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74. RMO 29. 11. 2017

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 29. 11. 2017 se zúčastnili
Členové RMO
Omluveni
Tajemník MMO
Zapisovatelka
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO

Zaměstnanci

Host

9
Mgr. Tomáš Čvančara
p. Adam Ludvík Kwiek
nepřítomen
pí Renata Zahradníková
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Roman Konečný
Mgr. Lada Dobrovolná
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Ing. Jiří Lehnert
Ing. Jana Onderková
Ing. Marie Vavrečková
Mgr. Renáta Mrákotová
Ing. Petr Stanjura
Ing. Monika Pazderová
Ing. arch. Jitka Nešutová
Ing. Milena Skazíková
pí Hana Fraňková
Ing. Pavel Baďura
Mgr. Ivana Sýkorová
Ing. Martina Věntusová
Ing. Libor Pěčonka – člen představenstva MDPO,
a.s.
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Majetkové záležitosti
Rada města
1.

schvaluje

a)

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GUAXD) 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 Ing. I. L. jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemku parc.č. 2627/70 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
2
- Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)

b)

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GUAWI) 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 Ing. I. L. jakožto nájemcem jakožto nájemci, jejímž předmětem
je pronájem pozemku parc.č. 2627/46 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 2
Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)

2.

schvaluje

a)

záměr prodeje pozemku parc.č. 2890/151 – zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

b)

záměr prodeje podílu o velikosti 1170/10000 pozemku parc.č. 2323 – zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)

záměr prodeje podílu o velikosti 1419/10000 pozemku parc.č. 674/1 – zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)

záměr prodeje podílu o velikosti 1282/10000 pozemku parc.č. 674/1 – zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)

záměr prodeje podílu o velikosti 1238/10000 pozemku parc.č. 674/1 – zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

3.

schvaluje

a)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2542/1 – ostatní plocha,
k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)

záměr prodeje části pozemku parc.č. st. 1248 – zastavěná plocha a nádvoří,
označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. st.1248
k.ú. Kateřinky u Opavy

c)

záměr prodeje části pozemku parc.č. st. 1248 – zastavěná plocha a nádvoří,
označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3296
k.ú. Kateřinky u Opavy

d)

záměr prodeje pozemku parc.č. 1959/6 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí
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schvaluje

záměr pronájmu části pozemků parc.č. 2045/1, parc.č. 2944/1, parc.č. 2044/2,
parc.č. 2044/3, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy
5.

neschvaluje

a)

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Hlasování: 9-0-0

2676/74 RM 17
2/74

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GUAVN) mezi Statutárním městem
Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Bc. T. V.
a Mgr. M. V.u jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti
2019/10000
pozemku
parc.č.
2698/1
–
zastavěná
plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 54.916,00 Kč,
2
tj. 640,00 Kč/m (cena dle zásad)

b)

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GUBUL) 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. O. jako kupujícím, jejímž předmětem
je prodej části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní plocha, označené dle
nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 781/44, k.ú.
2
Kylešovice, za kupní cenu 8.100,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m (cena dohodou)
+ úhrada nákladů spojených s převodem

c)

upravený návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GUAMW) mezi Statutárním
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a
společností JC Market s.r.o., zastoupené panem Jaroslavem Cimingou,
jednatelem, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2537/1
- ostatní plocha, a parc.č. 2537/2 – vodní plocha, vše k.ú. Kylešovice, za kupní
2
cenu 1.076.900,00 Kč, tj. 68,34 Kč/m (cena dle znaleckého posudku) + úhrada
nákladů spojených s převodem
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování o bodu 1c): 9-0-0
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2.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GUANR) mezi ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00, Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou,
ředitelkou odboru Odloučené pracoviště Opava jako prodávajícím a Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako kupujícím, jejímž
předmětem je výkup pozemku parc.č. st.110/2 – zastavěná plocha a nádvoří
a parc.č. 61/5 – ostatní plocha, k.ú. Zlatníky u Opavy za kupní cenu
2
820.000,00 Kč, tj. 794,00 Kč/m (cena dohodou)

b)

návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a
o zřízení věcného práva (PID MMOPP00GUB47) mezi ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00, Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou,
ředitelkou odboru Odloučené pracoviště Opava jako převodcem a Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem,
jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 2880/2 – ostatní plocha, k.ú.
Kateřinky u Opavy
pro předložení zastupitelstvu města

3.

schvaluje

a)

návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě (PID MMOPP00GUBTQ) mezi
Zemědělským družstvem Hraničář Loděnice, se sídlem Loděnice 50, 747 74
Loděnice, IČ 00148512 jako budoucím prodávajícím a Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jakožto budoucím kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemku parc.č. 488 – orná půda, k.ú. Vávrovice, za kupní
2
cenu 4.559.520,00 Kč, tj. 280,00 Kč/m (cena dohodou)

b)

návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00GUBX6) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Zemědělským družstvem Hraničář
Loděnice, se sídlem Loděnice 50, 747 74 Loděnice, IČ 00148512, jejímž
předmětem je směna pozemků parc.č. 121/68 – orná půda, parc.č. 121/71
– orná půda, části pozemku parc.č. 150/4 - orná půda, označené dle přiloženého
nezapsaného geometrického plánu č. 1 novým parc.č. 150/14, části pozemku
parc.č. 136/10 – orná půda, označené dle nezapsaného přiloženého
geometrického plánu č. 2 novým parc.č. 136/41, a části pozemku parc.č. 146/4
– orná půda, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 3
novým parc.č. 146/25, vše k.ú. Držkovice, části pozemku parc.č. 2303/1 – orná
půda, označené jako písm. „a“ a části pozemku parc.č. 2305 – orná půda,
označené jako písm. „b“, které se slučují do nově označeného pozemku parc.č.
2303/1, vše dle nezapsaného geometrického plánu č. 4, katastrální území
Kateřinky u Opavy, pozemku parc.č. 2627/189 – ostatní plocha, části pozemku
parc.č. 2627/3 – orná půda, označené dle přiloženého nezapsaného
geometrického plánu č. 5 novým parc.č. 2627/221, části pozemku parc.č. 2627/6
– ostatní plocha, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu
č. 5 novým parc.č. 2627/222, k.ú. Opava – Předměstí, vše ve vlastnictví SMO,
za pozemek parc.č. 490/7 – orná půda, k.ú. Vávrovice ve vlastnictví ZD Hraničář
Loděnice, s doplatkem ve prospěch ZD Hraničář ve výši 4.704.000,00 Kč, (cena
dohodou)
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Rozpočtové opatření 2017/XXX/Z
v příjmech – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
příjmy z prodeje pozemků – jednorázově uhrazeno
(3639,3111,00000000,0052,0009007000000) + 2.069.200,00 Kč
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
výkupy pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000) + 2.069.200,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

4.

schvaluje
návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 7.3.2017 (PID
MMOPP00GUB1M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města jako budoucím prodávajícím a společností ZAALEX s.r.o., se
sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, IČ 47666978, zastoupenou Ing. Zdeňkem
Kostřicou, jednatelem jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem změna
vymezení předmětu budoucího prodeje a změna specifikace náhradního
parkoviště v novém dispozičním uspořádání
pro předložení zastupitelstvu města

5.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVEVI) mezi panem T. V. jako
prodávajícím a Statutárním městem Opava 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. 1372/15 – orná
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
1372/21, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 9.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena
dohodou)

b)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVG25) mezi panem T. V. jako
prodávajícím a Statutárním městem Opava 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. 1383/12 – orná
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
1383/16, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 73.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena
dohodou)

c)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVFTL) mezi paní B. M. jako prodávajícím
a Statutárním městem Opava 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. 66/3 – zahrada,
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 66/5, a
části
pozemku
parc.č.
68
–
ostatní
plocha,
označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 68/2, vše k.ú.
2
Kylešovice, za kupní cenu 3.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena dohodou)
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d)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVEX8) mezi panem M. V. jako
prodávajícím a Statutárním městem Opava 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. 1365/1 – orná
půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
1365/3, a části pozemku parc.č. 1361/1 – ostatní plocha, označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1361/5, vše k.ú.
2
Kylešovice, za kupní cenu 51.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena dohodou)

e)

návrh
kupní
smlouvy
(PID
MMOPP00GVEY3)
mezi
manžely
MUDr. A. a Mgr. P. V. jako prodávajícími a Statutárním městem Opava
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. 1383/5 – orná půda, označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1383/20, k.ú. Kylešovice, za kupní
2
cenu 60.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena dohodou)

f)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVG30) mezi manžely Ing. V.
a
I.
C.
jako
prodávajícími
a
Statutárním
městem
Opava
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. 1382/14 – orná půda, označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1382/30, k.ú. Kylešovice, za kupní
2
cenu 77.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena dohodou)

g)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVG0F) mezi panem S. K. jako
prodávajícím a Statutárním městem Opava 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. 1380/2 –
zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
1380/6, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 8.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena
dohodou)

h)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVF5X) mezi manžely PaedDr. O.
a J. R. jako prodávajícími a Statutárním městem Opava 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. 1383/11 – orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu
jako pozemek parc.č. 1383/17, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 75.200,00 Kč,
2
tj. 800,00 Kč/m (cena dohodou)

i)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVF8I) mezi panem P. K. jako
prodávajícím a Statutárním městem Opava 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. 66/2
– zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
2
parc.č. 66/4, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m
(cena dohodou)

j)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVF42) mezi Ing. M. K.
a Mgr. L. K. jako prodávajícími a Statutárním městem Opava 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. 1382/8 – orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu
jako pozemek parc.č. 1382/34, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 65.600,00 Kč,
2
tj. 800,00 Kč/m (cena dohodou)
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k)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVF2C) mezi Mgr. M. S. jako prodávajícím
a Statutárním městem Opava 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. 1382/15
– orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
2
parc.č. 1382/29, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 77.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m
(cena dohodou)

l)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVF1H) mezi paní E. S. jako prodávajícím
a Statutárním městem Opava 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. 1382/24
– orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
2
parc.č. 1382/31, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 8.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m
(cena dohodou)

m)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVF7N) mezi panem K. S. jako
prodávajícím a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. 1383/2
2
– orná půda, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 132.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m
(cena dohodou)

n)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVFRV) mezi panem T. V. jako
prodávajícím a Statutárním městem Opava 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. 1383/10
– orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
2
parc.č. 1383/18, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 76.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m
(cena dohodou)
pro předložení zastupitelstvu města

6.

schvaluje

a)

návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00GUB52) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a manžely Mgr. L. a Ing. Š. K., jejímž
předmětem je směna části pozemku parc.č. 1070/1 – ostatní plocha, označené
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 1 novým parc.č. 1070/42,
a části pozemku parc.č. 1048/1 – trvalý travní porost, označené dle
nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 1 novým parc.č. 1048/24, vše
ve vlastnictví SMO, za část pozemku parc.č. 1242/2 – orná půda, označenou dle
nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 2 jako písm. „a“ a část
pozemku parc.č. 1240/2 – ostatní plocha, označenou dle nezapsaného
přiloženého geometrického plánu č. 2 jako písm. „b“, ve vlastnictví manželů
Komendových, které se slučují do nově označeného pozemku parc.č. 1242/4,
vše k.ú. Kylešovice, s finančním doplatkem ve výši 48.000,00 Kč ve prospěch
manželů Komendových
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b)

návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00GUB6X) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem
Křupalou,
primátorem
města
a
paní
D.
K.,
za účasti vedlejšího účastníka pana S. K. z důvodu ukončení stávající nájemní
smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 1249 – zahrada,
označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 1 novým parc.č.
1249/2,
ve
vlastnictví
SMO,
za
část
pozemku
parc.č.
1248
– orná půda, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 2
novým parc.č. 1248/2, ve vlastnictví paní D. K., vše k.ú. Kylešovice, s finančním
doplatkem ve výši 8.700,00 Kč ve prospěch paní D. K.

c)

návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00GUB3C) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, panem M. Š. a Mgr. M. Š., jejímž
předmětem je směna části pozemku parc.č. 138/1 – trvalý travní porost, ve
vlastnictví SMO, označené jako písm. „d“, která se slučuje do pozemku parc.č.
139/5, části pozemku parc.č. 139/5 – trvalý travní porost, označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako písm. „c“, která se slučuje do pozemku
parc.č. 138/1, ve vlastnictví SMO, části pozemku parc.č. 139/5 – trvalý travní
porost, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako písm. „a“, která se
slučuje do pozemku parc.č. 139/6 a části pozemku parc.č. 139/6 – trvalý travní
porost, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako písm. „b“, která se
slučuje do pozemku parc.č. 139/5, vše k.ú. Jarkovice, vše dle přiloženého
nezapsaného geometrického plánu, bez finančního vyrovnání
pro předložení zastupitelstvu města

7.

neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 97/17 – zahrada,
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

k.ú.

Opava

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování o bodech 1a-1b), 2 – 7: 9-0-0

2677/74 RM 17
3/74

Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací
Rada města
schvaluje
výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem
Opava
Hlasování: 6-0-0
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Navýšení cílové kapacity ZŠ při Základní škole Opava, Otická 18 – příspěvková
organizace
Rada města
schvaluje
navýšení cílové kapacity Základní školy Opava, Otická 18 – příspěvková
organizace ze současného počtu 530 žáků na 560 žáků s účinností
od 01.09.2018
Hlasování: 6-0-0

2679/74 RM 17
5/74

Žádost Zařízení školního stravování Opava o převod z rezervního fondu do fondu
investic
Rada města
schvaluje
převod ve výši 1.012.193,35 Kč z rezervního fondu do fondu investic Zařízení
školního stravování Opava, příspěvková organizace
Hlasování: 6-0-0

2680/74 RM 17
6/74

Vyřazení pohledávky z účetní evidence
Rada města
bere na vědomí
vyřazení pohledávek z účetní evidence - náklady za odpisy pohledávek
v celkové výši 7.407,00 Kč
Hlasování: 6-0-0

2681/74 RM 17
7/74

Organizační řády školských příspěvkových organizací
Rada města
schvaluje
organizační řády školských příspěvkových organizací
Hlasování: 6-0-0
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Upravené zásady pro pronajímání městských bytů
Rada města
schvaluje
Zásady pro pronajímání městských bytů
Hlasování: 9-0-0

2683/74 RM 17
9/74

Bytové záležitosti
Rada města
1.

schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.7 velikosti 2+1 v domě na adrese
Hrnčířská 7 v Opavě p. B. W. trvale bytem Opava na dobu neurčitou a to pouze
za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 16.12.2017 na dobu neurčitou
2
se smluvním měsíčním nájemným za 1 m podlahové plochy uvedeného bytu
ve výši 80,00 Kč

2.

neschvaluje
mimořádné přidělení volného bytu v domě pro seniory žadatelům manž. Josefu
a H. K. trvale bytem Opava
Hlasování: 9-0-0

2684/74 RM 17
10/74

Investiční akce „Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25“ – dodatek ke smlouvě
o dílo
Rada města
schvaluje
a)

dodatek č. 1 (MMOPP00GVFNF) ke smlouvě o dílo č. 5/2017/PRI
(MMOPP00GGMGG) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem
Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947, DIČ: CZ26807947, zastoupenou
Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti v rámci akce „Mezi Trhy 4,
6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25“ (výměna oken, zateplení)
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b)

74. RMO 29. 11. 2017

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/73
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
ba)
Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24,25
- 668.221,73 Kč

(3612,6121,00000020,0220,0007639000000)

Investice
+ 668.221,73 Kč

(6409,6121,00000020,0220,0000000000000)

Hlasování: 9-0-0

2685/74 RM 17
11/74

Realizace investičních akcí v roce 2018
Rada města
schvaluje
seznam investičních akcí na rok 2018 s tím, že v roce 2018 budou realizovány
akce uvedené pod oddílem „zařazené k realizaci v roce 2018“ a akce
pod oddílem „dotační tituly“ jen v případě získání dotace, pro předložení
zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

2686/74 RM 17
12/74

Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2018
Rada města
schvaluje
upravený seznam projektových dokumentací na rok 2018, pro předložení
zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0

2687/74 RM 17
13/74

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu
Rada města
schvaluje
návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2017, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu se sazbou poplatku ve výši 495,00 Kč pro předložení
zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0
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Likvidace nalezených věcí
Rada města
schvaluje
likvidaci věcí specifikovaných v přiloženém seznamu, který je součástí
znaleckého posudku č. 2644/2017, vyhotoveného p. Monikou Zajíčkovou,
znalkyní v oboru ekonomika, které statutární město Opava nabylo do svého
vlastnictví podle občanského zákoníku jako věci nalezené
Hlasování: 9-0-0

2689/74 RM 17
15/74

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Rada města
schvaluje
návrh obecně závazné vyhlášky č. X/2017, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0

2690/74 RM 17
16/74

Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 - 2021
Rada města
1.

doporučuje
Zastupitelstvu statutárního města Opavy v souladu s § 64 odst. 1 zákona
č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů zvolit do funkce
přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021:
Mgr. D. L., Opava
JUDr. E. F., Opava
Mgr. P. P., Opava
Mgr. T. B., Opava

2.

nedoporučuje
Zastupitelstvu statutárního města Opavy v souladu s § 64 odst. 1 zákona
č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů zvolit do funkce
přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021 pana
Ing. R. A., PhD.
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ukládá
primátorovi města Ing. Radimu Křupalovi předložit tento materiál na 27. zasedání
zastupitelstva města
Hlasování: 6-0-0

2691/74 RM 17
17/74

Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 11. 12.
2017
Rada města
schvaluje
návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 11. 12. 2017
Hlasování: 8-0-0

2692/74 RM 17
18/74

Informace o projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“
Rada města
bere na vědomí
obsah projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“ a jednotlivé etapy
revitalizace sídliště v Opavě - Kylešovicích pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-0

2693/74 RM 17
19/74

Směnná smlouva a smlouva o zřízení služebnosti
Rada města
1.

ruší

a)

usnesení č.2463/67 a) RM 17
(RMO: 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)
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b)
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usnesení č.2463/67 b) RM 17
(RMO :Rozpočtové opatření č. 2017/XXX
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)

v příjmech – odbor majetku města, samostatné pracoviště

+ 1.114.500,00 Kč

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)
(dokrytí rozdílu za směňované majetky) )

- 2.102.133,00 Kč

2.

schvaluje

a)

směnnou smlouvu a smlouvu o zřizení služebnosti, (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

b)

rozpočtové opatření č. 2017/XXX /Z
ve výdajích – odbor majetku města
odd. správy a evidence budov
budovy, haly a stavby
(3639,6121,00000000,0051,0000000000000)

+ 2.285.500,00 Kč

odd. správy a evidence pozemků
pozemky
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)

+ 1.114.500,00 Kč

v příjmech – odbor majetku města
samostatné pracoviště
prodej trakčních vedení, sloupů a stožáru
(2272,3112,00000000,0050,0009198000000)

+ 1.057.917,00 Kč

odd. správy a evidence pozemků
pozemky
(3639,3111,00000000,0052,0009007000000)

+ 239.950,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města
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odd. správy a evidence pozemků

2693/74 RM 17
19/74

pozemky
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)

- 2.102.133,00 Kč

(dokrytí rozdílu za směňované pozemky)
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-0

2694/74 RM 17
20/74

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. 2724/106
k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví Opavet,a.s. se sídlem Jateční 845/23,
IČ 25377701, za nabízenou kupní cenu 45.000,00 Kč

2.

schvaluje

a)

kupní smlouvu, (MMOPP00EISHD), mezi J. R., bytem Praha a statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným
Ing.
Radimem
Křupalou,
primátorem
města,
pro předložení zastupitelstvu města

b)

kupní smlouvu, (MMOPP00EISGI), mezi OPAVET,a.s. se sídlem Jateční 845/23,
IČ 25377701, zastoupenou Jánem Zajacem, předsedou představenstva a
Liborem Bittnerem, členem představenstva a statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou ,primátorem města, pro předložení zastupitelstvu města

3.

neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník u následujících nabízených nemovitostí :

a)

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/171
k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví R. P, bytem Opava, za nabízenou kupní
cenu 115.000,00 Kč

b)

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 277/5 k.ú.
Opava – Předměstí, ve vlastnictví A. W., bytem Opava, za nabízenou kupní cenu
140.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-0
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Nový Územní plán Opavy
Rada města
bere na vědomí
informaci o předložení námitek a připomínek ke schválení, a informaci o vydání
nového Územního plánu Opavy
Hlasování: 9-0-0

2696/74 RM 17
22/74

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Krnovská“
(zateplení + výměna oken + střecha) – zahájení zadávacího řízení
Rada města
1.

rozhodla
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona
s názvem „MŠ Krnovská“ (zateplení + výměna oken + střecha) – v rozsahu
dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

2.

jmenuje

a)

v souladu s § 42, odst. 1 zákona členy komise pro otevírání obálek s nabídkami
ve složení:
1. Ing. Jana Onderková
2. Ing. Martin Chalupski
3. Ing. Milena Skazíková

b)

v souladu s § 42, odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro otevírání obálek
s nabídkami ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. paní Hana Fraňková

c)

v souladu s § 42, odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. Martin Víteček
3. Ing. Andrea Štenclová
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Renata Cvancigerová

d)

v souladu s § 42, odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení
nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Martina Heisigová
2. pan Milan Němec
3. Ing. Eva Dostálová
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Martin Chalupski
Hlasování: 9-0-0
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Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ul.
Žižkova“ – II. etapa – zahájení zadávacího řízení
Rada města
1.

rozhodla
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem
„Rekonstrukce ul. Žižkova“ – II. etapa – v rozsahu dle zadávací dokumentace
a důvodové zprávy

2.

jmenuje

a)

v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
1. Ing. Jana Onderková
2. pan Rostislav Onderka
3. paní Hana Fraňková

b)

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

c)

v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení
1. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Jan Sedláček
4. Ing. Radka Šabatková
5. Bc. Rudolf Klapetek

d)

v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Martina Heisigová
2. Ing. Martin Chalupski
3. Ing. Aleš Peterka
4. pan Rostislav Onderka
5. Ing. Dalibor Novotný
Hlasování: 9-0-0

Anonymizované usnesení

19

2698/74 RM 17
24/74

74. RMO 29. 11. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Penzion IV., ul. Hálkova –
záchranný archeologický výzkum“ – zahájení výběrového řízení
Rada města
1.

rozhodla

a)

o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Penzion IV.,
ul. Hálkova – záchranný archeologický výzkum“, v rozsahu dle Písemné výzvy
k podání nabídek a důvodové zprávy

b)

o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ostravě,
Korejská 12, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 75032333,
2. Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, IČ:00100595
3. Archeologický ústav AV ČR Brno, pracoviště Opava, Nádražní okruh 33,
746 01 Opava, IČ: 60881758

2.

jmenuje

a)

členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Radka Šabatková

b)

náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1. Ing. Hana Šenková
2. Ing. Martin Chalupski
3. pan Rostislav Onderka
Hlasování: 9-0-0

2699/74 RM 17
25/74

Smlouva o výpůjčce nářadí
Rada města
schvaluje
smlouvu o výpůjčce sportovního nářadí, (MMOPP00GUBGJ), mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a spolkem Sportovní
gymnastika dětí Špičková – Opava, z.s., se sídlem Mírová 2296/29b, 746 01
Opava, IČ 68941455, zastoupeným Evou Davidovou, předsedkyní
Hlasování: 6-0-0
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Souhlas s podnájmem (SFCO a.s.)
Rada města
1.

odročuje

a)

projednání podnájmu části nebytové jednotky č. 1285/3 (bufetu), k.ú.
Kylešovice, která je předmětem Nájemní smlouvy ze dne 29.06.2011, ve znění
pozdějších dodatků, uzavřené mezi společností Slezský fotbalový club Opava
a.s. a Statutárním městem Opava, pro podnájemce společnost LG SPORT
BAR s.r.o., se sídlem Otice, Hlavní 54, IČ 28582730, jednající Lukášem
Gebauerem, jednatelem společnosti, na dobu určitou od 1.1.2018 do 30.6.2018

b)

projednání podnájmu části pozemku parc .č. 1070/1 k.ú. Kylešovice (dle
přiloženého zákresu), který je předmětem Smlouvy o výpůjčce ze dne 04. 07.
2006,
ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Statutárním městem Opava a
společností Slezský fotbalový club Opava a.s., pro umístění staveb – stánku
s občerstvením, dětského hřiště, oplocení, kryté terasy, určených k provozování
občerstvení, pro podnájemce společnost LG SPORT BAR s.r.o., se sídlem
Otice, Hlavní 54, IČ 28582730, jednající Lukášem Gebauerem, jednatelem
společnosti, na dobu určitou od 1.1.2018 do 30.6.2021
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
- v blízkosti prodejního stánku bude umístěn odpadkový koš, sloužící
návštěvníkům stánku
- podnájemce zajistí pravidelný úklid a odvoz odpadků
- veškeré platby za služby, týkající se provozování stánku budou v režii
podnájemce
- po ukončení podnájmu budou veškeré prostory, které se týkají
provozování prodejního stánku, uvedeny do původního stavu
Hlasování: 7-0-0

2.

souhlasí

a)

s podnájmem části předmětu nájmu, uvedeného v nájemní smlouvě tohoto
materiálu) mezi Statutárním městem Opavou a společností Slezský fotbalový
club Opava a.s. (hotel, restaurační část) pro podnájemce LUKY Květiny parkhotel s.r.o. se sídlem Opava, Wolkerova 1664/58A IČ: 27763994,
zastoupenou p. Luďkem Kyjovským, na dobu určitou, od 1.1.2018 do 30.6.2018

b)

s podnájmem části pozemku parc .č. 2034/1 k.ú. Opava – Předměstí
(dle přiloženého zákresu), na kterém vybudoval podnájemce prodejní stánek,
pro podnájemce LUKY Květiny – parkhotel s.r.o. se sídlem Wolkerova 1664/58
A, Opava, Kateřinky 747 05, IČ 27763994, zastoupenou p. Luďkem Kyjovským,
na dobu určitou, od 1.1.2018 do 30.6. 2018

c)

s podnájmem pozemku parc .č. 2034/4 k.ú. Opava – Předměstí
(dle přiloženého zákresu), na kterém je umístěn prodejní stánek,
pro podnájemce LUKY Květiny – parkhotel s.r.o. se sídlem Wolkerova 1664/58
A, Opava, Kateřinky 747 05, IČ 27763994, zastoupenou p. Luďkem Kyjovským,
na dobu určitou, od 1.1.2018 do 30.6. 2018
Hlasování: 7-0-0
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Poradní orgán, pro vedení města, k problematice příspěvkové organizace Městské
lesy Opava
Rada města
schvaluje
znění vzorové dohody o provedení práce, na základě které bude prováděna
kontrolní a poradní činnost k problematice příspěvkové organizace Městské lesy
Opava (na období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018)
Hlasování: 7-0-0

2702/74 RM 17
28/74

Dohoda o ukončení Rámcové smlouvy č. EIDEL/195/122011
Rada města
schvaluje
Dohodu
o
ukončení
Rámcové
smlouvy
č.
EIDEL/195/122011
(MMOPP00H4890), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a eIdentity a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396,
130 00 Praha, IČ 27112489, zastoupenou Ing. Ladislavem Šedivým, předsedou
představenstva
Hlasování: 7-0-0

2703/74 RM 17
29/74

Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí
Rada města
schvaluje
a)

návrh kupní smlouvy, (MMOPP009XC0S), mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako kupujícím a Autogas Opava
s.r.o., se sídlem Krnovská 691/169, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 25816772,
zastoupeným Jiřím Grossmannem, jednatelem jako prodávajícím, jejímž
předmětem je prodej budovy bez čp/če, stavba pro dopravu, která stojí na
pozemku parc.č. 2221/27, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v katastrálním
území, Opava – Předměstí za kupní cenu 800.000,00 Kč pro předložení
Zastupitelstvu města Opava

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/XXX /Z
ve výdajích – odbor majetku města
odd. správy a evidence budov
budovy,haly a stavby
(3639,6121,00000000,0051,0000000000000)

800.000,00 Kč
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opravy a udržování - místní správa
(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)

- 400.000,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva k rozdělení
(6409,5901,00000000,0051,0002993000000)

- 400.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

2704/74 RM 17
30/74

Smlouva o krátkodobé výpůjčce části budovy (OC Slezanka)-modelová smlouva;
Smlouva o nájmu, Horní náměstí 47, Opava; dodatek č. 5, Mezi Trhy 5,7 Opava
Rada města
1.

schvaluje
smlouvu o krátkodobé výpůjčce části budovy (MMOPP009XC6Y), mezi
Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a aktuálním vypůjčitelem jako „modelovou smlouvu“

2.

schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor poslance v jeho volebním kraji
(MMOPP009XCAE) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí
69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny,
se sídlem Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 00006572,
zastoupena Mgr. Janem Morávkem, vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny

3.

schvaluje
dodatek č. 5 (MMOPP009XC7T) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor,
(MMOPP00C4JNA) ze dne 19. 12. 2012 mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Pavlem Orlíkem, se sídlem
Mezi Trhy 120/9, Opava – Město, 746 01, IČ: 10626522
Hlasování: 8-0-0
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Smlouva o nájmu budovy, Přemyslovců 16/32, Opava; nájemní smlouva, Rybí trh 2,
Opava
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu o nájmu budovy (MMOPP009XBVO), mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Krizové a kontaktní centrum
„Pod slunečníkem“, se sídlem Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou

b)

nájemní smlouvu (MMOPP009XBWJ), mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a EUROTOPIA.CZ, o.p.s., se sídlem
Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25852345 zastoupenou
Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou
Hlasování:8-0-1

2706/74 RM 17
32/74

Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb
Rada města
1.

schvaluje
upravený návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z
rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2018 ve výši 18.661.400,00 Kč – viz
příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení
Hlasování: 8-0-0

2.

schvaluje

a)

dotaci na rok 2019 v rámci systému víceletého financování organizaci Česká
provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47,
746 01 Opava – Předměstí, IČ 00494453, zastoupené Marií Kadlčíkovou,
provinční představenou, ve výši 1.218.000,00 Kč

b)

dotaci na rok 2020 v rámci systému víceletého financování organizaci Česká
provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47,
746 01 Opava – Předměstí, IČ 00494453, zastoupené Marií Kadlčíkovou,
provinční představenou, ve výši 1.278.900,00 Kč
Hlasování: 8-0-0
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Rozpočtová opatření 2017 a Změna rozpisu rozpočtu 2017
Rada města
1.

schvaluje

a)

Rozpočtové opatření č. 2017/228
v příjmech – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
úhrada nákladů za zásah jednotky JSDH
od pojišťovny
MD 231
+ 5.600,00 Kč
(5512,2324,00000000,0193,0009167000000)
0600

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
JSDH – drobný hmotný dlouhodobý
majetek
+ 5.600,00 Kč
(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
b)

MD 231
0000

Rozpočtové opatření č. 2017/229
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
EU

(0000,4116,103533063,0020,0000000000017)

+ 140.900,76 Kč

SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000017)

+ 24.864,84 Kč

ve výdajích – odbor školství
MŠ Mnišská – účelový neinvestiční
příspěvek na provoz, 2. zálohová platba –
projekt „Pečujeme o dvouleté děti“

c)

EU

(3111,5331,103533063,0030,0001002000017)

SR

(3111,5331,103133063,0030,0001002000017)

Rozpočtové opatření č. 2017/230
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční transfery ze státního
rozpočtu
MD 231
0000

(0000,4216,00014990,0020,0002408000000)

+ 140.900,76 Kč
+ 24.864,84 Kč

+ 439.480,00 Kč

ve výdajích – odbor školství (vazba na RO č. 313 z 21. 06. 2017, č. usn. 2348/64 RM 17)
projekt „Opava – Zefektivnění a rozšíření
MKDS III. etapa systému|“
- stroje, přístroje a zařízení
(4349,6122,00000000,0030,0002408000000)
- 439.480,00 Kč
(4349,6122,00014990,0030,0002408000000)
+ 439.480,00 Kč
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový (vazba na RO č. 313 z 21. 06. 2017, č. usn.
rezerva na dotační programy

2348/64 RM 17)

(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)

+ 439.480,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2017/231
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu

MD 231
0000

EU

(0000,4116,103533063,0020,0000000000031)

SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000031)

+ 375.986,28 Kč
+ 66.350,52 Kč
(celkem 442.336,80 Kč)

ve výdajích – odbor školství
ZŠ Kylešovice – účelový neinvestiční
příspěvek na provoz, 2. zálohová platba –
projekt „Podpora speciálního pedagoga“

e)

EU

(3113,5336,103533063,0030,0001002000031)

SR

(3113,5336,103133063,0030,0001002000031)

Rozpočtové opatření č. 2017/232
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
MD 231
0000

(0000,4116,00033060,0020,0000000000001)

ve výdajích – odbor školství
MŠ Heydukova – účelový neinvestiční
příspěvek na provoz – projekt „Bezpečně
na každém kroku“
(3111,5336,00033060,0030,0001002000001)

+ 375.986,28 Kč
+ 66.350,52 Kč

+ 39.603,00 Kč

+ 39.603,00 Kč

Vzhledem k termínu případné vratky nevyčerpaných
prostředků z projektu (08. 12. 2017) bankovně
provedeno před schválením radou.

f)

Rozpočtové opatření č. 2017/233
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
MD 231
0000

(0000,4116,00033060,0020,0000000000029)

ve výdajích – odbor školství
ZŠ a MŠ Vávrovice - účelový neinvestiční
příspěvek
na
provoz
–
projekt
„Zabezpečení školy“
(3113,5336,00033060,0030,0001002000029

+ 35.308,00 Kč

+ 35.308,00 Kč

Vzhledem k termínu případné vratky nevyčerpaných
prostředků z projektu (08. 12. 2017) bankovně
provedeno před schválením radou.

g)

Rozpočtové opatření č. 2017/234
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
ZŠ Kylešovice – U Hřiště - plot
(úspora)

(3113,6121,00000000,0220,0007563000000)

- 129.470,60 Kč
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Základní škola Opava – Kylešovice
– snížení nařízeného odvodu z fondu
investic na investiční akci „ZŠ Kylešovice –
U Hřiště – plot“
MD 231
0600

h)

(3113,2122,00000000,0030,0009273000031)

- 129.470,60 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/235
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
MD 231
0000

(0000,4213,00091628,0020,0007596000000)

+ 642.741,80 Kč

(84,98% z uznatelných výdajů z fa MMOPP00HHWLZ)

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Bezbariérové zastávky MHD 2017
- stavby
(2219,6121,00000025,0220,0007596000000)

i)

+ 642.741,80 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/236
ve výdajích – odbor sociálních věcí
výkon sociální práce s výjimkou OSPOD
ochranné pomůcky
(6171,5132,00013015,0040,0002422000000)

- 7.245,00 Kč

knihy, tisk
(6171,5136,00013015,0040,0002422000000)

- 10,00 Kč

drobný hmotný dlouhodobý majetek
(6171,5137,00013015,0040,0002422000000)

- 133.801,00 Kč

nákup materiálu
(6171,5139,00013015,0040,0002422000000)

- 57.747,00 Kč

pohonné hmoty
(6171,5156,00013015,0040,0002422000000)

- 12.285,57 Kč

služby telekomunikací
(6171,5162,00013015,0040,0002422000000)

- 17.580,73 Kč

služby školení
(6171,5167,00013015,0040,0002422000000)

- 61.730,00 Kč

nákup ostatních služeb
(6171,5169,00013015,0040,0002422000000)

- 30.000,00 Kč

programové vybavení
(6171,5172,00013015,0040,0002422000000)

- 20.000,00 Kč
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cestovné
- 80.783,00 Kč

(6171,5173,00013015,0040,0002422000000)

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení personální a mzdové
výkon sociální práce s výjimkou OSPOD
platy
(6171,5011,00013015,0192,0002422000000)

sociální pojištění
(6171,5031,00013015,0192,0002422000000)

zdravotní pojištění
(6171,5032,00013015,0192,0002422000000)

+ 306.716,00 Kč

+ 76.680,00 Kč

+ 27.604,00 Kč

náhrady mezd
(6171,5424,00013015,0192,0002422000000)

j)

+ 10.182,30 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/237
ve výdajích – odbor informatiky
kopírky
výpočetní technika
(6171,6125,00000000,0170,0002526000000)

- 10.000,00 Kč

výpočetní technika
DDHM
(6112,5137,00000000,0170,0002528000000)

- 25.000,00 Kč

opravy a udržování
(6112,5171,00000000,0170,0002528000000)

- 10.000,00 Kč

všeobecný materiál
(6171,5139,00000000,0170,0002528000000)

- 50.000,00 Kč

www stránky města
služby zpracování dat
(6171,5168,00000000,0170,0002529000000)

- 90.000,00 Kč

programové vybavení
(6171,6111,00000000,0170,0002527000000)

+ 225.000,00 Kč

nákup ostatních služeb
(6171,5169,00000000,0170,0002527000000)

k)

- 40.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2017/238
ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu
projekty z PUMM
nákup ostatních služeb
(3636,5169,00000000,0080,0002900000000)

- 42.000,00 Kč
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ost.nákup dlouhodob.nehmotného majetku
(3636,6119,00000000,0080,0002900000000)

l)

Rozpočtové opatření č. 2017/239
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
MD 231
0000

(0000,4216,106515974,0020,0007719000000)
(0000,4216,106515974,0020,0007718000000)

+ 42.000,00 Kč

+ 2.329.872,56 Kč
+360.398,79 Kč
(celkem 2.690.271,35 Kč)

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Zlatníky a Milostovice – splašková
kanalizace – 1. žádost o platbu
Zlatníky - stavba
původně schváleno v rozpočtu 2017
(2321,6121,00000000,0220,0007719000000)
(2321,6121,00000026,0220,0007719000000)

- 13.160,00 Kč
- 3.611.542,06 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace (85%
uznatelných výdajů snížených o předpokládané
budoucí příjmy)

(2321,6121,106515974,0220,0007719000000)

uznatelné výdaje SMO (15% z uznatelných
výdajů snížených o předpokládané budoucí příjmy +
25% z celkových uznatelných výdajů (budoucí
předpokládané příjmy)
(2321,6121,10610000,0220,0007719000000)

+ 2.310.747,56 Kč

+ 1.313.954,50 Kč

Milostovice - stavba
původně schváleno v rozpočtu 2017
(2321,6121,00000026,0220,0007718000000)

- 385.331,43 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace (85%
uznatelných výdajů snížených o předpokládané
budoucí příjmy)

(2321,6121,106515974,0220,0007718000000)

uznatelné výdaje SMO (15% z uznatelných
výdajů snížených o předpokládané budoucí příjmy +
25% z celkových uznatelných výdajů (budoucí
předpokládané příjmy)
(2321,6121,10610000,0220,0007718000000)

ve financování – odbor finanční a rozpočtový
mimořádná splátka dlouhodobého úvěru
2017
MD 231
0000

(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)

+ 245.648,79 Kč

+ 139.682,64 Kč

- 2.690.271,35 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2017/240
v příjmech – MČ Malé Hoštice
apříjmy – pronájem pozemků
(3639,2131,00000000,0810,0009050000000)

+70.000,00 Kč

a
příjmy – prodej obč., knih, CD, DVD
(3399,2112,00000000,0810,0009371000000)

+19.000,00 Kč

příjmy – krátkodobý pronájem
(3392,2132,00000000,0810,0009341000000)

+13.580,00 Kč

příjmy – TJ Slavia Malé Hoštice
(3412,2324,00000000,0810,0001008000000)

+16.931,00 Kč

příjmy – poplatek ze psů
(0000,1341,00000000,0810,0009042000000)

+42.972,51 Kč

ve výdajích – MČ Malé Hoštice
Semafor, ul. Opavská, MČ Malé Hoštice
(2212,6122,00000000,00810,0007589000000)

2.

schvaluje

a)

Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2017/74
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Podvihov + Komárovské Chaloupky –
splašková kanalizace - PD

+162.483,51 Kč

(poplatek)

(2321,6121,00000000,0220,0007763000000)

+ 214,00 Kč

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

b)

- 214,00 Kč

Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2017/75
ve výdajích – odbor majetku města - TSO
výkony – veřejné osvětlení
- elektrická energie
(3631,5154,00000000,0790,0002538000000)

- 1.175.000,00 Kč

- opravy a udržování
(3631,5171,00000000,0790,0002538000000)

c)

+ 1.175.000,00 Kč

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/76
ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
havarijní rezerva – zajišťovací fond
(5212,5901,00000000,0193,000000000000)
- 41.310,00 Kč
ochrana obyvatel - služby
(5212,5169,00000000,0193,000000000000)

+ 41.310,00 Kč
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Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/ 2017/77
ve výdajích – odbor životního prostředí
a- komunální odpad
(3722,5192,00000000,0130,0001075000000)

- 15.000,00 Kč

a
- BRKO (tisk a roznos letáku)
(3726,5169,00000000,0130,0002469000000)

e)

+15.000,00 Kč

Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2017/78
ve výdajích – kancelář primátora, oddělení turistického informačního centra
Rozvoj služeb MIC
- nákup služeb
(2143,5169,00000000,0120,0001042210000)

projekt „Rozvoj služeb
(neuznatelné výdaje)
- nákup služeb

MIC

2017“

(2143,5169,00000000,0120,0002405210000)

f)

- 31.812,50 Kč

+ 31.812,50 Kč

Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2017/79
ve výdajích – odbor školství
protidrogová činnost
nákup ostatních služeb
(3541,5169,00000000,0030,0001011000000)

knihy, učební pomůcky, tisk
(3541,5169,00000000,0030,0001011000000)

- 4.437,00 Kč

- 1.000,00 Kč

nákup materiálu
(3541,5139,00000000,0030,0001011000000)

- 31.852,00 Kč

věcné dary
(3541,5194,00000000,0030,0001011000000)

- 3.423,00 Kč

ostatní osobní výdaje
(3541,5021,00000000,0030,0001011000000)

- 5.000,00 Kč

DDHM - bundy
(3541,5132,00000000,0030,0001011000000)

+ 45.712,00 Kč

Hlasování : 8-0-0
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schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2017/241
ve výdajích – odbor majetku
oddělení správy a evidence budov
opravy a udržování – místní správa
(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)

-

20.000,00 Kč

+

20.000,00 Kč

budovy, haly a stavby – KD Rybníček
(3392,5171,00000000,0051,0007697000000)

Hlasování: 7-0-1

2708/74 RM 17
34/74

Schválení smluv
Rada města
1.

schvaluje

a)

smlouvu, MMOPP00CWJ89, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a spolkem Junák – český skaut, okres Opava, z.s. se sídlem
Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47810980, zastoupeným
Mgr. Janem Píšalou, předsedou okresní rady, na provoz Junáka v roce 2017,
ve výši 50.000,00 Kč

b)

Změna rozpisu rozpočtu ZRR č. 2017/80
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 50.000,00 Kč

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

+ 50.000,00 Kč

2.

schvaluje (pro předložení zastupitelstvu města)

a)

smlouvu, MMOPP00CWJ7E, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Vodárenskou věží Opava o.p.s. se sídlem Hradecká 646/4,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 29393973, zastoupenou Ing. Vladimírem
Peringerem, ředitelem, na zajištění kulturně – uměleckého provozu KUPE a
jeho rozvoj, ve výši 20.000,00 Kč

b)

smlouvu, MMOPP00CWK82, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Armádou spásy v České republice, z.s. se sídlem
Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, zastoupenou
Bc. Tomášem
Surovkou,
oblastním
ředitelem
Armády
spásy
pro Moravskoslezský kraj, na náklady související s poskytování sociálních služeb
občanům Opavy v Domově Přístav – Ostrava Kunčičky, ve výši 150.000,00 Kč
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Změna rozpisu rozpočtu ZRR č. 2017/XXX/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 170.000,00 Kč

Vodárenská věž o.p.p.
(3319,5221,00000000,0020,0000224000000)

+ 20.000,00 Kč

Armáda spásy v České republice, z.s.
(4374,5221,00000000,0020,0000153000000)

+ 150.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města
3.
a)

ruší
usnesení číslo 522/26 ZM 17, písm. a1) (schvalujesmlouvu, MMOPP00CWJO1,
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a
Jindřiškou Tyranovou 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)

a1)

schvaluje
nové znění smlouvy, MMOPP00CWJO1, mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Jindřiškou Tyranovou 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: 8-0-0

2709/74 RM 17
35/74

Dotace ostatní
Rada města
1.

schvaluje

a)

finanční dotaci Spolku přátel kultury a umění Opava se sídlem 28.října 1403/29,
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 04011384, na pronájem Kulturního domu
Na Rybníčku Opava, ve výši 15.000,00 Kč
Hlasování: 8-0-0
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finanční dotaci Římskokatolické farnosti Opava – Kateřinky se sídlem Kostelní
118/4, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 47810475, na náklady související
s opravou zakristie kostela sv. Kateřiny v Kateřinkách, ve výši 30.000,00 Kč
Hlasování: 8-0-0

2.

neschvaluje

a)

finanční dotaci Nakladatelství Triáda, s.r.o. se sídlem Kroftova 341/16, Smíchov,
150 00 Praha 5, IČ 25643843, na náklady související s vydáním rukopisu
o životě a činnosti Jiřího Letova, ve výši 50.000,00 Kč
Hlasování: 8-0-0

b)

2710/74 RM 17
36/74

finanční dotaci spolku ONKA, z.s. se sídlem Černopolní 212/9, Černá Pole,
613 00 Brno, IČ 22680446, na charitativní akci pro sdružení ONKA, ve výši
20.000,00 Kč
Hlasování: 8-0-0

Přímá podpora z rozpočtu SMO pro rok 2018 – schválení smluv
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu, MMOPP00CWIYU, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Základní školou pro tělesně postižené, Opava,
Dostojevského 12 se sídlem Dostojevského 1669/12, 746 01 Opava –
Předměstí, IČ 47813229, zastoupenou Mgr. Silvií Häuserovou, ředitelkou,
ve výši 40.000,00 Kč

b)

smlouvu, MMOPP00CWJ3Y, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací
se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným
Petrem Pavlíčkem, ředitelem, ve výši 62.000,00 Kč

c)

smlouvu, MMOPP00CWJ5O, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou
organizací se sídlem Havlíčkova 520/1, 746 01 Opava, IC 47813482,
zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou, ředitelkou, ve výši 22.000,00 Kč

d)

smlouvu, MMOPP00CWJ4T, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a spolkem PREEDUK z.s. se sídlem Pod Hanuší 364, 747 41
Hradec nad Moravicí, IČ 65889053, zastoupeným Mgr. Hanou Borunskou,
předsedkyní, ve výši 100.000,00 Kč

e)

smlouvu, MMOPP00CWJ18, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Martinem Žižlavským se sídlem Krnovská 28/45, 746 01
Opava, IČ 65518161, ve výši 100.000,00 Kč
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f)

smlouvu, MMOPP00CWIV9, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Slezským FC Opava, z.s. se sídlem Lipová 105/2,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22883304, zastoupeným Aloisem Grussmannem,
předsedou výboru, ve výši 300.000,00 Kč

g)

smlouvu, MMOPP00CWITJ, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Basketbalový klub Opava a.s.se sídlem Žižkova 2904/8,
Předměstí, 747 07 Opava, IČ 25840576, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem,
předsedou představenstva, ve výši 1.600.000,00 Kč

h)

smlouvu, MMOPP00CWIUE, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh
413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 0461875, zastoupeným Lubomírem Tobolkou,
jednatelem a Ing. Martinem Vítečkem, jednatelem, ve výši 7.500.000,00 Kč

i)

smlouvu, MMOPP00CWIW4, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová
105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Markem
Hájkem, předsedou představenstva, ve výši 3.800.000,00 Kč

j)

smlouvu, MMOPP00CWISO, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Basketbalový klub Opava a.s.se sídlem Žižkova 2904/8,
Předměstí, 747 07 Opava, IČ 25840576, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem,
předsedou představenstva, ve výši 6.800.000,00 Kč
- Čestné prohlášení (součást smlouvy)

k)

smlouvu, MMOPP00CWIRT, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh
413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 0461875, zastoupeným Lubomírem Tobolkou,
jednatelem a Ing. Martinem Vítečkem, jednatelem, ve výši 4.000.000,00 Kč

l)

smlouvu, MMOPP00CWIXZ, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová
105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Markem
Hájkem, předsedou představenstva, ve výši 11.000.000,00 Kč
- Čestné prohlášení (součást smlouvy)

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0
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Kupní smlouva – Dodávka a montáž nábytku pro SMO
Rada města
schvaluje
kupní smlouvu MMOPP009KW2B mezi statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností AMBRA – Group,
s.r.o., se sídlem Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25379887,
zastoupenou paní Alenou Svobodovou, jednatelkou společnosti
Hlasování: 8-0-0

2712/74 RM 17
38/74

Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva a schůzí rady v roce 2018
Rada města
schvaluje
a)

upravený harmonogram termínů schůzí Rady statutárního města Opavy v roce
2018

b)

harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce
2018 pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

2713/74 RM 17
39/74

Tarifní úpravy na návrh Koordinátora ODIS
Rada města
1.

schvaluje
požadavek na uznávání celosíťového jízdného pro důchodce nad 70 let
v dopravních prostředcích MDPO, a.s. s podílem na prodeji

2.

neschvaluje
návrh úpravy prokazování nároku na slevu – na základě požadavku na
zjednodušení procesu potvrzování nároku na žákovské či studentské
dlouhodobé časově jízdné navrhuje

3.

schvaluje
navýšení ceny dlouhodobého jízdného

4.

schvaluje
bezplatnou přepravu kompenzační pomůcky „Chodítko“
Hlasování: 8-0-1
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Oprava výtahu - Seniorcentrum Opava, p.o.
Rada města
schvaluje
opravu výtahu v penzionu č. 1 Seniorcentra Opava dle vypracované zprávy
a uzavření smlouvy s dodavatelem který předložil nejnižší cenovou nabídku,
tj. Výtahy Ostrava servis s.r.o., Teslova 873/2, Ostrava - Přívoz, IČO: 29393728
Hlasování: 8-0-0

2715/74 RM 17
42/74

Schválení smlouvy o dotaci poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury
na projekt „Bezbariérové úpravy autobusových zastávek v Malých Hošticích“
Rada města
schvaluje
smlouvu (MMOPP00FPX7S) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, zastoupeným Ing. Zbyňkem
Hořelicou, ředitelem fondu
Hlasování: 8-0-0

2716/74 RM 17
43/74

Obdarování dárců krve
Rada města
schvaluje
a)

přidělení odměn ve výši 1.000,00 Kč držitelům Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana
Jánského a 2.000,00 Kč držitelům Zlatého kříže ČČK 3. třídy za rok 2017

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/242
ve výdajích – odbor kancelář primátora
Oceňování dobrovolných dárců krve
+ 31.000,00 Kč

(3399,5492,00000000,0120,0001058000000)

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

-

31.000,00 Kč

Hlasování: 8-0-0

Anonymizované usnesení

37

2717/74 RM 17
44/74

74. RMO 29. 11. 2017

Dohoda o spolupráci s Hitradiem Orion na propagaci akce Vánoční trhy Opava 2017
Rada města
schvaluje
Dohodu o spolupráci, (MMOPP00HO3K8), mezi statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Media marketing services a.s. se
sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ 27604942, zastoupenou Dagmar
Swiechovou, ekonomem na základě Potvrzení o oprávnění jednat jménem
společnosti
Hlasování: 8-0-0

2718/74 RM 17
45/74

Knihovna Petra Bezruče - změna závazných ukazatelů, organizační struktury,
zřizovací listina
Rada města
schvaluje
a)

organizační strukturu Knihovny Petra Bezruče v Opavě, p. o. s platností
od 1. 1. 2018

b)

Zřizovací listinu (MMOPP00HO3YA) Knihovny Petra Bezruče v Opavě, p. o., se
sídlem Nádražní okruh 695/27, 746 01, Opava
pro předložení zastupitelstvu města

c)

Rozpočtové opatření č.2017/243
ve výdajích – odbor Finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 331.000,00 Kč

ve výdajích – odbor kancelář primátora
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
běžný příspěvek na provoz
(3314,533100000000,0121,0001000000035)

d)

+ 331.000,00 Kč

Závazné ukazatele rozpočtu
Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Účel
Příspěvek na provoz
Z toho: příspěvek na odpisy DHM
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)
Účelový příspěvek:

Částka Kč
14.726.000,00
499.500,00
8.067.000,00

Z toho:
Průtokové dotace:
Anonymizované usnesení
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-

Neinvestiční:

-

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven
v MSK (poskytovatel MSK)
Knihovna 21. století – rozvíjení zvukových knih
(poskytovatel Ministerstvo kultury ČR)
Bezručův rok
(poskytovatel Ministerstvo kultury ČR)
Podpora klubové činnosti
(poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Vybavení knihovny RFID technologií - I. etapa
(poskytovatel Ministerstvo kultury ČR)
Investiční:

Hlasování: 8-0-0

2719/74 RM 17
46/74
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2.036.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
112.000,00

Vybavení knihovny RFID technologií – I. etapa
(poskytovatel Ministerstvo kultury ČR)
Digitální kronika
(poskytovatel Ministerstvo kultury ČR)

100.000,00
70.000,00

Slezské divadlo Opava - změna závazných ukazatelů, dědictví
Rada města
schvaluje
a)

přijetí dědictví ze závěti, kterou učinil Mgr. E. K. dne 6. 12. 2015

b)

Rozpočtové opatření č. 2017/244
v příjmech – odbor kancelář primátora
Slezské divadlo Opava, p.o.
odvod z investičního fondu
+ 2.000.000,00 Kč

(3311,2122,00000000,0121,0009273000034)

ve výdajích – odbor kancelář primátora
Slezské divadlo Opava, p.o.
běžný příspěvek na provoz
+ 3.000.000,00 Kč

(3311,5331,00000000,0121,0001000000034)

ve výdajích – odbor kancelář primátora
turistická oblast Opavské
zápůjčka

Slezsko

(2143,5622,00000000,0120,0002424000000)

- 1.000.000,00 Kč
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Závazné ukazatele rozpočtu
Název organizace: Slezské divadlo Opava
Účel
Příspěvek na provoz:
Z toho:
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

Částka
73.000.000,00
3.150.000,00
46.700.000,00

Účelový příspěvek:
Z toho:
Investiční příspěvek
Odvod do rozpočtu SMO
Návratné finanční výpomoci
Průtokové dotace
Neinvestiční
- Spolufinancování uznatelných nákladů spojených
s provozem (poskytovatel MSK)
- Program státní podpory profesionálních divadel a
stálých profesionálních symfonických orchestrů a
pěveckých sborů (poskytovatel MK)
Investiční
Hlasování: 7-0-0

2720/74 RM 17
47/74

3.000.000,00
7.049.000,00
1.049.000,00
6.000.000,00

Opavská kulturní organizace - změna závazných ukazatelů rozpočtu
Rada města
schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu:
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Opavská kulturní organizace
účel
Příspěvek na provoz
Z toho: příspěvek na odpisy DHM
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)
Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO
Hlasování: 8-0-0

Částka Kč
14.000.000,00
2.858.620,00
5.271.000,00
2.500.000,00
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Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně
souvisejících
Rada města
schvaluje
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně
souvisejících č. 556/DPS/OP/K/2017, (MMOPP00H0TI4) 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
Hlasování: 8-0-0

2722/74 RM 17
49/74

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 (MMOPP00H0P24) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a J. O. bytem Kravaře pro umístění podzemního
vedení
vodovodní
přípojky
a
přípojky
splaškové
kanalizace
do pozemku parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice v rámci stavby „Změna účelu užívání

stávajícího objektu občanské vybavenosti na rodinný dům o 1 bytové jednotce, parc.č.
324/2, k.ú. Malé Hoštice“ 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 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00H0OZQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a D. R. bytem Opava, Vávrovice
pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 119 v k.ú. Palhanec v rámci stavby
„Garáž a kotec pro psy, Vávrovice u č.p. 228, Karlovecká 48“ za účelem příjezdu
a přístupu k pozemku parc.č. 79/1 v k.ú. Palhanec 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 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00H0P0E) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a E. H. bytem Opava, Kylešovice
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č.
2759/44, 2759/45 v k.ú. Kylešovice a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 1403
v k.ú. Kylešovice za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1432 v k.ú.
Kylešovice v rámci stavby „Rodinný dům + IS, kat. úz. Kylešovice, parc.č. 1432,
1433/3, 1403, 1433/1, 2759/1, 2759/44, 2759/45“ 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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smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00H0OUF) 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 nadzemního vedení nízkého napětí
do pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu „Suché Lazce, 59/2,
Kubánek, rozš. 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: 8-0-0

2723/74 RM 17
50/74

Koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City
Rada města
bere na vědomí
koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-2

2724/74 RM 17
51/74

Zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Opava – Držkovice, kategorie JPO V,
ev. č. 815234
Rada města
schvaluje
zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Opava – Držkovice, kategorie
JPO V, ev. č. 815234 s účinností ke dni 31. 12. 2017
Hlasování: 8-0-0

2725/74 RM 17
52/74

Nápady pro Opavu 2017
Rada města
schvaluje
ukončení výzvy „Nápady pro Opavu 2017“
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-1
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Vyhlášení výzvy „Nápady pro Opavu 2018“ včetně příslušné dokumentace
Rada města
schvaluje
vyhlášení výzvy „Nápady pro Opavu 2018“ včetně příslušné dokumentace
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-1

2727/74 RM 17
54/74

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2017, o místním poplatku ze psů
Rada města
schvaluje
návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2017, o místním poplatku ze psů pro
předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0

2728/74 RM 17
55/74

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

2729/74 RM 17
56/74

Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 14. 11. 2017
do 23. 11. 2017
Hlasování: 8-0-0

Anonymizované usnesení

43

2730/74 RM 17
58/74

74. RMO 29. 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 ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. se
sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, 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 § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) tak, že:
1.

schvaluje
nové znění smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Hokejový klub Opava
p. Lubomíra Tobolky, Vracov

2.

ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního
města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava
dle výše uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka
doručil statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Hokejový klub Opava

3.

bere na vědomí

a)

organizační řád společnosti Hokejový klub Opava

b)

podpisovou směrnici společnosti Hokejový klub Opava

c)

zprávu o činnosti společnosti Hokejového klubu Opava za období od 11.9.2017
do 27. 11. 2017
Hlasování: 8-0-0

2731/74 RM 17
60/74

Smlouva o výlepu plakátů
Rada města
schvaluje
smlouvu o výlepu plakátů MMOPP00H5G4S mezi statutárním městem Opava
se sídlem Horní nám. 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 zastoupeným,
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností OCCAM PR s.r.o.,
se sídlem Solná 1472/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27840531,
zastoupeným Ing. Alešem Juchelkou, jednatelem společnosti
Hlasování: 9-0-0
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Záměr výstavby bytového domu pro seniory Hálkova
Rada města
schvaluje
záměr výstavby bytového
zastupitelstvu města

domu

pro

seniory

Hálkova

pro

předložení

Hlasování: 8-0-0

2733/74 RM 17
64/74

Záměr výstavby plaveckého bazénu v Opavě
Rada města
schvaluje
přípravu a realizaci projektu „Opava – sportoviště - bazén“ pro předložení
zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

2734/74 RM 17
65/74

Plná moc k provedení výběru vhodných věcných prostředků ve SO ORP Opava
při vyhlášení stavu ohrožení státu pro potřeby Armády České republiky
Rada města
schvaluje
plnou moc pro Bc. Bohumíru Poláškovou k provedení výběru vhodných věcných
prostředků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava
při vyhlášení stavu ohrožení státu pro potřeby Armády České republiky
Hlasování: 8-0-0

2735/74 RM 17
66/74

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě a budoucí údržbě cyklistické
stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava – úsek Otice-Opava 1. etapa
Rada města
schvaluje
v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
(MMOPP00D6KE5) při výstavbě a budoucí údržbě cyklistické stezky Jakartovice
– Litultovice – Otice – Opava – úsek Otice – Opava 1. etapa mezi Statutárním
městem Opava, IČ: 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Obcí Otice,
se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, IČ: 00300543, zastoupenou Mgr. Vladimírem
Tancíkem, starostou obce pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0
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Záměr pronájmu, Horní náměstí 67,69 Opava
Rada města
schvaluje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 201 m
nacházejícího se v I. NP budovy č. p. 382, část obce Město, na adrese Opava,
Horní náměstí 382/69, která je součástí pozemku parc. č. 285 ležícího
v katastrálním území Opava – Město a budovy č. p. 381, část obce Město, na
adrese Opava, Horní náměstí 381/67, která je součástí pozemku parc. č. 286
ležícího v katastrálním území Opava – Město, včetně části pozemku parc. č.
2
582/1 o výměře 145 m ležícího v katastrálním území Opava – Město (prostor
venkovní předzahrádky)

2

Hlasování: 9-0-0

2737/74 RM 17
68/74

Smlouva o spolupráci a udělení podlicence
Rada města
schvaluje
Smlouvu o spolupráci a udělení podlicence, (MMOPP00HAWYP), mezi
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a
společností 1. Česká unie sportu, z.s.. se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6,
PSČ: 169 00, IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548, zastoupené JUDr. Miroslavem
Janstou, předsedou a Mgr. Janem Boháčem, generálním sekretářem
Hlasování: 9-0-0

2738/74 RM 17
70/74

Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova
Rada města
bere na vědomí
informace ke konání referenda v MČ Suché Lazce k jižnímu obchvatu MČ Opava
Komárov pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 7-0-1
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2739/74 RM 17
71/74
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Záměr pronájmu (NP Tyršův stadion)
Rada města
schvaluje
záměr prodloužit dobu nájmu nebytového prostoru označeného jako tělocvična,
nacházejícího se ve II. NP a dále nebytového prostoru označeného jako
2
kancelář (místnost č. 1.23) o výměře 50,49 m nacházejícího se v I. NP a dále
nebytového prostoru označeného jako posilovna (místnost č. 1.09) o výměře
2
71,27 m nacházejícího se v I. NP, vše v budově bez čp/če, objekt občanské
vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2702/389, zastavěná plocha a
nádvoří, v kat. území Opava-Předměstí, kterýžto nájem byl založen Smlouvou o
nájmu nebytových prostor ve sportovním zařízení na Tyršově stadionu v Opavě
uzavřenou dne 10. 03. 2017 mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na
základě plné moci ze dne 27.09.2013 společností Technické služby Opava s.r.o.,
jako pronajímatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy
Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, jakožto nájemcem,
a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 31.12.2017 na novou platnost smlouvy
do dne 31.12.2020 (budova Tyršova stadionu v Opavě)
Hlasování: 8-0-0

TISKOVÁ OPRAVA
Dne 27. 11. 2017 bylo následnou kontrolou usnesení ze 73. schůze Rady SMO zjištěno chybné označení
čísla rozpočtového opatření. Jedná se o usnesení pod číslem 2648/73 RM 17 bod b).
Dle Jednacího řádu Rady SMO článku 14 Jiná ustanovení odst. 3a) Tiskové opravy usnesení rady, týkající
se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po dohodě s odborem právním a
organizačním; tisková oprava se uvede na závěr písemně vyhotoveného usnesení z následujícího jednání
rady.
Nové číslo rozpočtového opatření je vyznačeno tučně (číslo usnesení zůstává stejné, původní –
chybné číslo rozpočtového opatření: Rozpočtové opatření č. 2017/2013):
2648/73 RM 17
9/73

Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova – rekonstrukce
komunikací – započtení pohledávky
Rada města
schvaluje
a)

započtení pohledávky statutárního města Opavy, jako objednatele díla,
v celkové výši 1.180.000,00 Kč představující smluvní pokutu za prodlení
s předáním stavby s názvem „Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova,
Holečkova – rekonstrukce komunikací“ proti pohledávce společnosti
SILNICE.CZ s.r.o., IČ: 26792711 se sídlem Krnov, Červený dvůr 918/7, Pod
Cvilínem, PSČ 794 01 jako zhotovitele uvedené stavby, za statutárním městem
Opavou představující nárok na zaplacení části ceny uvedené stavby dle smlouvy
o dílo ze dne 21.12.2016, která byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 10.10.2017
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b)

MD
231
0600
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Rozpočtové opatření č. 2017/213
v příjmech – odbor přípravy a realizace investic
ba)
Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky,
Mařákova, Holečkova – rekonstrukce
komunikací - smluvní pokuta za prodlení
s předáním díla dle smlouvy o dílo
MMOPP00GGMNH
(2212,2212,00000000,0220,0007772000000)

+ 1.180.000,00 Kč

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
rezerva – investiční akce
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

Ing. Radim Křupala v.r.
primátor

+ 1.180.000,00 Kč

Mgr. Dalibor Halátek v.r.
náměstek primátora
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