
Anonymizovaná tisková oprava 

 

TISKOVÁ OPRAVA I. 

Dne 27. 3. 2018 byla následnou kontrolou usnesení z 80. schůze Rady SMO zjištěna neúplná adresa 
druhé smluvní strany. Jedná se o usnesení pod číslem 2984/80 RM 18.   

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. 

Doplnění adresy je vyznačeno tučně: 

2984/80 RM 18 
10/80 

Smlouva o poradenství v oblasti pojišťovnictví 

 Rada města 

  schvaluje  
 

  smlouvu o poradenství v oblasti pojišťovnictví (MMOPP00HONUY) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a společností SATUM CZECH s.r.o. se sídlem Porážková 1424/20, 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 25373951, zastoupenou Ing. Romanem 
Horváthem, jednatelem 

 

TISKOVÁ OPRAVA II. 

Dne 14. března 2018 byl následnou kontrolou usnesení 80. schůze Rady SMO zjištěn chybný název 
obchodní společnosti, která byla doporučena, aby Ministerstvo kultury České republiky schválilo 
přidělení příspěvků dle bodu 10 článku II. Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu 
Ministerstva kultury České republiky stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2018  

Jedná se o usnesení pod číslem 2978/80 RM 18.  

Podle 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. 

Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení). Změna je vyznačena tučně: 

2978/80 RM 18 
4/80 

Návrh obce s rozšířenou působností na přidělení finančních příspěvků - 
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností na rok 2018 

Rada města 

1. doporučuje 

 Ministerstvu kultury České republiky schválit přidělení příspěvků dle bodu 10 článku II. 
Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky 
stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ na rok 2018 těmto žadatelům: 



Anonymizovaná tisková oprava 

 

 Žadatel Památka Název 
projektu 

Částka 

(v Kč) 

Římskokatolická 
farnost Velké 

Heraltice 

kostel 
Neposkvrněnéh
o Početí Panny 

Marie ve 
Velkých 

Heralticích 

Obnova 
kostela 

Neposkvrněné
ho Početí 

Panny Marie 
ve Velkých 

Heralticích II. 
etapa 

154.000,00 

SJM Ing. M.W.  

a M.W. 

vila dr. Radima 
Hesse 

Záchovná 
obnova 

funkcionalistick
é vily 

137.000,00 

 

 Žadatel Památka Název 
projektu 

Částka 

(v Kč) 

Obec Lhotka u 
Litultovic 

kaple 
Nejsvětější 
Trojice se 

zvonicí 

Obnova 
schodišť, 
podest a 
vnitřních 

omítek kaple 
Nejsvětější 

Trojice 

150.000,00 

Obec Jezdkovice zámek 
Jezdkovice 

Oprava krovu 
střechy zámku 

200.000,00 

Unicont Opava, 
s.r.o. 

vodárenská věž Rekonstrukce, 
revitalizace a 

dostavba 
vodárenské 

věže 

195.000,00 

CELKEM 836.000,00 
 

 

 

 

Ing. Radim Křupala v.r. 
primátor 

Mgr. Dalibor Halátek  v.r. 
náměstek primátora 

 


