
TISKOVÁ OPRAVA 
 
Dne 7. září 2017 podal Ing. Jiří Elbl, vedoucí oddělení správy a evidence budov žádost na organizační 
oddělení odboru právního a organizačního o tiskovou opravu usnesení z 67. schůze RMO v textu 
usnesení č. 2463/67 RM 17, písm. b) – změna číselné řady (písm. a) beze změny). A na tuto tiskovou 
opravu navazuje další tisková oprava a to v usnesení z mimořádné 28. schůze RMO v textu 
usnesení  
č. 2468/28 MRM 17, bodu 1 – změna číselné řady (bod 2. a 3. beze změn). 
 
Dle Jednacího řádu Rady SMO článku 14 Jiná ustanovení odst. 3a) Tiskové opravy usnesení rady, týkající  
se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po dohodě s odborem právním  
a organizačním. 
 
Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení). Změna je vyznačena tučně: 
 
2463/67 RM 17 
30/67 

Směnná smlouva 

 b) Rozpočtové opatření č. 2017/167 
  Rozpočtové opatření č.2017/XX/Z 
  ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence budov 
   nákup rozest. budovy  
   (3639,6121,00000000,0051,0000000000000) + 2.285.500,00 Kč 
  ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků 
   nákup pozemků  
   (3639,6130,00000000,0052,0000000000000) + 1.114.500,00 Kč 
     
  v příjmech – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   prodej trakčních vedení, sloupů a 

stožáru  

   (3639,3112,00000000,0050,0009198000000) + 1.057.917,00 Kč 
  v příjmech – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků 
   prodej pozemků  
   (3639,3111,00000000,0052,0009007000000) +   239.950,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků 
   výkup pozemků  
   (3639,6130,00000000,0052,0000000000000) -  2.102.133,00 Kč 
   (dokrytí rozdílu za směňované majetky)  
  Hlasování: 8-0-0 
 
2468/28 MRM 17 
1/M28 

Rozpočtové opatření 2017 

 1. Rozpočtové opatření č. 2017/168 
  Rozpočtové opatření č. 2017/167 
  ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování  
   Obnova slezských center I   
   ostatní nákup dlouh. nehm. majetku   
   (3635,6119,00000000,0080,0002453000000) - 390.000,00 Kč  
     
   nákup ostatních služeb   
   (3635,5169,00000000,0080,0000000000000) + 390.000,00 Kč  
 
 



 
TISKOVÁ OPRAVA 
 
Dne 12. září 2017 podala Taťána Tomšíková, referent oddělení správy a evidence pozemků žádost na 
organizační oddělení odboru právního a organizačního o tiskovou opravu usnesení z 67. schůze 
RMO v textu usnesení č. 2441/67 RM 17, odst. 3 písm. u) – změna v označení PIDU smlouvy. 
 
Dle Jednacího řádu Rady SMO článku 14 Jiná ustanovení odst. 3a) Tiskové opravy usnesení rady, týkající  
se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po dohodě s odborem právním  
a organizačním. 
 
Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení). Změna je vyznačena tučně: 
 
2441/67 RM 17 
8/67 

3. schvaluje 

u) kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIM3 MMOP00FWJ64) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem D. T. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2765 – 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 15.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala  v.r. 
primátor 

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

 
 


