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67. RMO 23. 8. 2017

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 23. 8. 2017 se zúčastnili
Členové RMO
Omluveni

Tajemník MMO
Zapisovatelka
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO

Zaměstnanci

8
Mgr. Alexandr Burda
Mgr. Tomáš Čvančara
Mgr. Dalibor Halátek
omluven
pí Renata Zahradníková
Mgr. Tomáš Kubný
Bc. Jana Müllerová
Mgr. Lada Dobrovolná
paní Eliška Kučerová
Ing. Radka Honková
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Bc. Dagmar Polášková, DiS.
Ing. Milan Binčík
Ing. Martina Heisigová
Ing. Lucie Slaninová
Ing. Milena Skazíková
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Konkursní řízení na místo ředitele Mateřské školy Opava, Na Pastvisku příspěvková organizace
Rada města
1.

schvaluje

a)

vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele
• Mateřské školy Opava, Na Pastvisku - příspěvková organizace
ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisí

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
•
nominaci odborníka v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
mateřské školy ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to:
• Zuzanu Jaškovou, ředitelku Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovskápříspěvková organizace

c)

2.

stanovuje
požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení

3.

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

4.

bere na vědomí
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem
Hlasování: 8-0-0

2436/67 RM 17
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Odměna pro ředitelku Střediska volného času, Opava
Rada města
schvaluje
výši odměny Jaroslavě Polákové, ředitelce Střediska volného času, Opava,
příspěvková organizace
Hlasování: 8-0-0
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Platový postup do vyššího platového stupně ředitele ZŠ a MŠ Opava-Komárov
Rada města
stanoví
plat Mgr. Tomáši Weichtovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy OpavaKomárov – příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu
v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně
příslušné třídy s účinností od 1. 9. 2017
Hlasování: 8-0-0

2438/67 RM 17
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Žádost Základní školy Opava, Šrámkova 4 o povolení výjimky z počtu dětí přípravné
třídy
Rada města
schvaluje
výjimku z minimálního počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem
školského zákona v přípravné třídě v Základní škole Opava, Šrámkova 4,
příspěvková organizace, a to na 6 dětí
Hlasování: 8-0-0

2439/67 RM 17
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Dodatek č. 2 Smlouvy číslo 505927/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení
Rada města
schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00GVBCQ) ke smlouvě, (MMOPP002GGV5) ze dne
03.07.2007 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a společností ASEKOL a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00
Praha 4, IČ 27373231, zastoupenou Michalem Mazalem, provozním ředitelem
na základě plné moci ze dne 11.11.2015
Hlasování: 8-0-0
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Majetkové záležitosti
Rada města
1.

schvaluje
dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26.10.2006 (PID MMOPP00FWJOM)
uzavřené mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
jako pronajímatelem a Českým kynologickým svazem ZKO Opava – 192 se
sídlem Jaselská 2753/22, 747 07 Opava, IČ 47813881, zastoupeným
PhDr. Jiřinou Halátkovou, předsedkyní výboru jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je omezení předmětu nájmu, rozšíření předmětu nájmu, snížení
nájemného za užívání předmětu a změna doby nájmu z doby neurčité na dobu
určitou

2.

schvaluje

a)

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve
vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FWJVN) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a Mgr. A. V. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 2615/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
(přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti
2
139/1000) za cenu 1.187 Kč, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)

b)

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FWJWI) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a Ing. L. B. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 2615/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
(přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti
2
139/1000) za cenu 1.187 Kč, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)

3.

schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FWJUS) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru
majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a manžely T. a M. P. jakožto nájemci, jejímž předmětem je
pronájem pozemku parc.č. st. 84/2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky
2
u Opavy, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)

4.

schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00FWJS2) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a manžely T. a
M. P. jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 84/1 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu 3.290 Kč, tj.
2
35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)
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schvaluje
smlouvu o zemědělském pachtu (PID MMOPP00FWK2H) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako propachtovatel a
panem Ing. P. P. jakožto pachtýřem, jejímž předmětem je zemědělský pacht
pozemku parc.č. 2556/5 – orná půda, k.ú. Opava – Předměstí

6.

schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1079/241 - zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy

7.

schvaluje
záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 2952/11, 3333/8, 3333/9,
3333/10, 2952/14, 2984/2 – ostatní plochy, k.ú. Opava- Předměstí a pozemků
parc.č. 3084/6, 3084/7, 3084/5 a 1345/2 – ostatní plochy, k.ú. Jaktař

8.

schvaluje
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2530/394 - zastavěná plocha
a nádvoří a parc.č. 2722/29 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava
- Předměstí

9.

schvaluje

a)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/112 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/104 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1591/12 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2184/48 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
Hlasování: 7-0-1
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWJ8U) 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. Ch.,
manžely V. a O. H., paní M. K., paní E. K. a manžely H. a J. T. jakožto
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2162/2 – zahrada a
parc.č. 2162/41 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí,
za kupní cenu 270.415,00 Kč (cena dle zásad)

b)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWJFV) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní G. Š.
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1097/2 – ostatní
2
plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 144.900,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m
(cena dle znaleckého posudku)

c)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7FG) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Bc. O.
K., manžely P. a P. K., paní M. P., manžely Ing. P. a Mgr. A. Š., manžely V. Š. a
K. E. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2501/3 –
zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 167.040,00 Kč (cena dle zásad)
pro předložení zastupitelstvu města

2.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvu (PID MMOPP00H8NGO) mezi Statutárním městem
Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem K. P.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 55913/10000000
na pozemku parc.č. 2301/10, podílu o velikosti 712/1000000 na pozemku
2301/7, podílu o velikosti 30875/100000000 na pozemku 2301/6, podílu
o velikosti 133/2000000 na pozemku 2303/25, k.ú Kateřinky u Opavy a podílu
353/1000000 na parc.č. 152/30, k. ú. Palhanec za kupní cenu 68.676,00 Kč
(cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem kupní smlouvy

b)

návrh kupní smlouvu (PID MMOPP00H8NHJ) mezi Statutárním městem Opavou
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 podílu o velikosti 64/100000 na
pozemku parc.č. 2303/23, podílu o velikosti 95/100000 na pozemku 2301/11,
podílu o velikosti 3625/10000 na pozemku 2303/24, k.ú Kateřinky u Opavy a
podílu 6/100000 na parc.č. 152/5, k. ú. Palhanec za kupní cenu 57.766,00 Kč
(cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem kupní smlouvy
pro předložení zastupitelstvu města
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3.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIZA) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely I. a J.
G. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2788 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
18.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m , jako tzv. modelovou smlouvu dle čl. V., odst. 1
Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv

b)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWJ3J) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely A. a J.
K. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2840 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 14.000,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m

c)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIT4) 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 A.
S. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2770 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
16.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

d)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIUZ) 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 Ľ.
Š. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2773 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
20.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

e)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIVU) 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.
V. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2774 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

f)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIWP) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely P. a V.
D. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2648 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

g)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIXK) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní I. W.
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2474 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 17.000,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m

h)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWJ1T) 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. V.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2850 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
16.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m
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i)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIYF) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Mgr. M. P.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2858 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
19.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/ m

j)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIS9) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní G. Č.
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2769 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
18.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

k)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIQJ) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní S. K.
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2810 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
15.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

l)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIPO) 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. B.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2776 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
15.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

m)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIOT) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. M. A.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 1916 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
13.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

n)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIRE) 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. K.
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2783 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 14.000,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m

o)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWJ0Y) 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. P.
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2753 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
25.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

p)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWJ4E) 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. M.
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2764 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
16.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m
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návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWJ59) 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. Ch.
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2845 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIL8) 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. J.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2332 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

s)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIM3) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. V. V.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2789 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
13.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

t)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7H6) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely V. a V.
H. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 1939 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
3.400,00 Kč

u)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIM3) 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
2
15.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m

v)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWINY) 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 Ing. J. N. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
152/16 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Palhanec, za cenu ve výši
2
15.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m
pro předložení zastupitelstvu města

4.

schvaluje

a)

návrh směnné smlouvy (MMOPP00FWJHL) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem E. L., jejímž předmětem je
směna části pozemku parc.č. 183 – ostatní plocha označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 183/3 – ostatní plocha, ve vlastnictví
SMO za část pozemku parc.č. 749/21 – trvalý travní porost označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 749/33 – trvalý travní
porost, ve vlastnictví pana E. L., k.ú. Suché Lazce, bez finančního vyrovnání
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b)

návrh směnné smlouvy (MMOPP00FWJGQ) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a manžely S. a J. K., jejímž
předmětem je směna části pozemku parc.č. 183 – ostatní plocha označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 183/2 – ostatní plocha,
ve vlastnictví SMO za pozemek parc.č. 749/35 – trvalý travní porost,
ve vlastnictví manželů S. a J. K., k.ú. Suché Lazce, bez finančního vyrovnání

c)

návrh směnné smlouvy (MMOPP00FWK1M) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem Ing. P. P., jejímž
předmětem je směna části pozemku parc.č. 935/34 – orná půda označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 935/55 – 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 pana Ing. P. P., s doplatkem ceny 3.200.000,00 Kč

d)

Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Průmyslová zóna Jaktař (Vávrovice – ulice Krnovská,
Bruntálská)
- rezerva
(2123,6901,00000020,0220,0007582000000)
- 3.200.000,00 Kč
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
Průmyslová zóna Jaktař (Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská)
- výkupy pozemků
(2123,6130,00000020,0052,0007582000000)
+ 3.200.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

5.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (MMOPP00FWJK6) mezi Ing. V. K. jako 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 je výkup části pozemku parc.č. 835/3 – ostatní
plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
835/9, k.ú. Malé Hoštice, za kupní cenu 2.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (cena
dohodou)

b)

návrh kupní smlouvy (MMOPP00G0KR3) mezi paní L. H. jako 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 je výkup části pozemku parc.č. 231/1 – ostatní
plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
231/4, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 2.700,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m (cena
dohodou
pro předložení zastupitelstvu města
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schvaluje
-garážiště Zikova
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00H8NFT) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. A. B.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č.
2625/24 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č.
2625/34 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu
13.000,00 Kč (cena dle zásad)
pro předložení zastupitelstvu města

7.

schvaluje
-garážiště Jiráskova
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWIIN) 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 K.
Š. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č.
2724/75 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu
2
8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (cena dle zásad)
pro předložení zastupitelstvu města

8.

schvaluje
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00H8NEY) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. V. V.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č.
590/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu
2
11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (cena dle zásad)
pro předložení zastupitelstvu města

9.

schvaluje
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7EL) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní Š. H.
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3172 ostatní
plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3172/2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu
2
3.630,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m + DPH (cena dle zásad)
pro předložení zastupitelstvu města

10.

neschvaluje

a)

prominutí dluhu, který představuje poměrnou část nájemného ve výši
97.464,00 Kč
dle nájemní smlouvy uzavřené dne 24.10.2005 ve znění
pozdějších dodatků mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu, osada Kateřinky se sídlem Vrchní 47, 747 05 Opava,
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2301/3 a části pozemku
parc.č.2301/3, k.ú. Kateřinky u Opavy, za období od 1.1.2017 do 5.6.2017
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1563, k.ú. Jaktař

b)

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0
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Dofinancování osobních nákladů pro Seniorcentrum Opava, p.o., v návaznosti na
nařízení vlády č. 168/2017 Sb.
Rada města
schvaluje
a)

dofinancování organizace Seniorcentrum Opava, p.o. v návaznosti na navýšení
platů zaměstnanců podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění nařízení vlády
č. 168/2017 Sb. ve výši 200.880,00 Kč

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/153
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

ve výdajích – odbor sociálních věcí
Seniorcentrum - neinvestiční příspěvek na
provoz
(4350,5331,00000000,0040,000100000036)

c)

2443/67 RM 17
10/67

závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: odbor sociálních věcí
Název organizace: Seniorcentrum Opava
Účel
Příspěvek na provoz
Z toho: příspěvek na odpisy DHM
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) –
původní stav
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) navýšení v Radě SMO dne 23.8.2017
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) celkem
Účelový příspěvek
Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO
Hlasování: 8-0-0

-

200.880,00 Kč

+ 200.880,00 Kč

Částka Kč
1.720.000,00
1.720.000,00
3.655.000,00
+ 200.880,00
3.855.880,00
317.000,00
1.000.000,00

Personální záležitosti
Rada města
1.

zřizuje
nové pracovní místo „referent odboru majetku – vodohospodář“ jako samostatné
pracoviště na odboru majetku města s účinností od 1. 10. 2017

2.

stanoví
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný
přepočtený počet 329,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy
+ 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo na VPP + 1
pracovní místo osobní asistentky náměstka s účinností od 1. 10. 2017
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schvaluje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního
řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, a to
s účinností od 1. 10. 2017
Hlasování: 8-0-0

2444/67 RM 17
11/67

Bytové záležitosti
Rada města
schvaluje
a)

přidělení volného bytu č.7 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 7
v Opavě žadateli p. B. V. trvale bytem Opava

b)

přidělení volné ubytovací jednotky č.11 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na
adrese Podvihovská 5A v Opavě-Komárově manželům L. a Z. B. trvale bytem
Suché Lazce
Hlasování: 8-0-0

2445/67 RM 17
12/67

Bezbariérové úpravy autobusových zastávek v Malých Hošticích
Rada města
1.

bere na vědomí
zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Bezbariérové
úpravy autobusových zastávek v Malých Hošticích“ – v rozsahu dle zadávací
dokumentace

2.

zmocňuje
Mgr. Miroslavu Konečnou, starostku městské části Malé Hoštice ke všem
úkonům spojených s průběhem veřejné zakázky včetně podpisu Smlouvy o dílo
s dodavatelem v souladu s ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a na základě Zadávacího řádu SMO pro zadávání
VZ malého rozsahu
Hlasování: 8-0-0
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Zrušení usnesení č. 2376/65 RM 17, bod 1b), nový dodatek č. 4
Rada města
1.

ruší
usnesení č. 2376/65 RM 17, bod 1b (RMO: dodatek č. 4 (MMOPP009XD41)
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP006R10I) ze dne 20. 7. 2011
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, jako
pronajímatelem a Fadilem Jonuzi, s místem podnikání Horní náměstí 148/30,
746 01 Opava, IČ: 25866851 jako nájemcem)

2.

schvaluje
nový dodatek č. 4 (MMOPP009XD41) ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
(MMOPP006R10I) ze dne 20. 7. 2011 mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, jako pronajímatelem a Fadilem
Jonuzi, s místem podnikání Horní náměstí 148/30, 746 01 Opava, IČ: 25866851
jako nájemcem
Hlasování: 8-0-0

2447/67 RM 17
14/67

Kupní smlouva, k.ú. Vávrovice
Rada města
schvaluje
návrh kupní smlouvy, (MMOPP009XCNL), mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, jako kupujícím a manžely R. K. a L.
K., oba bytem 746 01 Opava, jako prodávajícími, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. St. 140 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
bez čp/če zem.stav. vše v k.ú. Vávrovice za kupní cenu 1.200.000,00 Kč pro
předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0
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Kupní smlouva, objekt bez čp/če, Milady Horákové, Opava
Rada města
schvaluje
návrh kupní smlouvy, (MMOPP009XCJ5), 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. M. Š. a Ing. J. Š., oba bytem Slavkov, PSČ: 747 57, jako kupujícími, jejímž
předmětem je prodej pozemku parc.č. 2370/79 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp/če vše v k.ú. Opava Předměstí za kupní cenu 555.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

2449/67 RM 17
16/67

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, Slámova ul., Opava
Rada města
schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP009XCIA) ke kupní smlouvě (MMOPP009XDO9) ze dne
12. 6. 2017 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem
města a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035, zastoupeno Ing. Miroslavem Broskevičem,
vedoucím odd. Správa energetického majetku, pro předložení zastupitelstvu
města
Hlasování: 7-0-0

2450/67 RM 17
17/67

Městské lesy Opava – souhlas s prodejem malotraktoru
Rada města
souhlasí
s prodejem malotraktoru MT8 – 150 s příslušenstvím, který je v majetku
příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110,
PSČ 747 45, IČ 00849669
Hlasování: 7-0-0

Anonymizované usnesení

17

2451/67 RM 17
18/67

67. RMO 23. 8. 2017

Dodatek ke smlouvě o zpracování lesního hospodářského plánu
Rada města
schvaluje
a)

dodatek č. 1 (MMOPP00H8ND3) ke smlouvě o zpracování lesního
hospodářského plánu, (MMOPP00G0FD0) ze dne 29. 03. 2017, mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, za
účasti příspěvkové organizace – Městské lesy Opava, zastoupenou Ing.
Radomírem Drašákem, ředitelem a společností TAXLES, s.r.o., se sídlem
Výkleky 86, 751 24 Výkleky, IČ: 268 59 734, zastoupenou Ing. Lubomírem
Klementem, jednatelem společnosti

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/154
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
Městské lesy Opava – rezerva na
dofinancování LHP
6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 3.109,70 Kč

Lesní hospodářský plán SMO

+ 3.109,70 Kč

(1039,5169,00000000,0050,0001037000000)

Hlasování: 7-0-0

2452/67 RM 17
19/67

Investiční akce „Komárov – VO – ul. Ostravská“ – dodatek ke smlouvě o dílo
Rada města
schvaluje
a)

dodatek č. 1 (MMOPP00GVENM) ke smlouvě o dílo č. 9/2017/PRI
(MMOPP00GGMC0) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50,
747 52 Hlavnice, IČ: 46580646, DIČ: CZ46580646, zastoupenou Ing. Jiřím
Rýžem, jednatelem v rámci akce „Komárov – VO – ul. Ostravská“

b)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/40
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
ba)
Komárov – VO – ul. Ostravská
(3631,6121,00000120,0220,0007597000000)

- 490.850,51 Kč

Investice
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)

+ 490.850,51 Kč

Hlasování: 8-0-0
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné
zavkladování věcného břemene
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
(MMOPP00H0Z4W)
mezi
Statutárním
městem
Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a M. G. a T. K. oba bytem Opava,
Komárov
pro
umístění
podzemního
vedení
vodovodní
přípojky
a kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 707/1 v k.ú. Komárov u Opavy
a pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 707/1 v k.ú. Komárov u Opavy
za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 276 v k.ú. Komárov
u Opavy z místní komunikace v rámci stavby „Rodinný dům na pozemku parc.č.
276 v k.ú. Komárov u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene
stanovenou
platnými
Zásadami
k určení
výše
úplaty
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města
Opavy

b)

smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene,
(MMOPP00H0Z97)
mezi
Statutárním
městem
Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a F. K. bytem Opava, Kylešovice
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové
kanalizace do pozemků parc.č. 2773/2, 2773/1, 2773/3 v k.ú. Kylešovice a
pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2773/2 v k.ú. Kylešovice za účelem
přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 524/6 v k.ú. Kylešovice z místní
komunikace v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č.
524/6, k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy

c)

smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
(MMOPP00H0Z6M)
mezi
Statutárním
městem
Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a J. N. a N. N. oba bytem Opava,
Komárov
pro
umístění
podzemního
vedení
vodovodní
přípojky
do pozemku parc.č. 339/1 v k.ú. Komárov u Opavy a pro umístění sjezdu
na pozemku parc.č. 339/1 v k.ú. Komárov u Opavy za účelem přístupu a příjezdu
k pozemku parc.č. 337/4 v k.ú. Komárov u Opavy z místní komunikace v rámci
stavby „Rodinný dům na pozemku parc.č. 337/4 v k.ú. Komárov u Opavy“
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 právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
(MMOPP00H0ZJT)
mezi
Statutárním
městem
Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing.
Radimem Křupalou, primátorem města a M. R. bytem Opava, Vlaštovičky pro
umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace
do
pozemků
parc.č.
65
a
95/1
v k.ú.
Vlaštovičky
a
pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Vlaštovičky za účelem
přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 71/3 v k.ú. Vlaštovičky z místní
komunikace v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č.
71/3 v k.ú. Vlaštovičky“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
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e)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby (MMOPP00H0ZA2) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a J. G. bytem Opava, Kylešovice pro
umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2759/34 v
k.ú. Kylešovice v rámci stavby „Polyfunkční dům, přístavba a stavební úpravy“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích Statutárního města Opavy

f)

Dodatek č. 1 (MMOPP00H0Z5R) se smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 8. 9. 2014
(MMOPP00ED44N) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí
69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a M. S. a P. S. oba bytem Opava ve věci prodloužení termínu
realizace stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1050/4 v k.ú.
Podvihov“ o 1 rok

g)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby (MMOPP00H0ZKO) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Živnostenská projekční
s.r.o. se sídlem Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČ 2765946, zastoupenou Lucií Burdíkovou, jednatelkou pro umístění
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2135/7 v k.ú. Jaktař
v rámci stavby „Přípojka vody pro pozemek parc.č. 2264 v k.ú. Jaktař“ za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích Statutárního města Opavy

h)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby (MMOPP00H0Z8C) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností HOUM s.r.o.
se sídlem Nákladní 895/41, 746 01 Opava, IČ 48399698, zastoupenou
Ing. Vítězslavem Střílkou, jednatelem pro umístění podzemního vedení
vodovodní přípojky a přípojky jednotné kanalizace do pozemku parc.č. 2912/22
v k.ú. Opava – Předměstí v rámci stavby „Nástavba a stavební úpravy objektu
č.p.
3017
pro
bytový
dům
na
ul.
Nákladní
v
Opavě“
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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00H0ZPZ) 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 pro umístění podzemního vedení kanalizačního řadu a
kanalizačních přípojek do pozemků parc.č. 1362/10, 1401/1, 2345/4 v k.ú.
Opava – Předměstí pro stavbu: „Opava, ul. Mlčochova – rekonstrukce
kanalizace“ 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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j)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby (MMOPP00H0ZBX) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností UPC Česká republika,
s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 00562262,
zastoupenou Tomášem Landou, zaměstnancem pro umístění podzemního
telekomunikačního vedení do pozemků parc.č. 875/162, 875/74, 875/90 v k.ú.
Kylešovice v rámci stavby „Optické přípojky UPC FTTS OPAVA, OPBIL“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích Statutárního města Opavy

k)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0ZIY) 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 ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278,
747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem,
jednatelem pro umístění podzemního vedení vysokého napětí v pozemku parc.č.
3208/15 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Opava, Těšínská,
přeložka VN 147/148, OSTROJ“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

l)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00H0ZCS) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035,
zastoupenou společností INKOS-OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží
696/22, 70152 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, zastoupenou
Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva pro umístění podzemního
vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 112/1 v k.ú. Zlatníky u Opavy
pro stavbu „Opava, Zlatníky, 94, M., vNN/kNN“ za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města
Opavy

m)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H8MAP) 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 ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278,
747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem,
jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích
parc.č. 1343, 1344/1, 1344/2, 3084/3 v k.ú. Jaktař a umístění podzemního
vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č. 2984/1, 3333/1, 3333/2, 3333/3,
3333/7, 3333/9 v k.ú. Opava – Předměstí a v pozemcích parc.č. 1343, 1344/1,
1344/2, 3084/2, 3084/3, 3084/6 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: „Opava,
Krnovská, Vančurova, kruh. křiž. ŘSD SO-402 Přeložka kabelu VN a NN“ za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.200,00 Kč + DPH

n)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0ZEI) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. M. M. bytem
Opava, Suché Lazce pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v
pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: „Konverze
objektu stodoly na pozemku parc.č. 41 k.ú. Suché Lazce – přípojka vody“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč +
DPH
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o)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0ZG8) 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 pro umístění podzemního
vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 2326/4, 933/25, 933/26, 2326/7,
914/1, 2308/18 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „Opava,
ul. Čechova, Ratibořská – rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou náhradu za
zřízení věcného břemene ve výši 177.600,00 Kč + DPH

p)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0ZH3) 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 pro umístění podzemního
vedení kanalizační stoky v pozemcích parc.č. 2997/1, 2960, 2990 v k.ú. Opava Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Opava, ul. Husova, Denisovo náměstí –
rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 90.800,00 Kč + DPH

q)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0ZDN) 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,
IČ 27295567, zastoupenou
společností GridServices, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, zastoupenou
Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje PZ – Morava sever a
Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ – Morava sever a J. P. a
M. P. oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky v
pozemku parc.č. 1050/19 v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou stavbu „STL
plynovodní přípojka pro rodinný dům na ul. Lesní, Opava Podvihov parc.č.
1050/43 k.ú. Podvihov“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 1.500,00 Kč + DPH

r)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0ZFD) 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, IČ 27295567,
zastoupenou společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Julií Sládkovou, vedoucí
oddělení správy nemovitého majetku - Morava sever a Ing. Ivonou Komárovou,
technikem majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení
plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 976/6, 2313/1, 2322/2, 2322/14,
2431/1, 2431/2, 2431/4, 2431/24 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou
stavbu „REKO NTL Opava, U Švédské kaple“ za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 124.400,00 Kč + DPH
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smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EOCUI) 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,
IČ
27295567,
zastoupenou
společností
GridServices,
s.r.o.
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311,
zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje
PZ – Morava sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ –
Morava sever a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 00095711,
zastoupenou Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska Opava pro umístění
podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 752/110 v k.ú.
Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Silnice III/464 Rekonstrukce ulic
Jánská a Bílovecká“, „Přeložka vedení STL plynovodu – SO 501 a přeložka
vedení NTL plynovodu – SO 502“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
Hlasování: 7-0-0

2454/67 RM 17
21/67

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy
Rada města
schvaluje
a)

umístění přeložky silnice II/461 a II/443 na pozemcích parc.č. 2349/1, 2362/4,
2351/6, 2976, 2353/2, 2991, 2226, 2221/22 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci
realizace stavby „Přeložka silnice II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká –
Olomoucká) změna č. 1“

b)

provedení úpravy přepadové hrany stávající retenční nádrže dešťové kanalizace
umístěné na pozemku parc.č. 2724/1 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby:
„Technická a dopravní infrastruktura lokalita „Jabloňová“ Opava - Kylešovice
Hlasování: 8-0-0

2455/67 RM 17
22/67

Dodatky ke smlouvám o provozování vodního díla
Rada města
schvaluje
a)

Dodatek č. 1 č. 294/SOP/OP/2017/D1 (MMOPP00H0ZTF) ke smlouvě
o provozování vodního díla uzavřené dne 16.4.2007 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 pro provozování vodovou vybudovaného v rámci stavby
„Technická infrastruktura RD Lokalita P., ul. Hlavní – Joži Davida – Opava –
Kylešovice 1. Etapa“
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Dodatek č. 1 č. 63/SOP/OP/2017/D1 (MMOPP00H0ZRP) ke smlouvě
o provozování vodního díla uzavřené dne 5.5.2004 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 pro provozování splaškové kanalizace vybudované v rámci
stavby „Technická infrastruktura RD Lokalita P., ul. Hlavní – Joži Davida –
Opava – Kylešovice 1. Etapa“
Hlasování: 8-0-0

2456/67 RM 17
23/67

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup nákladního
automobilu pro Slezské divadlo Opava“ – zrušení výběrového řízení
Rada města
rozhodla
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Nákup
nákladního automobilu pro Slezské divadlo Opava“
Hlasování: 8-0-0

2457/67 RM 17
24/67

Veřejná zakázka malého rozsahu dodávky s názvem „Opava – Zefektivnění a
rozšíření MKDS III. etapa“ – výsledek výběrového řízení + smlouva
Rada města
schvaluje
a)

výsledné pořadí:
1. COPSERVIS s.r.o., Dlouhá čp. 2/84, 747 17 Darkovice, IČ: 25900765
2. A.I.Company, s.r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IC: 01995014

b)

výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost COPSERVIS s.r.o., se sídlem
Dlouhá čp. 2/84, 747 17 Darkovice, IČ: 25900765, jehož nabídka splnila
požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má
nejnižší nabídkovou cenu

c)

smlouvu, MMOPP004V0RG, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města, a společností COPSERVIS s.r.o., se sídlem
Dlouhá čp. 2/84, 747 17 Darkovice, IČ: 25900765, zastoupenou Radkem
Vařechou, jednatelem společnosti, za cenu 776.000,00 Kč bez DPH
Hlasování: 8-0-0
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Příkazní smlouva na realizaci 4 nadlimitních veřejných zakázek zadaných
v otevřeném řízení u projektu „Rozvoj informačních a komunikačních systémů
města Opavy“
Rada města
schvaluje
příkazní smlouvu, MMOPP005Q1RL, mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností S – Invest CZ s. r.o. se sídlem
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 25526171, zastoupenou Ing. Eliškou
Kudělkovou, jednatelkou společnosti, za celkovou cenu 251.000,00 Kč bez DPH
(303.710,00 Kč s DPH): 45.000,00 Kč bez DPH za veřejnou zakázku
„E-learning“, 47.000,00 Kč bez DPH za veřejnou zakázku „Příprava materiálů
pro RMO a ZMO“, 72.000,00 Kč bez DPH za veřejnou zakázku „Nástroje
podpory uživatelů – monitoring přístupů externistů a vnitřních správců sítě“
a 87.000,00 Kč bez DPH za veřejnou zakázku „Digitalizace stavebního archivu“
Hlasování: 8-0-0

2459/67 RM 17
26/67

Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2018
Rada města
schvaluje
a)

podání žádosti o neinvestiční dotaci s názvem „Terénní práce v Opavě 2018“
v rámci dotačního řízení Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – dotační program Podpora terénní práce
pro rok 2018

b)

finanční spoluúčast města žádosti „Terénní práce v Opavě 2018“ ve výši
uznatelných nákladů 88.937,00 Kč

c)

finanční spoluúčast města žádosti „Terénní práce v Opavě 2018“ ve výši
neuznatelných nákladů 33.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0
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Vánoční a velikonoční trhy – smlouvy
Rada města

2461/67 RM 17
28/67

1.

schvaluje

a)

znění vzorových smluv pro zajištění akce „Vánoční trhy Opava“ a „Velikonoční
trhy Opava“: smlouva o podnájmu stánku (MMOPP00FO7ZB), smlouva
o
zajištění
propagace
(MMOPP00FO948)
a
darovací
smlouva
(MMOPP00FO93D) s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu města Opavy
je oprávněn v uvedených vzorových smlouvách provádět změny, které
podstatným způsobem nezasáhnou do vzorové úpravy práv a povinností
smluvních stran

b)

dodatek č. 1 (MMOPP00FO7U0) ke smlouvě o nájmu prodejních stánků
(MMOPP00FHLPI)

2.

pověřuje

a)

Mgr. Magdalénu Hájkovou, referentku odboru kancelář primátora, k uzavření
a podpisu smluv s vybranými podnájemci dle bodu 1a) tohoto usnesení

b)

Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu
smluv s vybranými podnájemci v případě nepřítomnosti Mgr. Magdalény
Hájkové, referentky odboru kancelář primátora, a k podpisu smluv o zajištění
propagace a darovacích smluv dle bodu 1a) tohoto usnesení

c)

Mgr. Ing. Jaroslava Machovského, vedoucího oddělení vnějších vztahů
a zahraniční spolupráce odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu smluv
s vybranými podnájemci v případě nepřítomnosti Mgr. Jany Foltysové, vedoucí
odboru kancelář primátora
Hlasování: 8-0-0

Dotace ostatní
Rada města
1.

schvaluje

a)

finanční dotaci Jindřišce Tyranové se sídlem 17.listopadu 902/13, 747 06 Opava
– Kylešovice, IČ 87092581, na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu
v chorvatské Crikvenici, ve výši 15.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-1

b)

finanční dotaci spolku „Mažoretky AMA Opava, z.s.“ se sídlem Bochenkova
1958/23, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22756035, na Mistrovství světa
v mažoretkovém sportu v Praze, ve výši 15.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

Anonymizované usnesení

26

2461/67 RM 17
28/67

67. RMO 23. 8. 2017

2.

neschvaluje

a)

finanční dotaci Klubu českého pohraničí, zapsanému spolku se sídlem
Politických vězňů 1531/9, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 44225482, na setkání
Krajských rad v Opavě, ve výši 4.000,00 Kč
Hlasování: 8-0-0

b)

finanční dotaci Skibob klubu STROJCAR Opava, z.s. se sídlem Jasmínova
541/13, Jaktař, 746 01 Opava, IČ 05219795, na činnost sportovního klubu
skibobistů v roce 2017, ve výši 20.000,00 Kč
Hlasování: 8-0-0

2462/67 RM 17
29/67

Rozpočtová opatření 2017 a změna rozpisu rozpočtu 2017
Rada města
1.
a)

schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2017/155
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery od
rozpočtů ústřední úrovně

MD 231
0000

(0000,4119,00000000,0020,0002455000000)

+ 15.509,00 Kč

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

b)

+ 15.509,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/156
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
ZŠ Vrchní

MD 231
0000
MD 231
0000
MD 231
0000

85% EU

(0000,4122,103533063,0020,0000000000025)

+ 197.497,81 Kč

10% SR

(0000,4122,103133063,0020,0000000000025)

+ 23.235,04 Kč

5% KÚ

(0000,4122,103100253,0020,0000000000025)

+ 11.617,51 Kč

ZŠ Šrámkova
MD 231
0000
MD 231
0000
MD 231
0000

85% EU

(0000,4122,103533063,0020,0000000000032)

+ 85.628,55 Kč

10% SR

(0000,4122,103133063,0020,0000000000032)

+ 10.073,95 Kč

5% KÚ

(0000,4122,103100253,0020,0000000000032)

+ 5.036,97 Kč

ZŠ Boženy Němcové
MD 231
0000
MD 231
0000
MD 231
0000

85% EU

(0000,4122,103533063,0020,0000000000018)

+ 191.397,94 Kč

10% SR

(0000,4122,103133063,0020,0000000000018)

+ 22.517,41 Kč

5% KÚ

(0000,4122,103100253,0020,0000000000018)

+ 11.258,70 Kč
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ve výdajích – odbor školství
ZŠ Vrchní – projekt „Podpora inkluze
v Moravskoslezském kraji“ – 2. splátka
účelový příspěvek na provoz
(3113,5336,103533063,0030,0001002000025)
(3113,5336,103133063,0030,0001002000025)
(3113,5336,103100253,0030,0001002000025)

+ 197.497,81 Kč
+ 23.235,04 Kč
+ 11.617,51 Kč

ZŠ Šrámkova – projekt „Podpora inkluze
v Moravskoslezském kraji“ – 2. splátka
účelový příspěvek na provoz
(3113,5336,103533063,0030,0001002000032)
(3113,5336,103133063,0030,0001002000032)
(3113,5336,103100253,0030,0001002000032)

+ 85.628,55 Kč
+ 10.073,95 Kč
+ 5.036,97 Kč

ZŠ Boženy Němcové – projekt „Podpora
inkluze v Moravskoslezském kraji“ –
2.splátka
účelový příspěvek na provoz
(3113,5336,103533063,0030,0001002000018)
(3113,5336,103133063,0030,0001002000018)
(3113,5336,103100253,0030,0001002000018)

c)

+ 191.397,94 Kč
+ 22.517,41 Kč
+ 11.258,70 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/157
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční transfery od krajů

MD 231
0000

(0000,4122,00013305,0020,0000000000036)

ve výdajích – odbor sociálních věcí
Seniorcentrum – účelový příspěvek na
provoz – financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních
druhů a forem sociálních služeb
(4350,5336,00013305,0040,0001002000036)

d)

Rozpočtové opatření č. 2017/158
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční transfery od krajů – projekt
RESOLVE – 2. dílčí platba

MD 231
0000

MSK
15%
EU 85%

+ 317.000,00 Kč

+ 317.000,00 Kč

(0000,4122,112100000,0020,0002421000000)

+ 1.922,09 Kč

(0000,4122,112500000,0020,0002421000000)

+ 10.891,84 Kč

ve výdajích – odbor rozvoje a strategického plánování
Projekt „RESOLVE“

- cestovné
(3636,5173,000000000,0140,0002421000000)
(3636,5173,112100000,0140,0002421000000)
(3636,5173,112500000,0140,0002421000000)

- 12.813,93 Kč
+ 1.922,09 Kč
+ 10.891,84 Kč
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rezerva FARO
+ 12.813,93 Kč

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

e)

MD 231
0000

Rozpočtové opatření č. 2017/159
v příjmech – odbor finanční a finanční
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
+ 2.967.390,00 Kč

(0000,4116,00013011,0020,0002556000000)

ve výdajích - kancelář tajemníka
oddělení personální a mzdové
Sociálně právní ochrana dětí
platy zaměstnanců
(4329,5011,00013011,0192,0001096000000)

+ 2.210.000,00 Kč
sociální pojištění
+ 552.500,00 Kč

(4329,5031,00013011,0192,0001096000000)

zdravotní pojištění
+ 198.900,00 Kč

(4329,5032,00013011,0192,0001096000000)

náhrady mezd v době nemoci
+ 5.990,00 Kč

(4329,5424,00013011,0192,0001096000000)

f)

Rozpočtové opatření č. 2017/160
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov
vratky přeplatků
100.000,00 Kč

-

(3613,5909,00000020,0051,0009096000000)

ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště
neplánované platby – opravy komunikací
+ 100.000,00 Kč

(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)

g)

Rozpočtové opatření č. 2017/161
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
-

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

33.100,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště
solární lavička
(3639,6122,00000000,0050,0000000000000)

h)

+ 33.100,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/162
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 87.100,00 Kč
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ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové

i)

ostatní platy (refundace platů)
(6112,5019,00000000,0192,0001087000000)

+ 65.000,00 Kč

ostatní povinné pojistné placené zam.
(6112,5039,00000000,0192,0001087000000)

+ 22.100,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/163
ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové
sociální fond – odměny pro jubilanty dle KS
236 0100
+ 50.000,00 Kč
(6171,5499,00000020,0192,0001088000000)
sociální fond – nákup ost. služeb
236 0100

+ 60.000,00 Kč

(6171,5169,00000020,0192,0001088000000)

ve financování – sociální fond
sociální fond – zapojení zůstatku
231 0000

j)

+ 110.000,00 Kč

(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)

Rozpočtové opatření č. 2017/164
ve výdajích – odboru sociálních věcí
Rozh.
úhrady sankcí jiným rozpočtům
+ 3.300,00 Kč

(6171,5363,000000000,0040,0000000000000)

poskytnuté náhrady
+ 1.000,00 Kč

(6171,5192,000000000,0040,0000000000000)

ve výdajích – odboru finančního a rozpočtového
rezerva FaRO
- 4.300,00 Kč

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

k)

Rozpočtové opatření č. 2017/165
ve výdajích – odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
oplocení areálu Hliník
+ 72.000,00 Kč

(3412,6121,00000000,0051,0000000000000)

opravy a udržování
- 72.000,00 Kč

(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)

2.

schvaluje

a)

Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/41
ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště
neplánované platby – nákup služeb
(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)

- 40.000,00 Kč

kanalizace – nákup služeb
(2321,5169,00000000,0050,0000000000000)

+ 40.000,00 Kč
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Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/42
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Zlatníky – splašková kanalizace
(poplatek)

+ 40.000,00 Kč

(2321,6121,00000000,0220,0007719000000)

Investice
- 40.000,00 Kč

(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

3.

ruší
Rozpočtové opatření č. 2017/132 (RMO 19.07.2017, č. usn. 2394/65 RM 17 f)
ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování
Národní síť zdravých měst
- nákup služeb
+ 1.100,00 Kč
+ 46.500,00 Kč

(3900,5169,00000000,0140,0002481000000)
(3636,5169,00000000,0140,0002481000000)

- nájemné
+ 12.900,00 Kč

(3900,5164,00000000,0140,0002481000000)

- dary
+ 3.000,00 Kč

(3900,5194,000000000,0140,0002481000000)

ve výdajích – odbor školství
environmentální výchova vzdělání a osvěta
- nákup služeb
+ 3.400,00 Kč

(3792,5169,00000000,0030,0001076000000)

- dary
+ 9.200,00 Kč

(3792,5194,00000000,0030,0001076000000)

protidrogová činnost
- dary
+ 16.000,00 Kč

(3541,5194,00000000,0030,0001011000000)

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva – podíl na dotačních programech
+ 42.900,00 Kč

(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)

ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování
projekt „Opava – osvětové kampaně 2017“
- nájemné
(3900,5164,00000000,0140,0002409000000)
(3900,5164,00000319,0140,0002409000000)

- 5.600,00 Kč
- 8.400,00 Kč

- nákup služeb
(3900,5169,00000000,0140,0002409000000)
(3900,5169,00000319,0140,0002409000000)

- 22.000,00 Kč
- 33.000,00 Kč
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- dary
- 26.400,00 Kč
- 39.600,00 Kč

(3900,5194,00000000,0140,0002409000000)
(3900,5194,00000319,0140,0002409000000)

4.

schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2017/166
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční transfery od krajů

MD 231
0000

+ 88.800,00 Kč

(0000,4122,00000319,0020,0002409000000)

ve výdajích – odbor školství
projekt „Opava – osvětové kampaně“
- nákup služeb
+ 3.400,00 Kč
+ 5.100,00 Kč

(3900,5169,00000000,0030,0002409000000)
(3900,5169,00000319,0030,0002409000000)

- dary
+ 25.200,00 Kč
+ 37.800,00 Kč

(3900,5194,00000000,0030,0002409000000)
(3900,5194,00000319,0030,0002409000000)

environmentální výchova vzdělání a osvěta
- nákup služeb
- 3.400,00 Kč

(3792,5169,00000000,0030,0001076000000)

- dary
- 9.200,00 Kč

(3792,5194,00000000,0030,0001076000000)

protidrogová činnost
- dary
- 16.000,00 Kč

(3541,5194,00000000,0030,0001011000000)

ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování
Národní síť zdravých měst
- nákup služeb
-

(3900,5169,00000000,0140,0002481000000)
(3636,5169,00000000,0140,0002481000000)

1.100,00 Kč
8.400,00 Kč

- nájemné
(3900,5164,00000000,0140,0002481000000)

12.900,00 Kč

-

- dary
(3900,5194,000000000,0140,0002481000000)

-

3.000,00 Kč
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projekt „Opava – osvětové kampaně 2017“
- nájemné
+ 5.600,00 Kč
+ 16.200,00 Kč

(3900,5164,00000000,0140,0002409000000)
(3900,5164,00000319,0140,0002409000000)

- nákup služeb
+ 18.600,00 Kč
+ 27.900,00 Kč

(3900,5169,00000000,0140,0002409000000)
(3900,5169,00000319,0140,0002409000000)

- dary
+ 1.200,00 Kč
+ 1.800,00 Kč

(3900,5194,00000000,0140,0002409000000)
(3900,5194,00000319,0140,0002409000000)

Hlasování: 8-0-0
nepřijala usnesení

29/67

k Rozpočtovému opatření č. 2017/XXX
ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování
Obnova slezských center I
ostatní nákup dlouh. nehm. majetku
(3635,6119,00000000,0080,0002453000000)

- 600.000,00 Kč

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

+ 600.000,00 Kč

Hlasování: RMO nepřijala usnesení

2463/67 RM 17
30/67

Směnná smlouva
Rada města
schvaluje
a)

Směnnou smlouvu, (MMOPP00EIRNQ), mezi 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, 746 01 Opava,
IČ 64610250, zastoupeným
Adamem Ludvíkem Kwiekem, předsedou
představenstva, pro předložení zastupitelstvu města

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/167
ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence budov
nákup rozest. budovy
+ 2.285.500,00 Kč
ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků
(3639,6121,00000000,0051,0000000000000)

nákup pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)

+ 1.114.500,00 Kč
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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

2464/67 RM 17
31/67

Dohoda o zrušení věcného předkupního práva
Rada města
neschvaluje
Dohodu o zrušení věcného předkupního práva, (MMOPP00EIRUR), mezi
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Elim
Opava o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197,
zastoupenou Bc. Ivo Vaněčkem, ředitelem společnosti, pro předložení
zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

2465/67 RM 17
32/67

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO
Rada města
bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
Hlasování: 8-0-0
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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 07. 08. 2017
do 17. 08. 2017
Hlasování: 8-0-0

2467/67 RM 17
35/67

Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené
Ministerstvem vnitra u statutárního města Opavy a o přijatých nápravných
opatřeních
Rada města
bere na vědomí
a)

Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u statutárního
města Opava na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. 6. 2017,
č.j. MV-60672-4/ODK-2017

b)

návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejích
opakování uvedených v části C dokumentu s názvem „Informace o výsledku
kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u statutárního města Opava
na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů“ ze dne 16. 8. 2017
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

Ing. Radim Křupala v.r.
primátor

Josef Stiborský v.r.
náměstek primátora
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