orná půda,
k.ú. Vávrovice, za kupní cenu 5.122.210,00 Kč, tj. 315,64 Kč/m2 (cena dle
znaleckého posudku)
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Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Průmyslová zóna Jaktař (Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská)
(2123,6901,00000020,0220,0007582000000 )
- 5.122.210,00 Kč
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
Průmyslová zóna Jaktař (Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská)
- výkupy pozemků
(2123,6130,00000020,0220,0007582000000 )
+ 5.122.210,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 10-0-0

3.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00G0KZZ) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely Ing. V.
a M. H. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží
parc.č. 2316/6 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní
cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWKUL) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem V. V.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 511/2
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu
11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 10-0-0

4.

schvaluje
návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00G0KSY) mezi ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 , Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou,
ředitelkou odboru Odloučeného pracoviště Opava jako převodcem a Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem,
jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 2761/1 – ostatní plocha,
k.ú. Kylešovice
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 10-0-0

5.

schvaluje

a)

návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00X9AM) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem K. T., jejímž předmětem
je směna části pozemku parc.č. 723 ost.pl. označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako díl „c“ o výměře 152 m2 za část pozemku
parc. č. 108/3 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl
„a“ o výměře 152 m2 , k.ú. Vávrovice
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 10-0-0
Anonymizované usnesení
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b)

upravený návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00FBEYS) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností DJUSU
Opava s.r.o se sídlem Osadní 30, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 25364791,
zastoupenou Josefem Kurkou, jednatelem společnosti, jejímž předmětem
je směna částí pozemku parc.č. 2146/16 ost.pl. označených dle nezapsaného
geometrického plánu jako parc. č. 2146/19 o výměře 786 m2 a parc. č. 2146/20
o výměře 302 m2, ve vlastnictví společnosti DJUSU Opava s.r.o. za pozemek
parc. č. 3333/6 o výměře 424 m2, části pozemku parc.č. 3333/4 ost.pl. označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc. č. 3333/12 o výměře
16 m2 a části pozemku parc.č. 3333/5 ost.pl. označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako pozemek parc. č. 3333/11 o výměře 523 m2
ve vlastnictví SMO, vše k.ú. Opava – Předměstí

c)

upravený návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00FBEXX) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
OPAVLEN OPAVA s.r.o se sídlem Jaselská 31, 746 01 Opava, IČ 47676094,
zastoupenou Ing. Milošem Podolským a Ing. Romanem Golou, jednateli
společnosti, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2135/2 zahrada
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2135/16 o výměře
174 m2 , části pozemku parc.č. 2135/9 zast.pl. označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako pozemek parc. č. 2135/17 jehož součástí je budova
bez č.p. o výměře 92 m2 ve vlastnictví SMO a části pozemku parc.č. 2146/16
ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemku
parc. č. 2146/20 o výměře 302 m2, přičemž tento pozemek SMO nevlastní, ale
hodlá jej nabýt do svého vlastnictví za část pozemku parc.č. 2/5 ost.pl. označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc. č. 2/6 o výměře
790 m2 ve vlastnictví OPAVLEN OPAVA s.r.o., vše k.ú. Opava - Předměstí
pro předložení zastupitelstvu města

6.

Hlasování: 10-0-0
schvaluje
deklaraci zájmu Statutárního města Opavy uzavřít se Státním pozemkovým
úřadem směnnou smlouvu, jejímž předmětem bude směna části pozemku
parc.č. 2627/1 v katastrálním území Opava - Předměstí ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu za vhodné a Státním pozemkovým úřadem akceptovatelné
pozemky ve vlastnictví Statutárního města Opavy. Uvedený pozemek Státního
pozemkového úřadu, jenž by měl být předmětem směny, je v územním plánu
vymezen jako součást plochy zahrádkové osady. Statutární město Opava
deklaruje, že hodlá směnu realizovat po zpracování architektonické studie
zájmového území a po přesném vymezení pozemků ve vlastnictví Statutárního
města Opavy, které budou předmětem směny. Tato deklarace není právně
závazná, na základě ní není možné vymáhat uzavření směnné smlouvy
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 10-0-0

7.

schvaluje
v souladu s ustanovením § 85 písm. n) zákona o obcích svěření rozhodnutí
o podání cenové nabídky a uzavření smlouvy o koupi pozemku
parc.č. 1078/3 – orná půda, k.ú. Komárov u Opavy, v souladu s podmínkami
Prodeje nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka JUNG spol. s.r.o., jenž jsou
přílohou tohoto materiálu, radě obce pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-2
Anonymizované usnesení
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neschvaluje
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-1

9.

neschvaluje

a)

záměr prodeje pozemku parc.č. 2407/17 – ostatní plocha, k.ú.
u Opavy

Kateřinky

b)

záměr prodeje pozemku parc.č. 1097/3 – ostatní plocha, k.ú.
u Opavy

Komárov

c)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2098/83 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky
u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

d)

záměr prodeje pozemku parc.č. 176/13 – trvalý travní porost, k.ú. Komárov
u Opavy

e)

záměr prodeje pozemku parc.č. 333/1 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař

f)

záměr prodeje pozemku parc.č. 2526 – orná půda, k.ú. Jaktař
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 10-0-0

10.

neschvaluje
zřízení služebnosti spočívající v povinnosti Statutárního města Opavy
jako vlastníka pozemku parc.č. 354 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
– Předměstí, strpět jeho spoluužívaní spoluvlastníkem bytové jednotky 2890/7
Ing. arch D. W., bytem Opava, v bytovém domě č.p.289 postaveném
na pozemku parc.č. 354 v k.ú. Opava – Předměstí, a to v rozsahu
jeho spoluvlastnického podílu na společných částech výše uvedeného domu
o velikosti 280/2000
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 10-0-0

11.

ruší
usnesení RMO ze dne 19.10. 2016 č.u. 1656/48 RM 16 (návrh Dodatku č.1
ke kupní smlouvě ze dne 24.6.2016 (PID MMOPP00FP5BO) mezi Statutárním
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím
a společností KP REAL SOLICITATION s.r.o. se sídlem náměstí Republiky
496/8, 746 01 Opava, IČ 040 48 954, zastoupenou Romanem Košťálem
a Jaroslavem Pírkem a společností Venkato Invest s.r.o. se sídlem Nerudova
209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 049 37 139, zastoupenou Pavlem
Odložilíkem a Ing. Rudolfem Skočkem jako kupujícími, jejímž předmětem
je upřesnění výše kupní ceny)
pro předložení zastupitelstvu města
Anonymizované usnesení
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schvaluje
upravený návrh Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 24.6.2016 (PID
MMOPP00FP5BO) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města jako prodávajícím a společností KP REAL SOLICITATION
s.r.o. se sídlem náměstí Republiky 496/8, 746 01 Opava, IČ 04048954,
zastoupenou Romanem Košťálem a Jaroslavem Pírkem a společností Venkato
Invest s.r.o. se sídlem Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1,
IČ 04937139, zastoupenou Pavlem Odložilíkem a Ing. Rudolfem Skočkem
jako kupujícími, jejímž předmětem je upřesnění výše kupní ceny
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 10-0-0

2101/59 RM 17
3/59

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 –
2021
Rada města
schvaluje
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města
Opavy na období 2017 – 2021 pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

2102/59 RM 17
4/59

Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO
na rok 2017 a 2018
Rada města
schvaluje
a)

aktualizaci Zásad pro poskytování účelových dotací na sociální a související
služby z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2017

b)

Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu
statutárního města Opavy na rok 2018, včetně přílohy Zásady pro poskytování
účelových dotací na sociální a související služby z rozpočtu statutárního města
Opavy na rok 2018 a jejich příloh: Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních
službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Pravidla
pro namátkovou kontrolu, Zápis z namátkové kontroly v organizaci poskytující
sociální a související služby, Žádost o poskytnutí účelové dotace na poskytování
sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok
2018, Rozpočet projektu, Rozpočet projektu k žádosti o dofinancování,
Personální zajištění projektu, Bodové ohodnocení projektu, Stanovisko
manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Vyúčtování
vyrovnávací platby, Zásady užití loga statutárního města Opavy
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0
Anonymizované usnesení
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Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje
veřejnou linkovou dopravou pro oblast Opavsko a Vítkovsko
Rada města
schvaluje
a)

b)

smlouvu (MMOPP00H9NSN) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Moravskoslezským krajem, 28. Října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
pro předložení zastupitelstvu města
smlouvu (MMOPP00H9NTI) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Moravskoslezským krajem, 28. Října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

2104/59 RM 17
6/59

Výroční zprávy složek Integrovaného záchranného systému dislokovaných
v Opavě, Městské policie Opava a závěrečná zpráva oddělení BHKR KTAJ MMO
o bezpečnostní situaci SO ORP Opava v roce 2016
Rada města
bere na vědomí
a)

Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2016 (HZS MSK ÚO Opava)

b)

c)

Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu
obvodního oddělení Opava územního odboru Opava Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje (dále jen „OO PČR Opava“) za rok 2016 v porovnání
s rokem 2015 (KŘP MSK ÚO Opava)
Výjezdovou činnost ZZS MSK za rok 2016 – Opavsko (ZZS MSK ÚO Opava)

d)

Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2016 (MPOL Opava)

e)

Závěrečnou zprávu o bezpečnostní situaci správního obvodu obce s rozšířenou
působností Opava v roce 2016 (odd. BHKR KTAJ MMO)
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

2105/59 RM 17
7/59

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Zpracování analýz a návrh řešení využití území
za obchodním domem Slezanka v Opavě
Rada města
nepřijala usnesení
k materiálu „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Zpracování analýz a návrh
řešení využití území za obchodním domem Slezanka v Opavě“
Hlasování: 3-3-2
Anonymizované usnesení
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Bezpečnostní bariéry stadión SFC Opava-dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Rada města
schvaluje
a)

b)

dodatek č. 1 (MMOPP00EIRC9) ke smlouvě o dílo (MMOPP00EIR8T) ze dne
9.2.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a GRIGAR,s.r.o. se sídlem U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ 25826638,
zastoupenou Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem společnosti
Rozpočtové opatření č. 2017/57
ve výdajích – odbor majetku města
fotbalový stadion SFC – oprava oplocení +
technické zhodnocení oplocení a stavba
nového oplocení
- opravy a údržba
(3412,5171,00000000,0050,0001007000000)

+ 11.979,00 Kč

- stavby
(3412,6121,00000000,0050,0001007000000)

+ 84.398,00 Kč

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

- 96.377,00 Kč

Hlasování: 8-0-1
2107/59 RM 17
9/59

Uplatnění předkupního práva
Rada města
neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust. § 3056 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na ideální spoluvlastnický podíl v objektu
bytového domu č.p. 2163 k.ú Opava - Předměstí ve výši 196/1000 za nabízenou
kupní cenu ve výši 1.209.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

2108/59 RM 17
10/59

Pověření k podepisování listin
Rada města
schvaluje
a)

pověření pro Ing. Klaudii Onderkovou, vedoucí exekučního oddělení odboru
právního a organizačního Magistrátu města Opavy, podepisovat žaloby, návrhy
a další procesní úkony týkající se žalovaných částek do výše 50.000,00 Kč
(bez příslušenství) adresované Okresnímu soudu v Opavě ve smyslu ustanovení
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, a v rozsahu
dalších práv a povinností dle znění pověření uvedeného v příloze tohoto
materiálu
Anonymizované usnesení
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pověření pro Mgr. Antonína Binara, vedoucího odboru právního a organizačního
Magistrátu města Opavy, podepisovat žaloby, návrhy a další procesní úkony
týkající se žalovaných částek ve výši od 50.000,00 Kč do 100.000,00 Kč
(bez příslušenství) adresované Okresnímu soudu v Opavě ve smyslu ustanovení
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, a v rozsahu
dalších práv a povinností dle znění pověření uvedeného v příloze tohoto
materiálu
Hlasování: 7-0-0

Rada města
schvaluje
a)

Zřizovací listinu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 –
příspěvková organizace (MMOPP00ELDDR)

b)

Zřizovací listinu Mateřské školy
organizace (MMOPP00ELDI2)

c)

Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace
(MMOPP00ELDH7)

d)

Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Heydukova-příspěvková organizace
(MMOPP00ELDGC)

e)

Zřizovací listinu Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková
organizace (MMOPP00ELDFH)

f)

Zřizovací listinu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková
organizace (MMOPP00ELDEM)

g)

Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Na Pastvisku-příspěvková organizace
(MMOPP00EKX1W)

h)

Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Pekařská-příspěvková organizace
(MMOPP00FFNYL)

i)

Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvková organizace
(MMOPP00EKX01)

j)

Zřizovací listinu Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace
(MMOPP00ELD6Q)

k)

Zřizovací listinu Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková
organizace (MMOPP00EKWZD)

l)

Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov - příspěvková
organizace (MMOPP00ELD7L)

m)

Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice příspěvková organizace (MMOPP00FFNXQ)

n)

Zřizovací listinu Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace
(MMOPP00FFNWV)

o)

Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Opava-Suché Lazce příspěvková organizace (MMOPP00ELD9B)

p)

Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice - příspěvková
organizace (MMOPP00ELD8G)

q)

Zřizovací listinu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková
organizace (MMOPP00EKWYI)

Opava,

Edvarda

Beneše-příspěvková

Anonymizované usnesení
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r)

Zřizovací listinu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková
organizace (MMOPP00ELDB1)

s)

Zřizovací listinu Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace
(MMOPP00ELD5V)

t)

Zřizovací listinu Základní školy Opava-Kylešovice (MMOPP00FFNV0)

u)

Zřizovací listinu Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace
(MMOPP00ELDCW)

v)

Zřizovací listinu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková
organizace (MMOPP00FFNU5)

w)

Zřizovací listinu Základní školy Opava, Otická 18 – příspěvková organizace
(MMOPP00ELDA6)

x)

Zřizovací listinu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
(MMOPP00EKWXN)

y)

Zřizovací listinu Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
(MMOPP00EKVXU)

z)

Zřizovací listinu Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace
(MMOPP00EKWWS)

aa)

Zřizovací listinu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace
(MMOPP00EKWVX)
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

2110/59 RM 17
12/59

Rámcová smlouva o dodávání zboží a poskytování služeb
Rada města
schvaluje
rámcovou smlouvu o dodávání zboží a poskytování služeb MMOPP00G17VP
mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Miroslavem Selníkem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona
nezapsanou v obchodním rejstříku, IČ 10627685, se sídlem náměstí
Republiky 198/2, 746 01 Opava
Hlasování: 7-0-0

2111/59 RM 17
13/59

Kupní smlouva – Milostovice, Kupní smlouva – Krnovská 79, Opava
Rada města
1.

schvaluje
návrh kupní smlouvy (MMOPP009XDW5) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem V.M.,
Opava,
jako
kupujícím,
jejímž
předmětem
je
prodej
pozemku
parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova, rodinný
dům č.p. 15, vše v k.ú. Milostovice, za kupní cenu 280.000,00 Kč pro předložení
zastupitelstvu města
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schvaluje
návrh kupní smlouvy (MMOPP009XDCX) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícíma MORAVIA
ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Opava – Předměstí, Krnovská 2916/104,
PSČ: 746 01, IČ: 28611829, zastoupenou Davidem Svobodou, jednatelem
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2162/4, jehož
součástí je budova č.p. 1256 objekt k bydlení a pozemku parc.č. 2162/1,
vše v k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 7.624.344,00 Kč včetně DPH
v platné výši pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

2112/59 RM 17
14/59

Záměry prodloužení nájmů a pověření OM k uzavření dodatků nájemních smluv,
Hradecká 16
Rada města
1.

schvaluje

a)

záměr prodloužení Nájemní smlouvy (PID: MMOPP00DG607), uzavřené
mezi Statutárním městem Opavou, se sídlem Horní náměstí 69, zastoupené
Ing. Radimem Křupalou, primátorem jako pronajímatelem a EUROTOPIA Opava
o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ: 25852345,
zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou jakožto nájemcem dne
28. 7. 2014, jejímž předmětem jsou prostory o výměře 176,93 m2 ve druhém
nadzemním podlaží budovy č.p. 650 objekt občanské vybavenosti, která
je součástí pozemku parc. č. 658 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním
území Opava-Předměstí, na dobu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017

b)

záměr prodloužení Nájemní smlouvy (PID: MMOPP00DG612) a jejího Dodatku
č. 1. (MMOPP00DG62X), uzavřené mezi Statutárním městem Opavou,
se sídlem Horní náměstí 69, zastoupené Ing. Radimem Křupalou, primátorem
jako pronajímatelem a FOKUS Opava, se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné
Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupenou PhDr. Ivanou Strossovou, předsedkyní,
jakožto nájemcem dne 18. 8. 2014 a 12. 1. 2015, jejímž předmětem
jsou prostory o výměře 34,21 m2a 56,08 m2ve druhém nadzemním podlaží
budovy č.p. 650 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku
parc. č. 658 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Opava-Předměstí,
na dobu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017

c)

záměr prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor (PID:
MMOPP006R2TA) a jejího Dodatku č. 1 (PID: MMOPP009XDRU), uzavřené
mezi Statutárním městem Opavou, se sídlem Horní náměstí 69, zastoupené
Ing. Radimem Křupalou, primátorem jako pronajímatelem a FOKUS Opava,
se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881,
zastoupenou PhDr. Ivanou Strossovou, předsedkyní, jakožto nájemcem dne
18. 8. 2014 a 31. 3. 2017, jejímž předmětem jsou prostory o výměře 44,60 m2
ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 650 objekt občanské vybavenosti,
která je součástí pozemku parc. č. 658 zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Opava-Předměstí, na dobu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017
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d)

záměr prodloužení Nájemní smlouvy (PID: MMOPP00DG6AT), uzavřené
mezi Statutárním městem Opavou, se sídlem Horní náměstí 69, zastoupené
Ing. Radimem Křupalou, primátorem jako pronajímatelem a Krizovým
a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ o.p.s., se sídlem Hradecká 650/16,
746 01 Opava – Předměstí, IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlou
Havlíčkovou, ředitelkou, jakožto nájemcem dne 5. 9. 2014, jejímž předmětem
jsou prostory o výměře 251,63 m2v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 650
objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 658 zastavěná
plocha a nádvoří v katastrálním území Opava-Předměstí, na dobu od 1. 5. 2017
do 31. 5. 2017

2.

pověřuje
odbor
majetku
města
k uzavření
dodatků
k nájemním
smlouvám
PID: MMOPP00DG607, PID: MMOPP00DG612, PID: MMOPP006R2TA
a PID: MMOPP00DG6AT, jejichž obsahem bude prodloužení trvání nájmu
na dobu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017
Hlasování: 8-0-0

2113/59 RM 17
15/59

Smlouvy o nájmu
Rada města
schvaluje
a)

b)

c)

smlouvu o nájmu budovy, (MMOPP009XDKT), mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Krizové a kontaktní centrum
„Pod slunečníkem“ o.p.s., se sídlem Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01
Opava, IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP009XDJY)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a EUROTOPIA.CZ o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01
Opava, IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou
smlouvu o nájmu (MMOPP009XDH8) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Diagnostickým ústavem
pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola,
Ostrava – Kunčičky, se sídlem Škrobálkova 206/16, Ostrava – Kunčičky,
PSČ: 718 00, IČ: 00601969, zastoupeným Mgr. Petrem Krolem, ředitelem
Hlasování: 8-0-0

2114/59 RM 17
16/59

Prominutí poplatků
Rada města
neschvaluje
prominutí poplatků z prodlení ve výši 757.005,00 Kč p. D.P. trvale bytem Opava,
které
jsou
jí
účtovány
za
dluh
na
nájemném
a
službách
za byt č.3 v domě na adrese Horní náměstí 35 v Opavě pro předložení
zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0
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Úhrada faktury – zálohy na náklady exekuce
Rada města
schvaluje
a)

b)

zaplacení zálohy na náklady exekuce ve výši 20.000,00 Kč vyúčtované soudním
exekutorem JUDr. Alešem Chovancem proforma fakturou č. 220170045,
představující odhad účelně vynaložených hotových výdajů dle § 12 vyhlášky
č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, které vzniknou
v souvislosti s případem vedeným jmenovaným exekutorem pod č.j. 032 Ex
57/17 proti povinným – T.G. a A.P.G.– ve věci vyklizení bytu č. x na adrese
Opava, xxxx č. or. x, a to na základě exekučního titulu - rozsudku Okresního
soudu v Opavě ze dne 28.07.2016, č.j. 7C 62/2016-28
změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/7
ve výdajích – odbor právní a organizační
nákup ostatních služeb
- 20.000,00 Kč

(6171,5169,00000000,0180,0000000000000)

náklady exekučního úřadu
(3612,5192,00000000,0180,0000000000000)

+20.000,00 Kč

Hlasování: 7-0-0

2116/59 RM 17
19/59

Výzva pro prodejce občerstvení, smlouva o propagaci a darovací smlouva na akci
Město vítá léto 2017
Rada města
1.

schvaluje

a)

znění výzvy k podávání nabídek na pronájem prostoru pro prodej nápojů

b)

znění výzvy k podávání nabídek na pronájem prostoru pro prodej občerstvení

c)

znění vzorové smlouvy o zajištění propagace na akci Město vítá léto 2017 s tím,
že odbor kancelář primátora Magistrátu města Opavy je oprávněn v článku III.
této smlouvy provádět změny v závislosti na výši úplaty za propagaci

d)

znění vzorové darovací smlouvy na akci Město vítá léto 2017

2.

pověřuje
Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu
darovacích smluv a smluv o zajištění propagace dle bodu 1 c) a d) a tohoto
usnesení
Hlasování: 7-0-0
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Smlouva o výpůjčce movitých věcí pro Turistickou oblast Opavské Slezsko z. s.
Rada města
schvaluje
smlouvu, (MMOPP00FOHM6), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Turistickou oblastí Opavské Slezsko, z. s. se sídlem Horní
náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČ 04597486, zastoupenou Statutárním
městem Opavou, IČ: 00300535, předsedou, které při výkonu funkce zastupuje
Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora Statutárního města Opavy
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

2118/59 RM 17
21/59

Veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí střednědobého revolvingového
úvěru do výše 47 mil. Kč“ a „Poskytnutí dlouhodobého úvěru do výše 380 mil. Kč“ –
výsledek výběrového řízení formou poptávky
Smlouvy o úvěru
Rada města
1.

schvaluje

a)

výsledné pořadí nabídek na služby s názvem „Poskytnutí střednědobého
revolvingového úvěru do výše 47 mil. Kč“, v rozsahu dle Písemné výzvy
k podání nabídek poptávkovým řízením bank:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782

b)

výběr nabídky uchazeče Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07
Praha 1, IČ: 45317054, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou a současně jako nabídka nejvýhodnější

c)

výsledné pořadí nabídek na služby s názvem „Poskytnutí dlouhodobého úvěru
do výše 380 mil. Kč“, v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek
poptávkovým řízením bank:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782

d)

výběr nabídky uchazeče Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07
Praha 1, IČ: 45317054, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou a současně jako nabídka nejvýhodnější

e)

smlouvu, (MMOPP00CWLR8), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33
č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zastoupenou Ing. Markem Nepustilem,
ředitelem Korporátní divize a Ing. Ivanou Hlavicovou, vedoucím komerčním
pracovníkem – Corporate na poskytnutí střednědobého revolvingového úvěru
do výše 47 mil. Kč
pro předložení zastupitelstvu města
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f)

smlouvu, (MMOPP00CWLQD), mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zastoupenou Ing. Markem
Nepustilem, ředitelem Korporátní divize a Ing. Ivanou Hlavicovou, vedoucím
komerčním pracovníkem – Corporate na poskytnutí dlouhodobého revolvingové
úvěru do výše 380 mil. Kč
pro předložení zastupitelstvu města

g)

Rozpočtové opatření č. 2017/XXX/Z
ve financování – odbor finanční a rozpočtový
Čerpání úvěru KB střednědobého 47mil. Kč
MD 231
0000

(0000,8123,00000025,0020,0009964000000)

+ 47.000.000,00 Kč

Tvorba FRR
MD 231
0000

(0000,8115,00000010,0020,0000000000000)

- 47.000.000,00 Kč

Tvorba FRR
MD 231
0000

(0000,8115,00000010,0020,0000000000000)

- 3.000.000,00 Kč

ve výdajích – odbor životního prostředí
Nádoby na separaci BRKO
(3726,5137,00000000,0130,0002469000000)

- 3.000.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

2119/59 RM 17
22/59

Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2016
Rada města
schvaluje
a)

rozdělení zůstatku ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2016

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z
ve financování – odbor finanční a rozpočtový
Finanční vypořádání za rok 2016 ze ZBÚ
MD 231
0000

(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)

+ 150.104.665,00 Kč

(0000,8115,00000007,0000,0000000000000)

+ 69.062,00 Kč
+ 48.500,00 Kč
+ 11.773,20 Kč
+162.709,32 Kč
+8.925,00 Kč

(0000,8115,00000008,0000,0000000000000)
(0000,8115,00000319,0000,0000000000000)
(0000,8115,00013011,0000,0000000000000)
(0000,8115,00098074,0000,0000000000000)

ve výdajích
Dle Přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání
za rok 2016, která je nedílnou součástí usnesení

c)

+ 150.405.634,52 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z
ve financování – odbor finanční a rozpočtový
MD 236
0100

(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)

+ 313.980,00 Kč
Anonymizované usnesení
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ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka, oddělení mzdové a personální
Dle Přílohy č.2 - tabulka finančního vypořádání –
sociální fond za rok 2016, která je nedílnou
součástí usnesení

d)

+ 313.980,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z
ve financování – odbor finanční a rozpočtový
zapojení zůstatku ZBÚ
MD 231
0000

(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)

D 236
0000

tvorba fondu rezerv a rozvoje (rezerva na
stavbu bazénu)
(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)

+ 168.721.490,73 Kč

+ 100.000.000,00 Kč

ve výdajích – Technické služby Opava
jmenovité akce
(6409,5901,00000120,0790,0004000000000)

+ 5.000.000,00 Kč

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
MŠ Krnovská
(3111,6121,00000120,0220,0007599000000)

+ 11.000.000,00 Kč

MŠ Neumannova – objekt Čajkovského
(3111,6121,00000120,0220,0007594000000)

+ 5.400.000,00 Kč

MŠ Neumannova – objekt Olomoucká
(3111,6121,00000120,0220,0007595000000)

+ 3.600.000,00 Kč

Průmyslová zóna
(2123,6901,00000120,0220,0007582000000)

+ 11.000.000,00 Kč

Investiční příprava - projektové
dokumentace
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)

+ 5.000.000,00 Kč

Komárov – VO- ul. Ostravská
(3631,6121,00000120,0220,0007597000000)

+ 3.600.000,00 Kč

Sídliště Kylešovice – 17.listopadu (1.etapa)
(2219,6121,00000120,0220,00007917000000)

+ 1.000.000,00 Kč

Horní náměstí 33, 34, 35
(3612,6121,00000120,0220,0007638000000)

+ 17.000.000,00 Kč

ve výdajích – odbor školství
ZŠS Otická – kuchyň Šrámkova – účelový
investiční příspěvek
(3141,6351,00000120,0030,0001002000033)

+ 4.000.000,00 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)

+ 1.946.695,34 Kč

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0
2120/59 RM 17
23/59

Rozpočtová opatření 2017 a změny rozpisu rozpočtu 2017
Rada města
1.

schvaluje rozpočtová opatření 2017

a)

Rozpočtové opatření č. 2017/58
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231
0000

(0000,4122,00000313,0020,0002424210000)

+ 189.000,00 Kč

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

b)

MD 231
0000

+ 189.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/59
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
EU

(0000,4116,103533063,0020,0000000000001)

+ 156.425,16 Kč

SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000001)

+ 27.604,44 Kč

ve výdajích – odbor školství
MŠ Heydukova – projekt „Vzděláváním
pedagogů ke zkvalitnění vzdělávacího procesu“

c)

EU

(3111,5336,103533063,0030,0001002000001)

SR

(3111,5336,103133063,0030,0001002000001)

+ 156.425,16 Kč
+ 27.604,44 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/60
v příjmech – finanční a rozpočtový odbor
ostatní neinvestiční transfery ze státního
rozpočtu
MD 231
0000

(0000,4116,00013011,0020,0000000000000)

+ 5.762.610,00 Kč

ve výdajích – odbor sociálních věcí
Sociálně-právní ochrana dětí
ostatní osobní výdaje
(4329,5021,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5021,00000000,0040,0002556000000)

+ 10.000,00 Kč
- 10.000,00 Kč

ochranné pomůcky
(4329,5132,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5132,00000000,0040,0002556000000)

+ 5.000,00 Kč
-5.000,00 Kč
Anonymizované usnesení
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knihy, tisk
(4329,5136,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5136,00000000,0040,0002556000000)

+ 10.000,00 Kč
- 10.000,00 Kč

drobný hmotný dlouhodobý majetek
(4329,5137,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5137,00000000,0040,0002556000000)

+ 60.000,00 Kč
- 10.000,00 Kč

nákup materiálu
(4329,5139,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5139,00000000,0040,0002556000000)

+ 50.000,00 Kč
- 50.000,00 Kč

pohonné hmoty
(4329,5156,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5156,00000000,0040,0002556000000)

+ 60.000,00 Kč
- 60.000,00 Kč

služby telekomunikací
(4329,5162,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5162,00000000,0040,0002556000000)

+ 40.000,00 Kč
- 40.000,00 Kč

služby školení
(4329,5167,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5167,00000000,0040,0002556000000)

+ 110.000,00 Kč
- 110.000,00 Kč

nákup ostatních služeb
(4329,5169,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5169,00000000,0040,0002556000000)

+ 10.000,00 Kč
- 10.000,00 Kč

cestovné
(4329,5173,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5173,00000000,0040,0002556000000)

+ 80.000,00 Kč
- 80.000,00 Kč

nájemné za nájem s právem koupě
(4329,5178,00013011,0040,0002556000000)

+ 120.000,00 Kč

věcné dary
(4329,5194,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5194,00000000,0040,0002556000000)

+ 15.000,00 Kč
- 15.000,00 Kč

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

+ 400.000,00 Kč

ve výdajích – kancelář tajemníka
oddělení personální a mzdové
Sociálně-právní ochrana dětí
Anonymizované usnesení

24

2120/59 RM 17
23/59

59. RMO 12. 4. 2017

platy zaměstnanců
(4329,5011,00013011,0192,0001096000000)

+ 3.860,160,00 Kč

sociální pojištění
(4329,5031,00013011,0192,0001096000000)

+ 965.040,00 Kč

zdravotní pojištění
(4329,5032,00013011,0192,0001096000000)

+ 347.410,00 Kč

náhrady mezd v době nemoci
(4329,5424,00013011,0192,0001096000000)

d)

+ 20.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/61
ve výdajích – odbor školství
SVČ
neinvestiční příspěvek na činnost
Opavského zastupitelstva dětí
(3233,5331,00000000,0030,0001002000039)

+ 30.000,00 Kč

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

e)

- 30.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/62
ve výdajích – odbor školství
BESIP – nákup ostatních služeb
(2223,5169,00000000,0030,0001078000000)

- 40.000,00 Kč

ve výdajích – MČ Malé Hoštice
ostatní osobní výdaje
(3421,5021,00000000,0810,0000000000000)

f)

+ 40.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/63
ve výdajích – odbor kancelář primátora
Akce města - služby
(3399,5169,00000000,0120,0001056230000)

- 20.825,00 Kč

ve výdajích – odbor Majetku města
Opravy a udržování
(3613,5171,00000000,0051,0001043000000)

g)

+ 20.825,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/64
ve výdajích – odbor kancelář tajemníka
odd. hospodářské správy
Autoprovoz
(6171,6123,00000000,0191,0002512000000)

+ 230.000,00 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
- 230.000,00 Kč

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

h)

Rozpočtové opatření č. 2017/65
ve výdajích – odbor školství
ZŠ Ochranova pěvecký sbor DOMINO
neinvestiční účelový příspěvek
(3113,5331,00000000,0030,0001002000023)

+ 150.000,00 Kč

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

i)

- 150.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/66
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
- 250.000,00 Kč

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

ve výdajích – odbor rozvoje a města a strategického plánování
dopravní studie
(2221,6119,00000000,0140,0000000000000)

2.

schvaluje změnu rozpisu rozpočtu 2017

a)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/8
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková
x Rybářská - PD

+ 250.000,00 Kč

(objednávka)

(2212,6121,00000000,0220,0007569000000)

+ 42.350,00 Kč

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

b)

- 42.350,00 Kč

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/9
ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
ochrana obyvatelstva - rezerva
(5212,5901,00000000,0193,0000000000000)
- 6.435,00 Kč
ochrana obyvatelstva - pohoštění
(5212,5175,00000000,0193,00000000000000)

c)

+ 6.435,00 Kč

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/10
ve výdajích – odbor hlavního architekta
Plnění strategického plánu
rezerva
(3636,5901,00000000,0080,0002431220000)

+ 25.400,00 Kč
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Architektonický workshop WSOP
pohoštění
(3636,5175,00000000,0080,0002431220000)

- 20.000,00 Kč

nákup ostatních služeb
(3636,5169,00000000,0080,0002431220000)

- 5.400,00 Kč

Obnova slezských center I. - Opava
(3635,6119,00000000,0080,0002453000000)

25.400,00 Kč

Architektonický workshop WSOP
pohoštění
(3635,5175,00000000,0080,0002453000000)

+ 20.000,00 Kč

nákup ostatních služeb
(3635,5169,00000000,0080,0002453000000)

3.

schvaluje rozpočtová opatření 2017

a)

Rozpočtové opatření č. 2017/67
v příjmech – odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava – nařízení odvodu
(4350,2122,00000000,0040,0009273000036)

+ 5.400,00 Kč

+ 1.180.000,00 Kč

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
investice – projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

b)

+ 1.180.000,00 Kč

ukládá
odboru sociálních věcí zabezpečit odvod částky 1.180.000,00 Kč z investičního
fondu příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava do termínu 30.4.2017
Hlasování: 7-0-0

2121/59 RM 17
24/59 + 24/59/1

Schválení smluv
Rada města
1.

schvaluje

a)

smlouvuMMOPP00CWM0S mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a O.H. bytem Opava, na podporu ediční činnosti, ve výši
10.000,00 Kč
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d)

e)

f)

g)
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smlouvuMMOPP00CWLXE mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Mateřskou školou Eliška, Opava, příspěvkovou
organizací se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 47813474, zastoupenou Bc. Petrou Kirschnerovou, ředitelkou, na terapie
pro pomoc handicapovaným dětem, ve výši 33.600,00 Kč
smlouvuMMOPP00CWLY9 mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Českým svazem bojovníků za svobodu se sídlem
Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755, zastoupeným
Naděždou Volnou, předsedkyní okresního výboru Opava, na provoz kanceláře
v Opavě v roce 2017, ve výši 38.000,00 Kč
smlouvuMMOPP00CWLVO mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové
organizaci se sídlem Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113,
zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na náklady související s pořádáním
Regionálního kola Turnaje mladých fyziků – Opava v roce 2017, ve výši
29.000,00 Kč
smlouvuMMOPP00CWLWJ mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností Bezpečně na silnicích o.p.s.
se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec,
IČ 28733932, zastoupenou Ing. Janem Polákem, ředitelem, na náklady
související s pořádáním 7.ročníku projektu Na kole jen s přilbou 2017, ve výši
10.000,00 Kč
smlouvuMMOPP00CWLUT mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem
Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 28614593,
zastoupenou Mgr. Jiřím Kráčalíkem, jednatelem, na náklady související
s pořádáním 15.ročníku Mezinárodního festivalu Outdoorových filmů 2017,
ve výši 25.000,00 Kč
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/11
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 145.600,00 Kč
O.H.
(3319,5499,00000000,0020,0000292000000)

+ 10.000,00 Kč

Mateřská škola Eliška
(3112,5339,00000000,0020,0000152000000)

+ 33.600,00 Kč

Český svaz bojovníků za svobodu
(3900,5222,00000000,0020,0000406000000)

+ 38.000,00 Kč

Mendelovo gymnázium Opava
(3121,5339,00000000,0020,0000229000000)

+ 29.000,00 Kč

Bezpečně na silnicích o.p.s.
(2223,5221,00000000,0020,0000404000000)

+ 10.000,00 Kč

Outdoorfilms s.r.o.
(3313,5213,00000000,0020,0000261000000)

+ 25.000,00 Kč
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schvaluje
dodatek č. 1 MMOPP00CWM2I ke smlouvě, MMOPP00CWPN0 ze dne
12.01.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Základní školou pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 se sídlem
Dostojenského 1669/12, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 47813229, zastoupenou
Mgr. Silvií Häuserovou, ředitelkou, o změně článku V. – účelové určení dotace
pro předložení zastupitelstvu města

3.

schvaluje

a)

smlouvuMMOPP00CWLTY mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského
kraje se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 70884561,
zastoupeným plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD., krajským ředitelem,
pro investiční akce pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje –
územní odbor Opava, ve výši 500.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Hasičský záchranný sbor MSK
(5511,5319,00000000,0020,0000401000000)

- 500.000,00 Kč

Hasičský záchranný sbor MSK
(5511,6339,00000000,0020,0000401000000)

+ 500.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města
c)

2122/59 RM 17
25/59

smlouvu MMOPP00CWLS3 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací
se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750,
zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem, na nákup
ultrazvukového diagnostického přístroje pro Gynekologicko – porodnické
oddělení, ve výši 1.000.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

Dotace ostatní
Rada města
1.

schvaluje

a)

finanční dotaci spolku „Mažoretky AMA Opava, z.s.“ se sídlem Bochenkova
1958/23, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22756035, na náklady související
s pořádáním Finále Mistrovství České republiky mažoretek ve víceúčelové hale
v Opavě v roce 2017, ve výši 50.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-0

b)

finanční dotaci Asociaci studentů a přátel Slezské univerzity, z.s. se sídlem
Bezručovo náměstí 1150/13, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47811838,
na náklady související s pořádáním akce Opavský majáles, ve výši 49.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-0

Anonymizované usnesení

29

59. RMO 12. 4. 2017

c)

finanční dotaci Happy Sportu Opava, z.s. se sídlem Na Bahně 1190/15,
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 65888774, na akci Sport na pláži v centru Opavy,
ve výši 50.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

d)

finanční dotaci Happy Sportu Opava, z.s. se sídlem Na Bahně 1190/15,
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 65888774, na Super cup 2017 v beachvolejbalu,
ve výši 50.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

e)

finanční dotaci Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem
Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související
s pořádáním branného týdně v Opavě, ve výši 50.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-1

2.

neschvaluje

a)

finanční dotaci panu J.G. bytem Ostrava, na náklady související s přípravou
směřující k Mistrovství světa v Orientačním běhu 2017 a ostatním vrcholným
mezinárodním soutěžím, ve výši 20.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-0

b)

finanční dotaci V.A. bytem Opava, na náklady související s pořádáním festivalu
Merlínský korbel, ve výši 50.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-0

c)

finanční dotaci Společnosti senior, z.s. se sídlem Na Jízdárně 2895/18,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26595982, na náklady související s XIX.
ročníkem časopisu Senior Tip, ve výši 10.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-0

d)

finanční dotaci V.M. bytem Stahovice, na náklady související s nahráváním
písničky, ve výši 20.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-0

e)

finanční dotaci spolku FAHAKL, z.s. se sídlem U Tesly 1173/3, Šumbark, 736 01
Havířov, IČ 05815053, na náklady související s vydáním historické publikace
s pracovním názvem „Zajímavosti z historie Moravy a Slezska“, ve výši
100.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

f)

finanční dotaci Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00844004, na opravu podlahových krytin
na chodbách, opravy rozvodů, povrchů a vybavení WC a koupelen pro pacienty
gerontopsychiatrického oddělení PN v Opavě, ve výši 800.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0
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MDPO – vyúčtování prokazatelné ztráty
Rada města
1.

bere na vědomí
informaci, že na základě vyúčtování skutečně prokazatelné ztráty Městského
dopravního podniku Opava a.s. za rok 2016, je závazek Statutárního města
Opavy vyplývající ze Smlouvy o závazku veřejné služby v městské autobusové
a trolejbusové dopravě uzavřené na rok 2016, nižší o 3.288.687,00 Kč

2.

schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2017/68
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní přijaté vratky transferů
(2221,2324,00000000,0020,0009138000000)

+ 3.288.687,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)

+ 3.288.687,00 Kč

Hlasování: 7-0-0
2124/59 RM 17
27/59

Vyřazení pohledávek z účetní evidence – místní poplatek za komunální odpad
Rada města
bere na vědomí
vyřazení pohledávek z účetní evidence – místní poplatek za komunální odpad
v celkové výši 33.376,00 Kč
Hlasování: 7-0-0

2125/59 RM 17
29/59

MLO – plán hospodaření na rok 2017, plán mysliveckého hospodaření na rok 2017
Rada města
1.

schvaluje
plán mysliveckého hospodaření v honitbě na rok 2017

2.

pověřuje
Mgr. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města
Opavy, k podpisu přiloženého plánu mysliveckého hospodaření v honitbě na rok
2017

3.

bere na vědomí
plán hospodaření na rok 2017 příspěvkové organizace Městské lesy Opava
se sídlem Skřipov 110,747 45, IČ 00849669
Hlasování: 7-0-0
Anonymizované usnesení

31

2126/59 RM 17
30/59

59. RMO 12. 4. 2017

Majetek ve správě TSO s.r.o. – parkovací dům (souhlas s umístěním nabíjecí
stanice, provozní řád, ceník)
Rada města
1.

souhlasí
aby Technické služby Opava s.r.o., jako správce Parkovacího domu v Opavě,
zrealizovaly zřízení veřejné nabíjecí zásuvky pro jeden až dva elektromobily
v Parkovacím domě v Opavě za celkovou částku ve výši 8.320,00 Kč (včetně
DPH)

2.

bere na vědomí
Provozní

3.

řád

Parkovacího

domu

v Opavě,

s účinností

od

01.05.2017

schvaluje
Přílohu č.1,o ceně parkovného, Provozního řádu Parkovacího domu v Opavě,
s účinností od 01.05.2017
Hlasování: 7-0-0

2127/59 RM 17
31/59

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o technickém střežení objektů Městskou policií Opava
č. 005/2012
Rada města
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o technickém střežení objektů Městskou policií Opava
č. 005/2012 (MMOPP00FPZN6), 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, příspěvková organizace se sídlem Otická 2678/23, 746 01 Opava,
IČ 70999627, zastoupena Mgr. Daliborem Zemanem, ředitelem
Hlasování: 7-0-0

2128/59 RM 17
32/59

Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 18. 5. 2007
Rada města
schvaluje
Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 18. 5. 2007 (MMOPP00FPZO1),
mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupena
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, na základě pověření uděleného
představenstvem dne 21. 4. 2015
Hlasování: 7-0-0
Anonymizované usnesení
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné
zavkladování věcného břemene
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FWQUF) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou
společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s .r.o. se sídlem
Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem
Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě v pozemku parc.č. 292/1 v k.ú. Opava - Předměstí
pro
zrealizovanou
stavbu:
„11010-053039-CG5M_OPAV_OPYNR_OK“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 18.000,00 Kč
+ DPH

b)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FWQTK) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou
společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s .r.o. se sídlem
Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem
Řehulkou, jednatelem pro umístění komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemku parc.č. 235/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou
stavbu: „11010-057024-RVDSL1602_M__T_OPAY3_OK“ za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

c)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FWQSP) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou
společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s .r.o. se sídlem
Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem
Řehulkou, jednatelem pro umístění komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemku parc.č. 2076 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: „11010057071-RVDSL1603_M_T_OPAV115_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
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d)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FWQRU) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou
společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s .r.o. se sídlem
Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem
Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě v pozemku parc.č. 1/3 v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou
stavbu: „71010-008379 VPI Podvihov, novost. HZ a OÚ, přel PVSEK“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč + DPH

e)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FWQLO) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
ČD - Telematika a.s. se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3,
IČ 61459445, zastoupenou Ing. Mikulášem Labským pro umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 2906 v k.ú.
Jaktař pro zrealizovanou stavbu: „Napojení objektu Vodafone na optickou síť
ČD-Telematika, Opava - Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

f)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FWQQZ) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a M.H. bytem Opava,
Kateřinky
pro
umístění
podzemního
vedení
kanalizační
přípojky
v pozemku parc.č. 2974 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu:
„Bytový dům včetně napojení na IS“ za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 3.200,00 Kč + DPH

g)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FWR6K) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a M.H. bytem Opava,
Kateřinky pro umístění podzemního vedení přípojky jednotné kanalizace v
pozemku parc.č. 2974 v k. ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu
„Dostavba areálu služeb na pozemku parc.č. 2198/6 v k.ú. Opava - Předměstí“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.800,00 Kč +
DPH a penále ve výši 10.000,00 Kč za nedodržení lhůty stanovené v článku II.
odst. 9 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne
30.7.2012 (MMOPP00C4OGA)
Hlasování: 7-0-0

2130/59 RM 17
34/59

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy
Rada města
schvaluje
provedení rekonstrukce a opravy kanalizace ve stávající trase umístěné
v pozemku parc.č. 2328/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby:
„Opava, ul. Filípkova – rekonstrukce a oprava kanalizace“
Hlasování: 7-0-0
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Dohoda o ukončení smluv o provozování kanalizací
Rada města
schvaluje

Dohodu o ukončení smluv o provozování kanalizací, (MMOPP00H8RRD)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 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 týkající se ukončení smluv
o provozování kanalizací dnem právních účinků kolaudačního souhlasu
vydaného příslušným stavebním úřadem pro stavbu splaškové kanalizace
„Zlatníky a Milostovice – splašková kanalizace“
Hlasování: 7-0-0

2132/59 RM 17
37/59

Vyhlášení záměru prodeje podílu ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s.
Rada města
schvaluje
vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi akcií společnosti
Slezský fotbalový club Opava a.s., jejímž předmětem je nalezení nejvhodnějšího
zájemce o koupi 174 akcií společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.,
se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912, včetně znění
kupní smlouvy o převodu akcií
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0

2133/59 RM 17
38/59

Kupní smlouva na zakoupení knih pro obřady SMO
Rada města
schvaluje
smlouvu, (MMOPX01DASCC), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a společností KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., se sídlem
Smetanovo náměstí 222/8, 702 00 Ostrava, IČ 27854507, jednající
Evou Černou, na základě pověření ze dne 29.9.2014, na dodávku knih ve výši
79.920,00 Kč
Hlasování: 7-0-0
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Smlouva o dílo „Územní plán Opava – úprava návrhu po 1. veřejném projednání“
Rada města
schvaluje
smlouvu o dílo „Územní plán Opava – úprava návrhu po 1. veřejném
projednání“(MMOPP00G1S3I) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Urbanistickým střediskem Ostrava s.r.o., IČ 00562963,
Spartakovců 3, 708 00 Ostrava- Poruba
Hlasování: 8-0-0

2135/59 RM 17
40/59

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „ZŠ Vrchní“ (výměna
oken + fasáda) – smlouva
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu, (MMOPP00GGM8K), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se sídlem Karolíny
Světlé 958/11, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČ: 64610225, zastoupenou
Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/69
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
ba)
ZŠ Vrchní (výměna oken + fasáda)
(3113,5171,00000000,0220,0007585000000)

bb)

- 776.971,79 Kč

Investice
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

+ 776.971,79 Kč

Hlasování: 8-0-0

2136/59 RM 17
41/59

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
s názvem „Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace“ – výsledek zadávacího
řízení
Rada města
1.

vylučuje
účastníka zadávacího řízení, kterým je dodavatel Horák – stavební a obchodní
společnost, s.r.o., se sídlem U Kotelny 349, Děčín IX – Bynov, 405 05 Děčín,
IČ: 41326687, dle § 48, odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedoručení
objasnění na základě žádosti podle § 46 zákona

Anonymizované usnesení

36

2136/59 RM 17
41/59

59. RMO 12. 4. 2017

2.

schvaluje

a)

výsledné pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava,
IČ: 25890981
2. „Společnost Zlatníky a Milostovice“ - Společník č. 1: POHL CZ, a.s., odštěpný
závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava 5, IČ: 25606468; Společník
č. 2: Rosis s.r.o., Vrchní 1556/43, 747 05 Opava 5, IČ: 46576576; Společník
č. 3: PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o., Hájecká 238, 747 22
Dolní Benešov, IČ: 25858882; Společník č. 4: LSBAGRY s.r.o., Jasanová
833/11, 747 27 Kobeřice, IČ: 01574621
3. COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27, IČ: 46577238
4. „SPOLEČNOST ZLATNÍKY – MILOSTOVICE“ - Vedoucí společník:
VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
IČ: 31356648; Druhý společník: ČAK CZ s.r.o., Obvodová 3656/15, 767 01
Kroměříž, IČ: 25515608; Třetí společník: COMBIN BÁNSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.,
Kysihybelská 29, Bánská Štiavnica, Slovenská republika, IČ: 2020478229
5. GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ: 28169522
6. EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924, odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská
658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky
7. TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ: 25917838
8. „Společnost Zlatníky-DoprastavFortex“ - Vedoucí společník: Doprastav, a.s.,
organizační složka Praha, K zahradnictví č. ev. 13, Praha 8, Střížkov,
IČ: 49281429; Společník: Fortex - AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk,
IČ: 00150584
9. PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 43005560
10. STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava – Radvanice,
IČ: 41035704
11. INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, Hodolany,
IČ: 25374311
12. „Společnost KANALIZACE ZLATNÍKY A MILOSTOVICE – A+K+L“Společník č. 1: ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795; Společník č. 2: KVIS Pardubice a.s.,
Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934; Společník č. 3: LB 2000, s.r.o.,
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc – Holice, IČ: 64618081
13. OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno-střed, Veveří, IČ: 46342796
14. Společnost „KLEMENT - Hakov, Zlatníky a Milostovice“ - Správce
Společnosti: KLEMENT a.s., Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČ: 25016695, Druhý
společník: Hakov, a. s., K nádraží 256, 753 61 Hranice IV-Drahotuše,
IČ: 48392855
15. BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, Prosek,
IČ: 28402758
16. AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 1,
IČ: 25344447

b)

v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, výběr dodavatele KR OSTRAVA a.s.,
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 25890981, jehož nabídka
byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou – nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
Hlasování: 7-0-1
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Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne
24. 4. 2017
Rada města
schvaluje
upravený návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 24. 4. 2017
Hlasování: 7-0-0

2138/59 RM 17
43/59

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO
Rada města
bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
Hlasování: 7-0-0

2139/59 RM 17
44/59

Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 23. 3. 2017
do 6. 4. 2017
Hlasování: 7-0-0

2140/59 RM 17
46/59

Závazek SMO na spolufinancování sociálních služeb
Rada města
neschvaluje
Závazek statutárního města Opavy na spolufinancování pobytových sociálních
služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem organizace
Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s.
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0
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Změna Stanov spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z. s.
Rada města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu Stanov spolku Turistická oblast Opavské
Slezsko, z.s.
Hlasování: 7-0-0

2142/59 RM 17
48/59

Udělení Ceny primátora
Rada města
schvaluje
udělení Ceny primátora statutárního města Opavy panu Ing. V.S., bytem Opava,
za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a celoživotní hráčskou, trenérskou,
rozhodcovskou a funkcionářskou práci ve volejbale
Hlasování: 7-0-0

2143/59 RM 17
49/59

Změny v ostatních orgánech společnosti ve vlastnictví Statutárního města Opava
Rada města
1.

bere na vědomí
písemnou rezignaci pana Miroslava Glose, narozeného dne x.x.xxxx, bytem 746 01
Opava, podanou dne 6. 4. 2017, z funkce jednatele společnosti Hokejový klub
Opava s.r.o. ke dni 6. 4. 2017
Hlasování: 6-0-1

2.

a)
b)

nepřijala usnesení k doporučení zastupitelstvu města navrhnout jmenování
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené zástupce Statutárního města
Opavy v orgánech společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., v níž má město
majetkovou účast,
pana Lubomíra Tobolku, narozeného dne xx.x.xxxx, bytem 697 01 Kyjov, do funkce
jednatele Hokejového klubu Opava s.r.o.
Bc. Jiřího Fajkuse, narozeného dne xx.xx.xxxx, bytem 794 01 Krnov, do funkce
jednatele Hokejového klubu Opava s.r.o.
Hlasování: 3-0-4
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2144/59 RM 17
52/59

59. RMO 12. 4. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu - Systém Trustwave Web Filtering - schválení
smlouvy
Rada města
schvaluje
licenční smlouvu (MMOPP00FTN5K) mezi statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností AutoCont CZ a.s.,
se
sídlem
Hornopolní
3322/34,
702
00
Ostrava,
IČ:47676795,
DIČ:CZ47676795 zastoupené Jindřichem Zimolou, ředitelem regionálního centra
na základě plné moci ve výši 262.751,50 Kč s DPH
Hlasování: 7-0-0

2145/59 RM 17
53/59

Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy, v platném znění
Rada města
schvaluje
Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2017, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy, v platném znění
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0

2146/59 RM 17
54/59

Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů S 3/17 - dodatky č. 1 ke smlouvám
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO
Rada města
odročuje
projednání materiálu „Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů S 3/17 dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO“
Hlasování: 9-0-0

Ing. Radim Křupala v.r.
primátor

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