RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

USNESENÍ
ze 72. schůze

RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 1. 11. 2017
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Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 1. 11. 2017 se zúčastnili
Členové RMO
Omluveni
Tajemník MMO
Zapisovatelka
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO

Zaměstnanci

Hosté

9
Mgr. Alexandr Burda
Ing. Martin Víteček
JUDr. Tomáš Elis
pí Renata Zahradníková
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová
Ing. Lenka Grigarová
Mgr. Lada Dobrovolná
Mgr. Ivana Sýkorová
Ing. Andrea Štenclová
Ing. Jana Onderková
Mgr. Renáta Mrákotová
Mgr. Marek Urbiš, advokát
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Organizační řád Magistrátu města Opavy
Rada města
schvaluje
Organizační řád
od 15. 11. 2017

Magistrátu

města

Opavy

včetně

příloh

s účinností

Hlasování: 8-0-0

2612/72 RM 17
3/72

Seniorcentrum Opava – přidělení bytu
Rada města
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.9, na ulici Rolnická 1591/29 v Opavě,
mezi Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací a paní R. L., trvale bytem
Opava Vávrovice
Hlasování: 9-0-0

2613/72 RM 17
4/72

Aktualizace Základní sítě sociálních a souvisejících služeb na území SMO
Rada města
1.

schvaluje

a)

zařazení sociální služby osobní asistence organizace DomA - domácí asistence,
z.s. se sídlem Hlučínská739/1, 747 27 Kobeřice, IČ 27031012, zastoupené
RNDr Ludmilou Domonkosovou, statutárním zástupcem do Základní sítě
sociálních a souvisejících služeb na území SMO

b)

zařazení související služby Svépomocné aktivity osob s duševní nemocí
v ANIMA VIVA z.s. organizace ANIMA VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21,
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupené Bc. Hanou Brňákovou,
statutárním zástupcem do Základní sítě sociálních a souvisejících služeb
na území SMO

2.

neschvaluje

a)

zařazení sociální služby tlumočnická služba organizace Česká unie neslyšících,
z.ú. se sídlem Dlouhá 37, 110 00 Praha, IČ: 675547, zastoupené Ing. Martinem
Novákem, statutárním zástupcem do Základní sítě sociálních a souvisejících
služeb na území SMO

b)

zařazení sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením organizace
Vesalius spol. s.r.o. se sídlem Slezská 336, 747 31 Velké Hoštice, IČ: 26875012,
zastoupené MUDr. Radomilem Pluschkem, MBA, statutárním zástupcem
do Základní sítě sociálních a souvisejících služeb na území SMO
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schvaluje
aktualizovanou přílohu č. 2 Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících
služeb SMO na období 2017 – 2021 – Základní síť sociálních a souvisejících
služeb na území SMO, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení
Hlasování: 7-0-0

2614/72 RM 17
5/72

Výsledky konkursního řízení na místo ředitele Mateřské školy Opava, Na Pastviskupříspěvková organizace
Rada města
bere na vědomí
usnesení konkursní komise, že pro výkon funkce ředitele příspěvkové
organizace Mateřská škola Opava, Na Pastvisku nebyl vhodný žádný uchazeč
Hlasování: 7-0-0

2615/72 RM 17
6/72

Provoz opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin
Rada města
bere na vědomí
rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol a školních družin v době
vánočních prázdnin
Hlasování: 7-0-0

2616/72 RM 17
7/72

Platy ředitelů škol a školských zařízení
Rada města
1.

schvaluje
Dodatek č. 1 k Zásadám
k příspěvkovým organizacím

2.

vztahů

orgánů

statutárního

města

Opavy

stanoví
platy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Opava
s účinností od 1. 11. 2017
Hlasování: 8-0-0
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Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu (Parkovací dům v Opavě)
Rada města
schvaluje
a)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m
2
(tedy 11,21 m )

b)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m
2
(tedy 11,21 m )

c)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,42 m x 4,71 m
2
(tedy 11,39 m )

d)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,35 m x 4,45 m
2
(tedy 14,91 m )

e)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m
2
(tedy 11,28 m )

f)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m
2
(tedy 11,28 m )

g)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m
2
(tedy 11,28 m )

h)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m
2
(tedy 11,14 m )

i)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m
2
(tedy 11,14 m )

j)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m
2
(tedy 11,14 m )
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k)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m
2
(tedy 11,14 m )

l)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m
2
(tedy 11,14 m )

m)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,93 m x 4,68 m
2
(tedy 23,07 m )

n)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m
2
(tedy 11,28 m )

o)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na
pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
2
11,14 m )

p)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m
2
(tedy 11,14 m )

q)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m
2
(tedy 11,14 m )

r)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,84 m x 4,68 m
2
(tedy 17,98 m )

s)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,52 m x 5,20 m
2
(tedy 13,10 m )

t)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,64 m x 5,20 m
2
(tedy 13,73 m )

u)

záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,03 m x 5,20 m
2
(tedy 10,53 m )
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící
na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,38 m x 4,74 m
2
(tedy 20,76 m )
Hlasování: 8-0-1

v)
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Majetek ve správě TSO s.r.o. – smlouva o nájmu, protokol o bezplatném poskytnutí
služeb
Rada města
1.

schvaluje

a)

smlouvu o nájmu nebytového prostoru na Městském koupališti v Opavě
(MMOPP00H8N9N) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí
69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne
(datum plné moci bude doplněno po schválení RMO) společností Technické
služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188,
zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a spolkem Potápěčský klub
REJNOK Opava, pobočný spolek SPMS, se sídlem Krnovská 82/142, Jaktař,
747 07 Opava, IČ 00535524 zastoupeným Vladimírem Kalusem, předsedou

b)

plnou moc pro společnost Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 71,
746 01 Opava, IČ 64618188 jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem
společnosti, v rozsahu dle důvodové zprávy

c)

protokol o bezplatném poskytnutí služeb ve sportovním zařízení na Tyršově
stadionu v Opavě – tělocvična a prostory související (MMOPP00H8N7X) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 26. 01. 2017 ve znění
jejího doplnění ze dne 19. 01. 2009 společností Technické služby Opava s.r.o,
se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou
Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a Městskou policií Opava se sídlem Krnovská
2860/71 A, Předměstí, 746 01 Opava, jednající Petrem Horváthem, ředitelem

2.

pověřuje
Mgr. Petera Horvátha, ředitele Městské policie Opava, k podpisu protokolu
o bezplatném poskytnutí služeb ve sportovním zařízení na Tyršově stadionu
v Opavě – tělocvična a prostory související (odstavec 1. bod c) tohoto usnesení)
Hlasování: 9-0-0

2619/72 RM 17
10/72

Uplatnění předkupního práva
Rada města
1.

schvaluje
návrh na uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitostí
pro předložení zastupitelstvu města:
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 826/10 k.ú.
Opava – Předměstí, ve vlastnictví J. R., bytem Praha, za nabízenou kupní cenu
85.000,00 Kč
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neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u následujících nabízených nemovitostí :

a)

b)

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/113
k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví J. K., bytem Opava, za nabízenou kupní
cenu 60.000,00 Kč
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2373/425
k.ú. Opava – Předměstí, v podílovém vlastnictví RNDr. Z. B., bytem Opava,
za nabízenou kupní cenu 90.000,00 Kč
Hlasování: 9-0-0

2620/72 RM 17
11/72

Opravy kotelen
Rada města
schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00EISB7), mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a HAJMA,s.r.o. se sídlem Heritesova 2524/31,
746 01 Opava, IČ 44738676, zastoupenou Jiřím Majnušem, jednatelem
Hlasování: 9-0-0

2621/72 RM 17
12/72

Žádost o úhradu nákladů
Rada města
neschvaluje
návrh na úhradu nákladů za zřízení smluvního břemene, které požaduje
Společenstvím vlastníků jednotek Na Rybníčku 2299/42, 746 01 Opava,
IČ 26784963 dle důvodové zprávy
Hlasování: 8-0-1

2622/72 RM 17
13/72

Investiční akce „Bezbariérové zastávky MHD“ – dodatek ke smlouvě o dílo
Rada města
schvaluje
a)

dodatek č. 1 (MMOPP00GVFB3) ke smlouvě o dílo č. 27/2017/PRI
(MMOPP00FOBYO) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, zastoupenou
Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, odštěpný závod Morava
a Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Sever, odštěpný závod Morava
v rámci akce „Bezbariérové zastávky MHD“
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Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/58
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
ba)
Bezbariérové zastávky MHD
(2219,6121,00000025,0220,0007596000000)

- 141.747,52 Kč

Investice
(6409,6121,00000025,0220,0000000000000)
Hlasování: 8-0-1

+ 141.747,52 Kč

Investiční akce „Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice - Opava“ – 1.
etapa – dodatek ke smlouvě o dílo
Rada města
schvaluje
a)

dodatek č. 1 (MMOPP00GVFA8) ke smlouvě o dílo č. 28/2017/PRI
(MMOPP00FOBZJ) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, zastoupenou
Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, odštěpný závod Morava
a Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Sever, odštěpný závod Morava
v rámci akce „Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice - Opava“
– 1. etapa

b)

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/59
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
ba)
Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice
– Otice - Opava – 1. etapa
(2219,6121,00000025,0220,0007833000000)

- 467.206,45 Kč

(úspora)

Investice
(6409,6121,00000025,0220,0000000000000)

c)

+ 467.206,45 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/206
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
ca)

Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice
– Otice - Opava – 1. etapa
(3745,5171,00000000,0220,0007833000000)

+ 34.829,85 Kč

(následná údržba)

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

- 34.829,85 Kč

Hlasování: 9-0-0
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Investiční akce – veřejná zakázka
Rada města
schvaluje
a)

dodatek č. 1 (MMOPP00GVFCY) ke smlouvě o dílo č. 11/2017/PRI
(MMOPP00GGMAA) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností Technoprojekt, a.s. se sídlem
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27810054,
DIČ: CZ27810054, zastoupenou Ing. Martinem Zuštíkem, statutárním ředitelem
v rámci akce „Průmyslová zóna Vávrovice“

b)

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/60
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
ba)
Průmyslová zóna Vávrovice - PD
(2123,6121,00000000,0220,0007582000000)

- 120.000,00 Kč

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

+ 120.000,00 Kč

Hlasování: 9-0-0

2625/72 RM 17
16/72

Smlouva darovací, smlouvy o výpůjčce, dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Rada města
1.

schvaluje
návrh darovací smlouvy, (MMOPP009XCDZ), mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Biskupstvím ostravsko-opavským,
se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 728 02 Ostrava,
IČ: 65468953, zastoupeným Martinem Davidem, generálním vikářem,
pro předložení zastupitelstvu města Opavy

2.

schvaluje
smlouvu o výpůjčce části budovy (MMOPP009XCB9), mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČSS, z.s. – sportovně střelecký
klub Opava, se sídlem Ratibořská 1439/51, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ: 47813253, zastoupeným Martinou Fialovou, předsedkyní statutárního orgánu

3.

schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce (MMOPP009XCR1), mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charita Opava,
se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupené
Janem Hanušem, ředitelem
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schvaluje
smlouvu o krátkodobé výpůjčce Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple
(MMOPP009XC8O) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí
69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Společností pro kulturu a umění, z.s., se sídlem Zengrova
677/20, Vítkovice, 703 00, IČ: 48804533, zastoupenou Ladislavem Vrchovským,
předsedou spolku
Hlasování: 8-0-0

2626/72 RM 17
17/72

Záměr změny smlouvy, Mezi Trhy 5,7, Opava
Rada města
schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a Ing. Pavlem Orlíkem, s místem podnikání
Mezi Trhy 120/9, 746 01 Opava, IČ: 10626522, jakožto nájemcem dne
2
19. 12. 2012, jejímž předmětem je nájem části prostor o výměře 181,64 m
nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 110, část obce
Město, která je součástí pozemku parc. č. 364 a dále v prvním nadzemním
podlaží budovy č.p. 111, část obce Město , která je součástí pozemku
parc.č. 362, vše v katastrálním území Opava-Město, nacházející se na adrese
Mezi Trhy 5,7, 746 01 Opava, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby
nájmu z doby určité do 30. 11. 2017 na dobu určitou do 30. 11. 2022
Hlasování: 8-0-0

2627/72 RM 17
18/72

Bytové záležitosti
Rada města
schvaluje
a)

přidělení volné ubytovací jednotky č. 7 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení
na adrese Podvihovská 5A v Opavě-Komárově p. R. P., trvale bytem Opava

b)

přidělení volné ubytovací jednotky č.15 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení
na adrese Podvihovská 5A v Opavě-Komárově pí M. G., trvale bytem Opava
Hlasování: 9-0-0
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Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytnutí služeb - Dživipen
Rada města
schvaluje
a)

dodatek č. 2 k rámcové smlouvě (MMOPP00GUBDY), mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a sdružením DŽIVIPEN o.p.s.
se sídlem Jiráskova 13, 746 01 Opava, IČ 26571463, zastoupenou Juliusem
Lévayem, ředitelem společnosti

b)

rozpočtové opatření č. 2017/207
ve výdajích – odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
nákup ostatních služeb – úklid veřejných
prostranství
(3639,5169,00000000,0051,0002520000000)

+ 300.000,00 Kč

ve výdajích – odbor životního prostředí
nákup ostatních služeb – údržba zeleně
(3745,5169,00000000,0130,0002520000000)

+ 300.000,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města
opravy udržování
(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)

- 400.000,00 Kč

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

- 200.000,00 Kč

Hlasování: 9-0-0

2629/72 RM 17
21/72

Platové výměry ředitelů kulturních příspěvkových organizací
Rada města
stanoví
a)

plat Mgr. Zuzaně Bornové, ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě,
příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2017 s úpravou
Hlasování: 9-0-0

b)

plat Ing. Janě Hynarové, ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové
organizace, s účinností od 1. 11. 2017

c)

plat Ing. Ilju Rackovi, Ph. D., řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové
organizace, s účinností od 1. 11. 2017
Hlasování o bodu b) a c): 9-0-0
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Rozpočtová opatření 2017 a změna rozpisu rozpočtu 2017
Rada města
1.

schvaluje

a)

Rozpočtové opatření č. 2017/208
v příjmech – odbor majetku města, samostatné pracoviště
Náhrada vynaložených pohřebních výloh
od Ministerstva pro místní rozvoj
MD 231
0000

(3632,2324,00000000,0050,0009308000000)

+ 105.402,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
+ 105.402,00 Kč

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/209
ve výdajích – odbor životního prostředí
zelené hradby
-nákup služeb
- 99.102,00 Kč

(3745,5169,00000000,0130,0007577000000)

environmentální výchova vzdělání a osvěta
-nákup služeb
- 19.999,00 Kč

(3792,5169,00000000,0130,0001076000000)

obnova zeleně - kácení
-nákup materiálu
- 21.292,00 Kč

(3745,5139,00000000,0130,0001070250000)

pořízení nádob na separaci BRKO
-nákup služeb
+ 55.560,00 Kč

(3726,5169,00000000,0130,0002469000000)

posudky, konzultace a revize
-nákup služeb
+ 19.850,00 Kč

(3749,5169,00000000,0130,0002525000000)

veřejná zeleň - TSO
-nákup služeb
+ 64.983,00 Kč

(3745,5169,00000000,0790,0002537000000)

c)

Rozpočtové opatření č. 2017/210
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
- 100.000,00 Kč

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. veřejných zakázek
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(6171,5166,00000000,0194,0002525000000)

d)

+ 100.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/211
v příjmech – odbor majetku
oddělení správy a evidence budov
(3322,2111,00000000,0051,0009219000000)

+ 1.460,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku
oddělení správy a evidence budov
vodné
(3322,5151,00000000,0051,0007814000000)

+ 157,50 Kč

elektrická energie
(3322,5154,00000000,0051,0007814000000)

e)

+ 1.302,50 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/212
ve výdajích – odbor majetku
oddělení správy a evidence budov
opravy a udržování – místní správa
(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)

- 137.530,00 Kč

stroje a zařízení – ČD podchod
(2219,6122,00000000,0051,0000000000000)

2.

schvaluje

a)

Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/61
ve výdajích – odbor životního prostředí
Obnova remízu Sv. Anny
- nákup služeb
(3745,5169,00000000,0130,0002457000000)

+ 137.530,00 Kč

- 3.568,00 Kč

obnova zeleně
- nákup služeb
(3745,5169,00000000,0130,0001070250000)

b)

+ 3.568,00 Kč

Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/62
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
ba)
Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky,
Mařákova, Holečkova – rekonstrukce
komunikací
(úspora)

(2212,6121,00000020,0220,0007772000000)

bb)

- 289.024,16 Kč

Most ul. Stypova
(úspora)

(2212,6121,00000000,0220,0007893000000)

- 10.446,06 Kč

Investice
(6409,6121,00000020,0220,0000000000000)
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

+ 289.024,16 Kč
+ 10.446,06 Kč
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Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/63
ve výdajích – odbor vnitřních věcí
-poštovní služby
(6171,5161,00000000,0090,0000000000000)

- 2.000,00 Kč

-nákup služeb
(6171,5169,00000000,0090,0002525000000)

d)

+ 2.000,00 Kč

Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/64
ve výdajích – odbor informatiky
www stránky města
služby zpracování dat
(6171,5168,00000000,0170,0002529000000)

- 100.000,00 Kč

IP Telefonie
služby zpracování dat
(6171,5168,00000000,0170,0001085000000)

- 25.000,00 Kč

výpočetní technika
služby zpracování dat
(6171,5168,00000000,0170,0002528000000)

- 50.000,00 Kč

programové vybavení
služby zpracování dat
(6171,5168,00000000,0170,0002527000000)

+ 175.000,00 Kč

Hlasování: 9-0-0

2631/72 RM 17
23/72

Dotace ostatní
Rada města
1.

schvaluje
finanční dotaci spolku Junák – český skaut, okres Opava, z.s. se sídlem
Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47810980, na provoz Junáka
v roce 2017, ve výši 50.000,00 Kč
Hlasování: 9-0-0

2.

neschvaluje
finanční dotaci MgA. J. H., bytem Opava, na náklady související s tetovacím
festivalem „Jehlou do srdce“, ve výši 30.000,00 Kč
Hlasování: 9-0-0
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Schválení smluv
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu, MMOPP00CWJEF, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Střední školou průmyslovou a uměleckou, Opava,
příspěvkovou organizací se sídlem Praskova 399/8, Město, 746 01 Opava,
IČ 47813121, zastoupenou Ing. Vítězslavem Doleží, ředitelem, na náklady
související s workshopem Život ve městě VI., ve výši 10.000,00 Kč

b)

smlouvu, MMOPP00CWJCP, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Střední zdravotnickou školou, Opava, příspěvkovou
organizací se sídlem Dvořákovy sady 176/2, Město, 746 01 Opava,
IČ 00601152, zastoupenou Mgr. Alenou Šimečkovou, ředitelkou, na náklady
související s pořádáním Dne seniorů 2017, ve výši 10.000,00 Kč

c)

smlouvu, MMOPP00CWJDK, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Konventem minoritů v Opavě se sídlem Masarykova třída
342/39, Město, 746 01 Opava, IČ 47814446, zastoupeným Mgr. Stanislavem
Stecem, OFMConv., kvardiánem, na opravu intonačních vad a kompletní
naladění varhan chrámu Sv. Ducha v Opavě, ve výši 30.000,00 Kč

d)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/65
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

Střední škola průmyslová a umělecká
Opava
(3122,5339,000000000020,0000287000000)

- 50.000,00 Kč

+ 10.000,00 Kč

Střední zdravotnická škola Opava
(3122,5339,00000000,0020,0000115000000)

+ 10.000,00 Kč

Konvent minoritů v Opavě
(3330,5223,00000000,0020,0000492000000)

+ 30.000,00 Kč

Hlasování: 9-0-0
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné
zavkladování věcného břemene
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00H0TB3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a B. P. a J. P., oba bytem Opava, Jaktař
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky splaškové
kanalizace, plynovodní přípojky a nadzemního vedení přípojky nízkého napětí
do/na pozemcích parc.č. 2077, 2209/10 v k.ú. Jaktař v rámci stavby „Přístavba,
nástavba a stavební úpravy stávajícího RD (vznik dvojdomu), včetně IS a
domovních rozvodů (voda, plyn, elektřina, splašková kanalizace), zpevněné
ploch, oplocení a rozšíření vjezdu, k.ú. Jaktař, p.č. 2078, 2079, 2080, 2081“
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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00H0ORU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Bc. Ing. J. J. a B. J., oba bytem Ostrava - Poruba
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1168
v k.ú. Podvihov v rámci stavby „Novostavba rodinného domu, zpevněných ploch
a sjezdu, oplocení, přípojky IS, vsakovací jímky dešťových vod, žumpy na p.č.
150/6 v k.ú. Podvihov“ 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 (MMOPP00H0TH9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a J. F, bytem Opava Kylešovice
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové
kanalizace do pozemku parc.č. 1811 v k.ú. Kylešovice a umístění sjezdu
na pozemku parc.č. 1811 v k.ú. Kylešovice za účelem příjezdu a přístupu
k pozemku parc.č. 1672/2 v k.ú. Kylešovice z místní komunikace v rámci stavby
„Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1672/2 v kat. úz. 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

d)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0OQZ) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
OSTROJ a.s. se sídlem Těšínská 1586/66, 746 01 Opava, IČ 45193681,
zastoupenou Ing. Vladimírem Trochtou, statutárním ředitelem, pro umístění
podzemního vedení gravitační dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 3191/3
v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „OSTROJ a.s. – dešťová
kanalizace DA“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.500,00 Kč + DPH
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e)

smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu, (MMOPP00H0TFJ) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
IČ 65993390, zastoupenou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se
sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČ 42767377, zastoupenou Ing. Markétou Myškovou, vedoucí střediska
inženýrské činnosti pro umístění stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat –
západní část, DSP“ na pozemcích parc.č. 772/8, 769/2, 769/5, 626, 628, 639/3,
620, 358/3, 362/11, 616/2, 358/5, 615/3, 615/2, 362/8, 615/4, 615/13, 362/14,
362/13, 616/1, 362/9, 362/10 v k.ú. Vávrovice, na pozemcích parc.č. 3087/3,
3053, 3087/35, 3089/1, 3087/31, 3053, 3087/23, 3088/1, 3088/7, 3088/10,
2830/2 v k.ú. Jaktař, na pozemcích parc.č. 195/10, 195/31, 144/1, 144/2, 164/1,
164/2 v k.ú. Palhanec, na pozemcích parc.č. 3307/36, 3307/1, 3307/2, 3306/12,
3306/9, 3306/37, 3306/40, 3305/50, 3305/51, 3305/2, 2408/1, 2408/2, 2408/3,
3306/17, 3306/13, 3306/10, 1771/1, 3306/38, 3306/39, 3306/18, 3306/19,
2280/1, 2056/113 v k.ú. Kateřinky u Opavy

f)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0OO9) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390,
zastoupenou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se sídlem
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 42767377,
zastoupenou Ing. Markétou Myškovou, vedoucí střediska inženýrské činnosti
pro umístění Projektu bodů vytyčovací sítě na pozemcích parc.č. 2836/1,
3088/10 v k.ú. Jaktař, parc.č. 619/2, 374/10, 399/2, 620 v k.ú. Vávrovice a
parc.č. 2408/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „Silnice I/11
Opava, Severní obchvat – západní část“ za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

g)

smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu, (MMOPP00H0TDT) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
IČ 65993390, zastoupenou Ing. Tomášem Opělou, ředitelem správy Ostrava
pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 743/74 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci
realizace stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, Sjezdy
z I/56“

h)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00H0OW5) 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
Ing. Martinem Bartečkem se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha, Vinohrady,
IČ 47195355, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků
parc.č. 64, 95/1, 65 v k.ú. Vlaštovičky pro stavbu „Vlaštovičky, 71/3, R., NNk“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích Statutárního města Opavy
Hlasování: 9-0-0
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2634/72 RM 17
27/72

72. RMO 1. 11. 2017

Smlouva o právu provést stavbu č. OP -195-17-VK
Rada města
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu č. OP-195-17-VK, (*MMOPP00AYYUI*),
mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, oprávněna jednat
Ing. Tomášem Opělou, ředitelem správy Ostrava
Hlasování: 9-0-0

2635/72 RM 17
28/72

Kupní smlouva
Rada města
schvaluje
Kupní smlouvu, (MMOPP00HAWXU), 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, členem představenstva
v celkové výši 662.862,00 Kč s DPH
Hlasování: 9-0-0

2636/72 RM 17
29/72

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO
Rada města
bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
Hlasování: 9-0-0

2637/72 RM 17
30/72

Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 11. 10. 2017
do 26. 10. 2017
Hlasování: 9-0-0
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2638/72 RM 17
32/72

72. RMO 1. 11. 2017

Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní
společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady
Rada města
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti
Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava, Zámecký okruh 413/8, PSČ 746 01,
IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
C, vložka 64452 (dále jen „společnost Hokejový klub Opava“), jejímž jediným společníkem
je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů tak, že:
1.

schvaluje

a)

návrh dohody o vrácení plnění uzavřené mezi společností Hokejový klub Opava
s.r.o., IČ 04618751, Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, zastoupenou
jednateli Ing. Martinem Vítečkem a p. Lubomírem Tobolkou a spolkem Naučíme
naše děti sportovat, z.s., IČ 03193110, Ostrožná 244/27, Město, 746 01 Opava,
zastoupeným místopředsedou představenstva p. Miroslavem Glosem

b)

návrh dohody o vrácení plnění uzavřené mezi společností Hokejový klub Opava
s.r.o., IČ 04618751, Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, zastoupenou
jednateli Ing. Martinem Vítečkem a p. Lubomírem Tobolkou a spolkem Hrajeme
fér, sport je fajn z.s., IČ 04206151, Platnéřská 90/13, Staré Město, 110 00 Praha 1,
zastoupeným ředitelem p. Milanem Kolářem

2.

uděluje
pokyn jednatelům společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., aby uzavřeli dohody
o vrácení plnění uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení

3.

ukládá
jednatelům společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o., aby předložili základní
směrnici „Podpisový a organizační řád HKO, s.r.o.“ do 30. 11. 2017 Radě města

4.

ukládá
Ing. Radimu Křupalovi, primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné
rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní
společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto
písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí
radě společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.
Hlasování: 9-0-0

Ing. Radim Křupala v.r.
primátor

Josef Stiborský v.r.
náměstek primátora
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