RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
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z 86. schůze
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STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
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Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 6. 6. 2018 se zúčastnili
Členové RMO
Omluveni

Tajemník MMO
Zapisovatelka
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO

Zaměstnanci

Host

8
Ing. Lukáš Kovařík
p. Milen Němec
Ing. Martin Víteček
JUDr. Tomáš Elis
pí Renata Zahradníková
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Ing. Martina Heisigová
Ing. Hana Heinzová
Mgr. Ivana Sýkorová
Ing. Jana Onderková
Ing. Martin Chalupski
pí Hana Fraňková
Ing. Milena Skazíková
Ing. Lucie Slaninová
Ing. Pavel Baďura
Ing. Martina Věntusová
Mgr. Jana Foltysová
Ing. Jiří Elbl
Mgr. Renáta Mrákotová
Ing. Jiří Lehnert
Ing. Pavel Moravec – žadatel
Mgr. Miroslava Konečná – starostka MČ Malé
Hoštice
Mgr. Dalibor Zeman, ředitel Zařízení školního
stravování Opava
p. Jan Černý, ředitel Turistické oblasti Opavské
Slezsko
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Majetkové záležitosti
Rada města
1.

schvaluje

a)

nájemní smlouvu (PID MMOPP00GU93Q) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a Bc. P. B.
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 249/1 –
ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku
2
katastrální mapy, za cenu ve výši 1.500,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m /rok (cena dle
zásad)

b)

smlouvu o nájmu pozemku pod bytovým domem v bytovém spoluvlastnictví
(PID MMOPP00GU9L8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města jako pronajímatelem a manžely T. a M. L. jakožto nájemci,
jejímž
předmětem
je
pronájem
pozemku
parc.č.
1002/1
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, (přičemž rozsah práv
nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 442/6000) za cenu 835,00 Kč,
2
tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)

2.

schvaluje

a)

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU8O0) 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 panem P. C. jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemku parc.č. 2168/35 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
2
- Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)

b)

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU8N5) 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. J. V. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 2168/171 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
2
- Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)

c)

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU9JI) 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. J. P. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 1636/145 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
2
- Předměstí, za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)

d)

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU8KK) 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 panem K. R. jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemku parc.č. 1591/5 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
2
- Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)
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e)

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU910) 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 panem J. S. jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemku parc.č. st. 1064 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky
2
u Opavy, za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m /rok (cena dle zásad)

3.

schvaluje

a)

záměr prodeje pozemků parc.č. 2162/35 a parc.č. 2162/52 – zastavěná plocha
a nádvoří, a částí pozemků parc.č. 2162/37 – ostatní plocha a parc.č. 2162/20
– zastavěná plocha a nádvoří, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy,
vše k.ú. Opava – Předměstí

b)

záměr prodeje pozemku parc.č. 799/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
– Předměstí

c)

záměr prodeje pozemků parc.č. 112/12 a parc.č. 112/11 – oba zahrada, parc.č.
112/28 – ostatní plocha a parc.č. 112/29 a parc.č. 112/32, oba zastavěná plocha
a nádvoří, vše k.ú. Opava – Předměstí

d)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha, k.ú. Opava
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

e)

záměr prodeje pozemku parc.č. 938 – zahrada, k.ú. Jaktař
Hlasování o bodech 1, 2 a 3a) – e): 8-0-0

f)

záměr prodeje podílu o velikosti 55913/10000000 na pozemku parc.č. 2301/10,
podílu o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, podílu o velikosti
30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, podílu o velikosti 133/2000000 na
pozemku parc.č. 2303/25, k.ú. Kateřinky u Opavy a podílu o velikosti 353/1000000
na pozemku parc.č. 152/30, katastrální území Palhanec

g)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2925 – ostatní plocha, k.ú. Opava
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

h)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3053/4 – ostatní plocha, k.ú. Opava
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

i)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 992/2 – ostatní plocha a části pozemku
parc.č. 993/1 – zast. plocha a nádvoří k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy
Hlasování o bodu 3f) – 3j): 8-0-0

4.

schvaluje

a)

záměr pronájmu pozemku parc.č. 2615/3 – zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava – Předměstí
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 302/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Opava – město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
c)

záměr pronájmu pozemku parc.č. 1090 – zahrada, k.ú. Komárov u Opavy

d)

záměr pronájmu pozemku parc.č. 742/72 – orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy
Hlasování: 8-0-0
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5.

schvaluje

a)

záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha, k.ú. Opava
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)

záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 875/78, 875/79, 875/80, 875/81 - ostatní
plocha zeleň, k.ú. Kylešovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Hlasování: 8-0-0

6.

schvaluje
záměr pachtu pozemků parc.č. 176/13, 176/18, 176/22, 414/14, 414/18, 503,
669/1, 669/44, 669/51, 669/61, 669/64, 670/22, 670/23, 670/28, 670/45, 671/2,
672/1, 672/7, 672/9, 674/1, 674/3, 677/1, 678/15, 679/4, 679/5, 681/14, 681/29,
681/30, 682/1, 682/3, 682/9, 685/3, 685/6, 685/14, 685/21, 685/23, 685/26, 685/38,
687/2, 687/6, 687/22, 687/23, 688/4, 688/18, 688/19, 688/20, 705/11, 708/6,
708/12, 708/14, 708/15, 708/17, 710/19, 710/25, 710/38, 710/43, 711/3, 737/1,
747/1, 747/2, 841/3, 841/24, 893/12, 893/62, 908, 935/5, 935/34, 951/23, 951/32,
951/40, 951/59, 951/67, 951/91, 951/103, 951/123, 951/131, 952/8, 952/12, 953/4,
953/22, 958/14, 1068, 1078/5, 1078/20, 1120 k.ú. Komárov u Opavy, pozemků
parc.č. 366/2, 1628/1, 2044, 2123/1, 2124/1, 2124/2, 2128/1, 2128/7, 2147/1,
2149/1, 2149/2, 2153/2, 2155/2, 2461, 2526/2, 2526/4, 2527, 2575/2, 2577/2,
2582/1, 2582/2, 2586/2, 2682, 2713, 2812, 2816, 2817 k.ú. Kylešovice, pozemků
parc.č. 2755/1, 3208/15, 3235/14, 3239/1 k.ú. Opava – Předměstí, pozemků
parc.č. 645/21, 645/25, 645/26, 645/27, 645/28, 645/41, 751, 752/8, 1085/2,
1170/1, 170/2, 1173/1, 1175/1, 1176/1, 1176/3, 1176/4, 1177, 1182, 1184/1,
1186/3 k.ú. Podvihov, pozemků parc.č. 686/54, 686/93, 686/94, 686/102, 686/109,
739/15, 739/17, 796/2, 799/18, 800/3, 801/3, 802/39, 817/19, 817/37, 817/77,
824/23, 824/33, 824/34, 828/6, 829/5, 832/3, 832/33, 832/58, 832/59, 832/86,
832/126, 837, 838/1, 838/15, 838/21, 839, 842/4, 842/16, 843, 844/3, 845, 846/41,
846/43, 846/63, 846/71, 852/12, 852/13, 852/14, 852/16, 852/17, 852/18, 852/34
k.ú. Suché Lazce
Hlasování: 8-0-0

7.

schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2291/24 – zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava – Předměstí

8.

schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/47 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

9.

odročuje
projednání záměru směny části pozemku parc.č. 592/3 – orná půda, k.ú. Malé
Hoštice ve vlastnictví SMO za pozemek parc.č. 374/1 – orná půda, k.ú. Vávrovice
ve vlastnictví Ing. P. M.
Hlasování: 8-0-0

10.

schvaluje
návrh změn údajů katastru nemovitostí v rámci prováděné revize souladu údajů
katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, k.ú. Držkovice
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neschvaluje
snížení nájemného ze 150,00 Kč/m /rok na 35,00 Kč/m /rok za pronájem pozemku
pod garáží parc.č. 2184/45 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí,
ve vlastnictví právnické osoby
2

2

Hlasování o bodech 7, 8, 10 a 11: 8-0-0
12.

neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2154/16 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí
Hlasování: 6-0-2

3220/86 RM 18
2/86, 2/86/1

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU96B) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem J. K. jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní
plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
781/42, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 8.700,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m (cena
dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem

b)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GUABF) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manželi
Ing. R. P. a Mgr. S. P. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části
pozemku parc.č. 2929/1 – ostatní plocha označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2929/3, k.ú. Kylešovice,
s příslušenstvím, za kupní cenu 16.400,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada
nákladů spojených s převodem

c)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU8HZ) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Společenstvím
vlastníků domu Opava, Nákladní 3002/2 zastoupeným paní M. Š., předsedkyní
společenství a Společenstvím vlastníků domu Opava, Kasárenská 3016/8,
zastoupeným Ing. Z. K., předsedou společenství jako kupujícími, jejímž
předmětem je prodej pozemku parc.č. 285 – zahrada a části pozemku parc.č.
283/1 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako
pozemek parc.č. 283/4, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 142.490,00 Kč, tj.
2
640,00 Kč/m (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem
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d)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU9PO) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely
M. a Bc. R. B., panem J. D., manžely G. a H. E. G., paní J. H., panem K. H.,
panem J. K., panem J. K., paní I. K., Ing. J. L., paní J. M., Ing. J. P., paní J. P.,
panem
D.
R.,
panem
J.
F.,
panem
P.
S.,
panem
D. Š., panem M. J., Mgr. P. K. a paní S. R. jako kupujícími, jejímž předmětem
je prodej části pozemku parc.č. 1915/9 – ostatní plocha označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1915/32, k.ú.
2
Opava - Předměstí, za kupní cenu 220.800,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m (cena dle
zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

e)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU9OT) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely
R. a A. R. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č.
1915/9 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako
pozemek parc.č. 1915/33, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 23.680,00 Kč,
2
tj. 640,00 Kč/m (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

f)

návrh kupní a zástavní smlouvy (PID MMOPP00IQ40M) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím
a panem Mgr. P. C. a panem P. G. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 491/3 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu
177.400,00 Kč (cena dohodou)
pro předložení zastupitelstvu města

2.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVFKU) mezi paní A. Ž. jako prodávající 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. 1372/16 – orná
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
1372/19, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 20.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena
dohodou)

b)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVEWD) mezi paní Ing. M. P. jako
prodávající 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. 1254/1 –
zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
1254/3,
k.ú.
Kylešovice,
za
kupní
cenu
18.400,00
Kč,
2
tj. 800,00 Kč/m (cena dohodou)

c)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVFJZ) mezi paní M. B. jako prodávající 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. 1372/1 – orná půda
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1372/20,
2
k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 52.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena dohodou)
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návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00GVFMK) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem Ing. JUDr. J. K., jejímž
předmětem je směna části pozemku parc.č. 2772/1 – ostatní plocha označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2772/34 ve
vlastnictví SMO, za část pozemku parc.č. 1260 – orná půda označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1260/2 ve vlastnictví
Ing. JUDr. J. K., k.ú. Kylešovice, bez finančního vypořádání
pro předložení zastupitelstvu města

3.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU95G) mezi paní B. V. jako prodávající 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. 664 – orná půda, k.ú.
2
Loděnice, za kupní cenu 972.690,00 Kč, tj. 30,00 Kč/m (cena dohodou)

b)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7RS) mezi paní V. R. jako prodávající 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 pozemků parc.č. 1226/101, 1353/123,
1360/45, 1360/46 – orná půda, parc.č. 1411/56 – ostatní plocha, parc.č.
1431/63, 1432/74, 1432/75 – orná půda, k.ú. Slavkov u Opavy, za kupní cenu
2
1.103.970,00 Kč, tj. 30,00 Kč/m (cena dohodou)
pro předložení zastupitelstvu města

4.

neschvaluje

a)

záměr prodeje pozemků parc.č. 298 a parc.č. 363/4 – oba zastavěná plocha
a nádvoří, oba k.ú. Opava – Město

b)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2657/5 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)

záměr prodeje pozemku parc.č. 256 – orná půda, k.ú. Komárov u Opavy

d)

prodej spoluvlastnického podílu ani reálné části pozemku parc.č. 2154/16
– zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, panu T. Č. a panu O. M.
pro předložení zastupitelstvu města

5.

neschvaluje

a)

výkup pozemku parc.č. 976/9 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy

b)

úplatný převod pozemku parc.č. 19 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

c)

úplatný převod pozemku parc.č. 1844/2 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

d)

úplatný převod částí pozemku parc.č. 238 – vodní plocha označených
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 238/4 a 238/5,
k.ú. Milostovice z vlastnictví ČR – Povodí Odry s.p.
pro předložení zastupitelstvu města
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86. RMO 6. 6. 2018

neschvaluje
snížení kupní ceny na částku 600,00 Kč/m za prodej podílů pozemku parc.č.
2398 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, a to včetně
odpuštění náhrady za užívání těchto podílů bez právního důvodu
2

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování o všech bodech 1-6: 8-0-0
7.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7SN) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely
P. a J. F. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č.
882/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako
pozemek parc.č. 882/5, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu
2
12.800,00 Kč tj. 640,00 Kč/m (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených
s převodem
návrh kupní smlouvy (PID M MOPP00EDSUD) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Z. G.
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 10/1 –
zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 10/3 – zastavěná plocha a
nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
10/3, k.ú. Držkovice, za kupní cenu 131.040,00 Kč tj. 160,00 Kč/m (cena dle
zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

b)

c)

návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti (PID MMOPP00GU8JP)
mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
prodávajícím a oprávněným ze služebnosti a společností Atelier club s.r.o., se
sídlem Boženy Němcové 126, 747 31 Chlebičov, zastoupenou paní Annou
Čarneckou, jednatelkou, jako kupujícím a povinným ze služebnosti, jejímž
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2860/1 – ostatní plocha, označené
dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
2860/5, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 146.410,00 Kč tj. 2.440,00 Kč/m
(cena stanovena obálkovou metodou)
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

8.

schvaluje

a)

návrh směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti (PID MMOPP00IQ442)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
na straně jedné a povinným ze služebnosti a manžely Ing. L. a Š. M. a manžely
Ing. B. a Ing. M. T. na straně druhé a oprávněnými ze služebnosti, jejímž
předmětem je směna části pozemku parc.č. 1563 – orná půda označené
dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl „b“ a části pozemku
parc.č. 2135/1 – orná půda označené dle přiloženého nezapsaného
geometrického plánu jako díl „c“ ve vlastnictví SMO za část pozemku parc.č.
1562 – orná půda, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu
jako díl „f“ ve spoluvlastnictví manželů Ing. B. a Š. M. a manželů Ing. B. a
Ing. M. T., k.ú. Jaktař, bez finančního vypořádání
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Rozpočtové opatření č. 2018/XXX/Z
v příjmech – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
- příjmy z prodeje pozemků (SML MMOPP00IQ442)
(3639,3111,00000000,0052,0009007000000)

+ 4.144.500,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
- výkupy pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)

+ 4.144.500,00 Kč

- výkupy pozemků (krytí odvodu DPH z předmětné smlouvy)
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)

-

719.293,40 Kč

+

719.293,40 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
- platby daní a poplatků – DPH
(6399,5362,00000000,0020,0001112000000)

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

3221/86 RM 18
3/86

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních
služeb na rok 2018
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu, (MMOPP00DKJF5), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a organizací Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 00494453,
zastoupenou Marií Kadlčíkovou, provinční představenou, ve výši 168.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

b)

smlouvu, (MMOPP00DKJEA), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a organizací Vesalius spol. s.r.o., se sídlem Slezská 336,
747 31 Velké Hoštice, IČ 26875012, zastoupenou MUDr. Radomilem
Pluschkem, MBA, jednatelem společnosti, ve výši 781.260,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

c)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX/Z
ve výdajích – odbor sociálních věcí
Česká provincie Kongregace Dcer Božské
Lásky – denní stacionář
(4356,5223,00000000,0040,0000154230000)

Vesalius spol. s.r.o. – domov pro osoby se
ZP
(4357,5213,00000000,0040,0000182230000)

+ 168.000,00 Kč

+ 781.260,00 Kč
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Dotace na poskytování sociálních
a souvisejících služeb v roce 2018
(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)

-

949.260,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-0

3222/86 RM 18
4/86

Přehled finančních závazků SMO v sociální oblasti
Rada města
bere na vědomí
přehled finančních závazků statutárního města Opava v sociální oblasti
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-0

3223/86 RM 18
5/86

Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO
na rok 2019
Rada města
schvaluje
Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu
statutárního města Opavy na rok 2019, včetně přílohy Zásady pro poskytování
účelových dotací na sociální a související služby z rozpočtu statutárního města
Opavy na rok 2019 a jejich příloh: Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních
službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Pravidla
pro namátkovou kontrolu, Zápis z namátkové kontroly v organizaci poskytující
sociální a související služby, Žádost o poskytnutí účelové dotace na poskytování
sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok
2019, Rozpočet projektu, Rozpočet projektu k žádosti o dofinancování,
Personální zajištění projektu, Bodové ohodnocení projektu, Stanovisko
manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Vyúčtování
vyrovnávací platby, Zásady užití loga statutárního města Opavy pro předložení
zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-0

3224/86 RM 18
6/86

Smlouva o svěření nalezených psů Městskému útulku v Opavě
Rada města
schvaluje
smlouvu, (MMOPP00GNCXI), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Obcí Kružberk, Kružberk 84, 747 86 Kružberk,
IČ 00635537, zastoupenou Mgr. Vratislavem Rýznarem, starostou
Hlasování: 6-0-0
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Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Opava-Kylešovice
Rada města
schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00GNZMK) ke Zřizovací listině
Opava-Kylešovice, pro předložení zastupitelstvu města

Základní

školy

Hlasování: 6-0-0

3226/86 RM 18
8/86

Smlouvy o půjčce pro školské příspěvkové organizace
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu, (MMOPP0083UQZ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26
Opava,
IČ
00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou a Mateřskou
školou Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace se sídlem Dvořákova
26/37, Malé Hoštice, 747 05 Opava, IČ 70999368, zastoupenou Mgr. Marcelou
Rončkovou, ředitelkou školy

b)

smlouvu, (MMOPP004VEP0), mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69,
746 26 Opava,
IČ 00300535,
zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou Opava, Vrchní 19
- příspěvková organizace se sídlem Vrchní 101/19, Kateřinky,747 05 Opava,
IČ 70999325, zastoupenou Mgr. Romanem Podzemným, ředitelem školy

c)

smlouvu, (MMOPP00FFLAB), mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69,
746 26 Opava,
IČ 00300535,
zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Střediskem volného času, Opava,
příspěvková organizace se sídlem Jaselská 227/4, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 72071397, zastoupenou Mgr. Soňou WenzeIovou, DiS., ředitelkou školského
zařízení
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-0

3227/86 RM 18
10/86

Personální záležitosti
Rada města
stanoví
a)

plat Bc. Dagmar Ullmannové nově jmenované na vedoucí pracovní místo
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská –
příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2018, dle předloženého návrhu
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b)

plat Bc. Markétě Hajdové nově jmenované na vedoucí pracovní místo ředitele
příspěvkové organizace Mateřská škola Opava, Na Pastvisku–příspěvková
organizace s účinností od 1. 8. 2018, dle předloženého návrhu

c)

plat Mgr. Pavlovi Dominikovi, řediteli Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 –
příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti
na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné
třídy s účinností od 1. 8. 2018, dle předloženého návrhu

d)

plat Mgr. Pavlovi Gregorovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy OpavaVávrovice – příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu
v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového
stupně příslušné třídy s účinností od 1. 8. 2018, dle předloženého návrhu

e)

plat Mgr. Jiřímu Kupčíkovi, řediteli Základní školy Opava, Otická 18 příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti
na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné
třídy s účinností od 1. 8. 2018, dle předloženého návrhu

f)

plat Lence Drastíkové, ředitelce Mateřské školy Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti
na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné
třídy s účinností od 1. 9. 2018, dle předloženého návrhu

g)

plat Pavlíně Polákové, ředitelce Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková
organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby
rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy s účinností
od 1. 9. 2018, dle předloženého návrhu
Hlasování: 6-0-0

Nápady pro Opavu 2018
Rada města
schvaluje
a)

seznam vítězných nápadů a zahájení jejich realizace v rámci výzvy „Nápady
pro Opavu 2018“
Pořadí

Název nápadu

1

Dětské hřiště ZŠ Opava, Englišova
Dětské a workoutové hřiště v Suchých
Lazcích
Úprava místní komunikace za
vojenským splavem Opava-Kateřinky

2
3
Celkem

Počet
hlasů

Požadovan
ý rozpočet
v Kč

Zůstatek
rozpočtu
v Kč

948

249 260,00

249 260,00

687

255 238,00

255 238,00

567

300 000,00

195 502,00

804 498,00

700 000,00
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c)

86. RMO 6. 6. 2018

rozšíření seznamu jmenovitých akcí Technických služeb Opava na rok 2018 o:
ba)

JA TS – Dětské hřiště ZŠ Englišova (participativní rozpočet 2018)
ve výši 249.260,00 Kč

bb)

JA TS – Úprava místní komunikace za vojenským splavem OpavaKateřinky (participativní rozpočet 2018) ve výši 195.502,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2018/111
ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování
Participativní rozpočet – nespecifikované
rezervy
(3900,5901,000000000,0140,0000000000000)

Participativní rozpočet – nákup ostatních
služeb
(3900,5169,000000000,0140,0000000000000)

ve výdajích – odbor majetku města, TS Opava
JA TS - Dětské hřiště ZŠ Englišova
(participativní rozpočet 2018)
(3113,6121,00000000,0790,0004215000000)

JA TS - Úprava místní komunikace
za vojenským splavem Opava-Kateřinky
(participativní rozpočet 2018)
(2212,5171,00000000,0790,0004216000000)

ve výdajích – městská část Suché Lazce
projekt „Dětské a workoutové hřiště
v Suchých Lazcích“ (participativní rozpočet
2018)
(3421,6121,00000000,0830,0007536000000)

- 680.000,00 Kč

- 20.000,00 Kč

+ 249.260,00 Kč

+ 195.502,00 Kč

+ 255.238,00 Kč

Hlasování: 6-0-0

3229/86 RM 18
12/86

Projekt „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“
Rada města
schvaluje
a)

projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti s názvem „Regenerace
sídliště Opava – Kylešovice“
pro předložení zastupitelstvu města

b)

podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Regenerace sídliště
Opava – Kylešovice, I. etapa“, do programu Regenerace veřejných prostranství
na sídlištích, Státního fondu rozvoje bydlení

c)

zajištění financování projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice, I. etapa“
ve výši dle žádosti o dotaci předkládané do programu Regenerace veřejných
prostranství na sídlištích, Státního fondu rozvoje bydlení
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zajištění udržitelnosti projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice, I.
etapa“ v provozní fázi, po dobu stanovenou podmínkami programu Regenerace
veřejných prostranství na sídlištích, Státního fondu rozvoje bydlení
Hlasování: 6-0-0

3230/86 RM 18
13/86

Předložení žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a
optimalizace
strategie
veřejné
dopravy
–
město
Opava“
v rámci
80. výzvy Operačního programu Zaměstnanost s názvem VÝZVA PRO ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVNÉ CELKY
Rada města
1.

schvaluje

a)

podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Rozvoj nástrojů
komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy – město
Opava“ v rámci 80. výzvy Operačního programu Zaměstnanost „Výzva
pro územní samosprávné celky“

b)

zajištění financování projektu „Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností
a optimalizace strategie veřejné dopravy – město Opava“ v investiční fázi ve výši
dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 80. výzvy Operačního programu
Zaměstnanost „Výzva pro územní samosprávné celky“

2.

zřizuje
nové pracovní místo „odborný pracovník elektronické komunikace s veřejností“
na odboru kancelář primátora, tiskové oddělení s účinností od 1. 8. 2018
na dobu určitou do 30. 6. 2020

3.

stanoví
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný
přepočtený
počet
327,5
pracovních
míst
na
Magistrátu
města
Opavy + 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo
na VPP + 1 pracovní místo osobní asistentky náměstka s účinností od 1. 8. 2018
Hlasování: 8-0-0

3231/86 RM 18
14/86

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

umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2349/9, 2349/1
v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby „Opava, Olomoucká,
p.č. 2349/23, kNN“

b)

umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2656/3,
2184/7, 2184/82, 2184/44, 2184/56 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace
stavby „Opava, Hradecká, EKOTOXA s.r.o., přeložka kNN“
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c)

86. RMO 6. 6. 2018

výměnu vodovodního řadu DN 80 do pozemků parc.č. 112/1, 2974/1, 2975
v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby „Opava, ul. Křižíkova –
výměna vodovodního řadu“
Hlasování: 6-0-0

3232/86 RM 18
15/86

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně
souvisejících
Rada města
schvaluje
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací (MMOPP00IT6QJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Bc. A. J., bytem Opava - Kylešovice a Ing. M. P., bytem
Opava – Kylešovice a P. H. a Bc. P. H., oba bytem Opava – Kylešovice a Ing. L.
B. a Ing. I. B., oba bytem Opava – Kylešovice a J. S. a I. S., oba bytem Opava Kylešovice a J. M. a J. M., oba bytem Opava – Kylešovice a Ing. P. Š. a Ing. K.
Š., oba bytem Opava – Kylešovice tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé
provozování kanalizační sítě, ul. K Moravici, Opava, Kylešovice v rámci stavby
„Prodloužení tlakové kanalizace, Opava - Kylešovice, ul. Joži Davida – Hlavní“
umístěné na pozemcích parc.č. 1367/1 a 1367/2 v k.ú. Kylešovice
Hlasování: 6-0-0

3233/86 RM 18
16/86

Informace o postupu stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební
období 2018 - 2022
Rada města
bere na vědomí
informaci o postupu stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební
období 2018 – 2022
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-0
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Kupní smlouva, k.ú. Malé Hoštice
Rada města
schvaluje
a)

návrh kupní smlouvy (MMOPP009XASA), mezi statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, jako prodávajícím a Rozvoj,
stavební bytové družstvo, se sídlem U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05
Opava, IČ: 00053104, zastoupeným Radovanem Peterkou, předsedou
představenstva a Irenou Suruvkovou, místopředsedkyní představenstva, jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 310/2, jehož
součástí je budova Malé Hoštice, č.p. 115, stavba občanského vybavení,
označené geometrický plánem č. 826-9/2018 jako původní parc.č. 310/2, části
pozemku parc.č. 310/9, označené geometrickým plánem č. 826-9/2018 jako
původní parc.č. 310/9 a pozemku parc.č. 310/10, to vše ležící v katastrálním
území Malé Hoštice za kupní cenu 2.577.820.000,00 Kč pro předložení
zastupitelstvu města

b)

Rozpočtové opatření č. 2018/XXX/Z
v příjmech – MČ Malé Hoštice
budovy. haly a stavby
(3639,3112,00000000,0810,0009198000000)

+ 1.000.000,00 Kč

pozemky
(3639,3111,00000000,0810,0009007000000)

+ 288.910,00 Kč

v příjmech – odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov

budovy. haly a stavby
(3639,3112,00000000,0051,0009198000000)

+ 1.000.000,00 Kč

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

+ 288.910,00 Kč

ve výdajích – MČ Malé Hoštice
Rekonstrukce ul.Bezručova
(2212,6121,00000000,0810,0007555000000)

+ 898.506,00 Kč

rezerva kapitálových výdajů
(6409,6901,00000000,0810,0000000000000)

+ 374.443,91 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
platby daní a poplatků - DPH
(6399,5362,00000000,0020,0001112000000)

+ 31.920,18 Kč

financování
Fond rezerv a rozvoje
MD

236 0200

(0000,8115,00000110,0020,0000000000000)

- 1.272.949,91 Kč

(dle usn.MRM 18 bod 3176/36 ze dne 15.5.2018)

Hlasování: 8-0-0
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Kupní smlouva, k.ú. Jaktař
Rada města
schvaluje
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (MMOPP009XAT5), mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, jako prodávajícím
a Ing. P. H., bytem Opava, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku parc. č. 394, zastavěná plocha a nádvoří, ležícího v katastrálním území
Jaktař, geometrickým plánem
č. 1934-58/2018, byla z výše uvedeného
pozemku parc. č. 394 oddělena část pozemku označená novým parc. č. 394/2
2
o výměře 358 m v katastrálním území Jaktař za kupní cenu 232.700,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

3236/86 RM 18
19/86

Budoucí záměr pronájmu: Sportoviště - bazén
Rada města
schvaluje
budoucí záměr pronájmu sportovního zařízení vybudovaného na základě veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Sportoviště – bazén“, nájemci, který bude
toto sportovní zařízení provozovat
Hlasování: 8-0-0

3237/86 RM 18
20/86

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení s názvem
„Příprava materiálů pro RMO a ZMO“ (klíčová aktivita č. 1) – smlouva
Rada města
schvaluje
smlouvu, MMOPP00FTMV5, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Lužná
716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 62587978, zastoupenou Ing. Jiřím
Matouškem, jednatelem společnosti
Hlasování: 6-0-0
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Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
s názvem „Sportoviště – bazén – zhotovitel stavby II“ – zahájení zadávacího řízení
Rada města
1.

rozhodla
o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Sportoviště – bazén
– zhotovitel stavby II“ – v rozsahu dle upravené 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 ve složení:
1. Ing. Eliška Kudělková
2. Ing. Jana Onderková
3. paní Hana Fraňková

b)

v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Lucie Slaninová
2. Ing. Lucie Plánková
3. Ing. Karolína Bártů

c)

v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Jan Sedláček
2. Ing. Martin Chalupski
3. Ing. Jana Onderková
4. Mgr. Dalibor Halátek
5. Ing. Martin Víteček

d)

v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve
složení:
1. Ing. Radim Křupala
2. Ing. Libor Witassek
3. p. Milan Němec
4. Ing. Renata Cvancigerová
5. Ing. Radka Šabatková
Hlasování: 7-0-1
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Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřením řízení s názvem
„Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřišť“ – výsledek zadávacího řízení
Rada města
rozhodla

3240/86 RM 18
23/86

a)

o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,
370 04 České Budějovice, IČ: 48035599
2. VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00
Plzeň,
IČ: 27967638
3. SPORT Construction a.s., Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 27752771

b)

v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů o výběru dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice,
IČ: 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
(má nejnižší nabídkovou cenou)
Hlasování: 7-0-0

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce kuchyně – U Hřiště“ – výsledek
zadávacího řízení
Rada města
1.

bere na vědomí

a)

výsledné pořadí:
1. GRIGAR, s.r.o., se sídlem U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
2. RENOVA OPAVA, spol. s r.o., se sídlem Bechlinská 705/2, 199 00
Praha 18 – Letňany, IČ: 44738773
3. Ing. Vít Lesák, se sídlem Hořicova 29, 747 05 Opava, IČ: 12696838

b)

výběr dodavatele společnost GRIGAR, s.r.o., se sídlem U Náhonu 2832/6,
746 01 Opava, IČ: 25826638, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele
uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky

c)

smlouvu mezi Zařízením školního stravování, příspěvkovou organizací se sídlem
Otická 23, 746 01 Opava, IČ: 70999627 a společností GRIGAR, s.r.o., se sídlem
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, zastoupenou Ing. Kamilem
Grigarem, jednatelem společnosti, za cenu 8.674.783,79 Kč bez DPH

2.

schvaluje

a)

Rozpočtové opatření č. 2018/112
ve výdajích – odbor školství
Zařízení školního stravování

Investiční příspěvek Rekonstrukce kuchyně
U Hřiště
(3141,6351,00000110,0030,0001001000033)

- 817.588,91 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový

3240/86 RM 18
23/86

tvorba Fondu rezerv a rozvoje
236 0200

b)

3241/86 RM 18
25/86

(0000,8115,00000110,0020,0000000000000)

- 817.588,91 Kč

stavební úpravy v souladu s článkem V. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava (stavební úpravy,
jejichž cena přesáhne částku 2 000 000 Kč bez DPH, smí organizace provést až
po předchozím schválení zřizovatelem)
Hlasování: 7-0-0

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „ZŠ Otická (zateplení +
výměna oken + střecha) vč. velké nástavby“ – výsledek zadávacího řízení
Rada města
rozhodla
a)

o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756
2. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947
3. Fichna - Hudeczek a.s., Opavská 17, 747 18 Píšť, IČ:27765857

b)

v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele Unicont Opava
s.r.o., se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší
nabídkovou cenou
Hlasování: 7-0-0

3242/86 RM 18
27/86

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
území MSK
Rada města
schvaluje
smlouvu (MMOPP00HDKNH) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČO: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo
Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-0
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Aktualizace strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské
Slezsko
Rada města
schvaluje
aktualizaci strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské
Slezsko pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

3244/86 RM 18
29/86

Výpověď Rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných elektronických
komunikací Vodafone
Rada města
schvaluje
výpověď (MMOPP00IUTJO) Rámcové smlouvy o poskytování veřejně
dostupných elektronických komunikací Vodafone (MMOPP00BV5AJ) ze dne
17. 2. 2014 a (MMOPP00BV5BE) ze dne 9. 2. 2015 podanou statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
Hlasování: 8-0-0

3245/86 RM 18
30/86

Investiční akce „I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ – dodatek k souhrnu
smluvních dohod
Rada města
schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00HNXYT) k souhrnu smluvních dohod č. 47/2016/PRI
(MMOPP00GGMMM) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390,
zastoupeném Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem, statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,
DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Společností MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část se sídlem
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, v rámci akce „I/11 Opava, severní
obchvat – východní část“
Hlasování: 8-0-0
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Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatů
města Opavy
Rada města
1.

bere na vědomí
stanovisko statutárního města Opavy k budoucímu uspořádání silniční sítě

2.

ukládá
náměstku primátora
zastupitelstvu města

předložit

informaci

dle

bodu

1

tohoto

usnesení

Hlasování: 6-0-0

3247/86 RM 18
32/86

Vánoční trhy Opava 2018 – výzva pro prodejce
Rada města
schvaluje

3248/86 RM 18
33/86

a)

znění výzvy k podávání nabídek na podnájem stánků

b)

znění Pravidel Vánočních trhů Opava

c)

kritéria pro hodnocení nabídek na podnájem stánků

d)

složení komise pro výběr prodejců
Hlasování: 6-0-0

Cena Petra Bezruče
Rada města
schvaluje
udělení Ceny Petra Bezruče Mgr. P. R. za dlouhodobý přínos v oblasti rozvoje
kultury
města,
zejména
organizaci
multižánrových
festivalů
a dalších kulturních akcí pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o údržbě vegetace na okružních křižovatkách sil. č. I/11
na území města Opavy
Rada města
1.

ruší
usnesení č. 3074/82 RM 18 ze dne 11. 4. 2018 (Rada města schvaluje dodatek
č. 1
(MMOPP00IT1NX) ke Smlouvě o údržbě uzavřené dne 2.6.2014
č. smlouvy: OPU-029-14-11-Va (MMOPP00DXW66) 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 příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05,
Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, zastoupenou Ing. Tomášem Opělou, ředitelem
Správy Ostrava týkající se údržby zeleně kruhového objezdu nacházejícího
se na pozemcích parc.č. 2952/14 a 3333/10 v k.ú. Opava – Předměstí)

2.

schvaluje
nové znění dodatku č. 1 (MMOPP00IT1NX_upr) ke Smlouvě o údržbě uzavřené
dne 2.6.2014 č. smlouvy : OPU-029-14-11-Va (MMOPP00DXW66) 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 příspěvkovou organizací se sídlem
Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, zastoupenou
Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava týkající se údržby zeleně
kruhového objezdu nacházejícího se na pozemcích parc.č. 2952/14 a 3333/10
v k.ú. Opava – Předměstí
Hlasování: 6-0-0

3250/86 RM 18
35/86

Dodatky ke smlouvám s Technickými službami Opava s.r.o.
Rada města
schvaluje
a)

dodatek č. 39 (MMOPP00IQBVY) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého
a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární
město Opava uzavřené dne 15. 7. 2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188, jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem

b)

dodatek č. 21 (MMOPP00IQBU3) ke Smlouvě o nájmu nemovitého a movitého
majetku uzavřené dne 5. 5. 2005 (MMOPP0028HRE) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby
Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající
Ing. Janem Hazuchou, jednatelem
Hlasování: 6-0-0
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné
zavkladování věcného břemene
Rada města
1.

schvaluje

a)

smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, (MMOPP00IQC1X) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a D. M. bytem Vřesina a Ing. P. P. bytem Ostrava, Třebovice
pro umístění podzemního vedení 4 ks vodovodních přípojek a 3 ks přípojek
splaškové kanalizace do pozemků parc.č. 1071, 3040 v k.ú. Jaktař a umístění 4
vjezdů a vstupů na pozemcích parc.č. 1071, 3040 v k.ú. Jaktař za účelem
přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1132 v k.ú. Jaktař z veřejné komunikace
pro stavbu: „Novostavba dvojdomku č. 1, 2 Opava - Jaktař“ za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení
výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
Statutárního města Opavy

b)

smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, (MMOPP00IQBT8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a manžely J. K. a Ing. K. K. oba bytem Opava, Vávrovice pro
umístění podzemního vedení vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku
parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice a umístění sjezdu a vstupu na pozemku parc.č. 686
v k.ú. Vávrovice za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 562/7 v k.ú.
Vávrovice z veřejné komunikace pro stavbu: „Novostavba rodinného domu ve
Vávrovicích, vč. sjezdu, zpevněných ploch, oplocení, přípojek IS, retenční
nádrže, vsaku a žumpy na parc. č. 562/7 v katastrálním území Vávrovice“ 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, (MMOPP00IQBYJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a společností FROS ZPS s.r.o. se sídlem Těšínská 1023/29,
Předměstí, 746 01 Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2898/1 v k.ú.
Opava - Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 933/1 v k.ú.
Opava - Předměstí z veřejné komunikace pro stavbu: „Rekonstrukce areálu
FROS“ 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00IQBXO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ELHAPRO,
s.r.o. se sídlem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, IČ: 03978249 pro umístění
podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1636/1, 3053/3 v k.ú.
Opava - Předměstí pro stavbu „Opava, Resslovo nábřeží, M., přípojka kNN“, č.
stavby IV-12-8015061, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
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e)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00IQBZE) 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. Luďkem Hajdou,
zaměstnancem ČEZ Distribuce, a.s. pro umístění podzemního vedení nízkého
napětí do pozemků parc.č. 323/1, 162/20, 175 v k.ú. Zlatníky u Opavy pro stavbu
„Opava, Zlatníky, ČOV, město, vNN, kNN“, č. stavby IV-12-8014443,
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích Statutárního města Opavy

2.

ruší
usnesení č. 2905/78 RM 18 d) ze dne 14. 2. 2018 (Rada města schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00HOSGX) 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 Tomášem
Pippingerem, zaměstnancem ČEZ Distribuce a.s. pro umístění podzemního
vedení vysokého napětí a nadzemního vedení vysokého napětí do/na pozemku
parc.č. 727/2 v k.ú. Lesní Albrechtice pro stavbu „Lesní Albrechtice, Skřipov,
VN11, vVN_kVN“ č.stavby IE-12-8005109 za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy)

3.

schvaluje
nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00HOSGX_upr) 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
Tomášem Pippingerem, zaměstnancem ČEZ Distribuce a.s. pro umístění
podzemního vedení vysokého napětí a nadzemního vedení vysokého napětí
do/na pozemku parc.č. 727/2 v k.ú. Lesní Albrechtice pro stavbu „Lesní
Albrechtice, Skřipov, VN11, vVN_kVN“ č.stavby IE-12-8005109 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: 6-0-0
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Knihovna Petra Bezruče - závazné ukazatele rozpočtu - dotace
Rada města
schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu:
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě
účel

Částka Kč
16.200.000,00

Příspěvek na provoz
Z toho: příspěvek na odpisy DHM
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)
Účelový příspěvek:

476.000,00
8.790.000,00

Z toho:
Investiční příspěvek
Odvod do rozpočtu SMO
Průtokové dotace:

700.000,00

Neinvestiční:
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK
(poskytovatel MSK)
Knihovna 21. století - Rozvíjení fondu zvukových knih pro
nevidomé, zrakově znevýhodněné i jinak hendikepované
uživatele v knihovně Petra Bezruče v Opavě
Knihovna 21. století - Magické osmičky v české historii
20. století
Knihovna 21. století - Pozpátku kolem zeměkoule - podpora
klubové a přednáškové činnosti v knihovně Petra Bezruče v
Opavě
Investiční:
Vybavení knihovny RFID technologií - II. etapa - samoobslužné
půjčování - zefektivnění půjčovních služeb

2.116.000,00
2.061.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
160.000,00
160.000,00

Hlasování: 6-0-0

3253/86 RM 18
38/86

Zřízení pracovního místa na MČ Malé Hoštice
Rada města
schvaluje
zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ od 1. 7. 2018
na dobu neurčitou na MČ Malé Hoštice
Hlasování: 6-0-0
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Darovací smlouva
Rada města
schvaluje
Darovací smlouvu (MMOPP00EITW3), mezi Sportovní klub HIT Opava,z.s.
se sídlem Mírová 819/31, 746 1 Opava, IČ 47811000, zastoupenou
Ing. Zdeňkem Mateřankou, předsedou a statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem
Hlasování: 6-0-0

3255/86 RM 18
40/86

Smlouva o nájmu tepelných zdrojů – dodatek č. 9
Rada města
schvaluje
Dodatek č.9 (MMOPP00EITDQ) ke smlouvě o nájmů tepelných zdrojů včetně
rozvodů tepla,(MMOPP0028K35) ze dne 1.6.1998, mezi statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 003005535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a OPATHERM a.s.
se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ 25385771, zastoupenou
Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou,
místopředsedou představenstva
Hlasování: 8-0-0

3256/86 RM 18
41/86, 41/86/1

Rozpočtová opatření 2018 a změna rozpisu rozpočtu 2018
Rada města
1.

schvaluje

a)

Rozpočtové opatření č. 2018/113
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231
0000

(0000,4122,00000319,0020,0002404000000)

+ 86.100,00 Kč

ve výdajích – odbor sociálních věcí
komunitní plánování
- nájemné
(4349,5164,00000000,0040,0001027000000)

- 2.520,00 Kč
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- školení a vzdělávání
- 3.900,00 Kč

(4349,5167,00000000,0040,0001027000000)

- nákup služeb
- 930,00 Kč

(4349,5169,00000000,0040,0001027000000)

- věcné dary
- 2.400,00 Kč

(4349,5194,00000000,0040,0001027000000)

ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování
Projekt „Národní síť Zdravých měst“
- nájemné
(3900,5164,00000000,0140,0002481000000)

- 480,00 Kč

- nákup služeb
(3900,5169,00000000,0140,0002481000000)

- věcné dary
(3900,5194,00000000,0140,0002481000000)

- 14.670,00 Kč

- 12.000,00 Kč

vratka předfinancování projektu „Opava –
osvětové kampaně 2018“ (RMO
11.04.2018)
- nájemné
(3900,5164,00000000,0140,0002481000000)

+ 540,00 Kč

- nákup služeb
(3900,5169,00000000,0140,0002481000000)

+ 5.396,00 Kč

Projekt „Opava – osvětové kampaně 2018“
- nájemné
(3900,5164,00000000,0140,0002404000000)
(3900,5164,00000319,0140,0002404000000)

+ 3.000,00 Kč
+ 7.000,00 Kč

- nákup služeb
(3900,5169,00000000,0140,0002404000000)
(3900,5169,00000319,0140,0002404000000)

- věcné dary
(3900,5194,00000000,0140,0002404000000)
(3900,5194,00000319,0140,0002404000000)

+ 19.500,00 Kč
+ 45.500,00 Kč

+ 14.400,00 Kč
+ 33.600,00 Kč

vratka předfinancování projektu „Opava –
osvětové kampaně 2018“ (RMO
11.04.2018)
- nájemné
(3900,5164,00000000,0140,0002404000000)

- 540,00 Kč
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- nákup služeb
(3900,5169,00000000,0140,0002404000000)

b)

Rozpočtové opatření č. 2018/114
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
MD 231
0000

(0000,4216,00034544,0020,0000000000035)

ve výdajích – kancelář primátora
Knihovna Petra Bezruče v Opavě – účelový
investiční příspěvek na provoz – realizace
projektu
„Vybavení
knihovny
RFID
technologií – II. etapa – samoobslužné
půjčování – zefektivnění půjčovních služeb“
(3314,6356,00034544,0121,0001002000035)

c)

+ 160.000,00 Kč

+ 160.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2018/115
v příjmech – finanční a rozpočtový odbor
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu

MD 231
0000

- 5.396,00 Kč

EU

(0000,4116,103533063,0020,0000000000020)

SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000020)

+ 407.706,07 Kč
+ 71.948,13 Kč
celkem 479.654,20 Kč

ve výdajích – odbor školství
ZŠ Mařádkova – účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt „Šablony
2017“ – 2. zálohová platba

d)

EU

(3113,5336,103533063,0030,0001002000020)

SR

(3113,5336,103133063,0030,0001002000020)

Rozpočtové opatření č. 2018/116
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

ve výdajích – odbor majetku města, TSO
JA TS – obnova VO ul. Na Louky (spl.
kanalizace Zlatníky)
(rozpočet)
(3631,5171,00000000,0790,0007719000000)

e)

+ 407.706,07 Kč
+ 71.948,13 Kč

- 71.270,00 Kč

+ 71.270,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2018/117
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
investice
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

- 760.928,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města, TSO
JA TS - Zastávky MHD – přístřešky
(2219,6121,00000000,0790,0004160000000)

+ 760.928,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2018/118
ve výdajích – odbor informatiky
Krnovská infrastruktura
(6171,6125,00000000,0170,0007836000000)

- 358.033,00 Kč

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

g)

Rozpočtové opatření č. 2018/119
ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
soutěž o cenu primátora - rezerva
(6409,5901,00000000,0193,0002519000000)
- 40.000,00 Kč
ve výdajích – Městská část Komárov
soutěž o cenu primátora – JSDH – ochr.
pomůcky
(5512,5132,00000000,0800,0002530000000)

ve výdajích – Městská část Podvihov
soutěž o cenu primátora – JSDH – ochr.
pomůcky
(5512,5132,00000000,0820,0002530000000)

ve výdajích – Městská část Milostovice
soutěž o cenu primátora – JSDH – ochr.
pomůcky
(5512,5132,00000000,0870,0002530000000)

h)

+ 358.033,00 Kč

+ 18.000,00 Kč

+ 13.000,00 Kč

+ 9.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2018/120
ve výdajích – Městská část Milostovice
rezerva MČ
(6409,5901,00000020,0870,0000000000000)

- 134.910,00 Kč

nákup DHM
(3745,6122,00000020,0870,0000000000000)

i)

+ 134.910,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2018/121
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 30.000,00 Kč

ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
restaurování předmětů
(3319,5171,00000000,0191,0000000000000)
+ 30.000,00 Kč
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schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2018/68
ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové
sociální fond – ost. neinv. transfery
236,0100
(6171,5499,00000000,0192,0001088000000)
- 50.000,00 Kč
sociální fond – DHDM
236,0100

3.

(6171,5137,00000000,0192,0001088000000)

+ 50.000,00 Kč

bere na vědomí
informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba za odborného lesního
hospodáře ve výši 232.514,00 Kč. Od 01.01.2018 tyto platby nejsou zahrnovány
mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za náhradu (novela
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Hlasování: 6-0-0

3257/86 RM 18
42/86

Dotace ostatní
Rada města
1.

schvaluje

a)

finanční dotaci Taneční škole Dance4Life, z.s. se sídlem 17. listopadu 1210/2,
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 05612322, na náklady související s účastí
na Mistrovství Evropy v Chrudimi, ve výši 40.000,00 Kč

a1)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/69
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 40.000,00 Kč

Taneční škola Dance4Life, z.s.
(3419,5222,00000000,0020,0000452000000)

+ 40.000,00 Kč

Hlasování: 6-0-0
2.

neschvaluje

a)

finanční dotaci Radiu Čas s.r.o. se sídlem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27
Ostrava, IČ 25817183, na festival Holba Rock na grilu, ve výši 60.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

a1)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 60.000,00 Kč
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Radio Čas s.r.o.

3257/86 RM 18
42/86

(3399,5213,00000000,0020,0000531000000)

+ 60.000,00 Kč

Hlasování: 6-0-0
3.

nepřijala usnesení

a)

k finanční dotaci společnosti ID - KARTA s.r.o. se sídlem Krnovská 38/58,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25356259, na projekt Jazz a Blues pro všechny
opavany, ve výši 60.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

a1)

ke Změně rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 60.000,00 Kč

ID - KARTA s.r.o.
(3319,5213.00000000,0020,0000232000000)

+ 60.000,00 Kč

Hlasování: RMO nepřijala usnesení
b)

k finanční dotaci TJ LOS Opava se sídlem Hauerova 725/3, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 22906720, na start a účast na závodě Isoma 1000 miles adventure
2018, ve výši 19.000,00 Kč
Hlasování: RMO nepřijala usnesení

3258/86 RM 18
43/86

Dodatek č. 3 Smlouvy o přezkumu hospodaření Statutárního města Opavy
Rada města
schvaluje
dodatek č. 3 MMOPP00CWE93 ke smlouvě, MMOPP00CW18E ze dne
25.03.2015 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a H Z Brno spol. s r.o. se sídlem Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno,
IČ 46964720, zastoupenou Ing. Zdeňkem Řeřuchou, jednatelem
Hlasování: 6-0-0
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86. RMO 6. 6. 2018

Žádost o výjimku z rušení nočního klidu - Kupé
Rada města
schvaluje
zařazení akcí dle žádosti Vodárenské věže Opava, o. p. s. do obecně závazné
vyhlášky č. 3/2018, o nočním klidu a regulaci hlučných činností pro předložení
zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-2

3260/86 RM 18
45/86, 45/86/1

Návrh programu
dne 18. 6. 2018

32.

zasedání

Zastupitelstva

statutárního

města

Opavy

Rada města
schvaluje
návrh programu 32. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 18. 6. 2018
Hlasování: 6-0-0

3261/86 RM 18
46/86

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO
Rada města
bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
Hlasování: 6-0-0

3262/86 RM 18
47/86

Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 21.05.2018
do 31.05.2018
Hlasování: 6-0-0
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86. RMO 6. 6. 2018

Žádost o souhlas SFC Opava a.s.
Rada města
odročuje
projednání materiálu „Žádost o souhlas SFC Opava a.s.“
Hlasování: 6-0-0

3264/86 RM 18
51/86

Bytové záležitosti
Rada města
schvaluje
a)

mimořádné přidělení volného bytu č. 3 velikosti 3+1 v domě na adrese
Mezi Trhy 8 v Opavě pí O. O. trvale bytem Opava jako náhradu za její byt č. 11
na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě, který je poškozený požárem, a to na dobu
neurčitou

b)

prominutí nájemného za poškozený byt č. 11 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5
v Opavě pí O. O. trvale bytem Opava na dobu určitou do 31.8.2018 s tím,
že platby za nájemné a služby v náhradním bytě č. 3 velikosti 3+1 na adrese
Mezi Trhy 8 budou stanoveny ve stejné výši, jako byly hrazeny v bytě č. 11
velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě
Hlasování: 8-0-0

3265/86 RM 18
52/86

Memorandum Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy a výstavba
vodního díla Nové Heřminovy
Rada města
doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit podporu
Memorandu Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy a výstavba
vodního díla Nové Heřminovy ze dne 24. 5. 2018
Hlasování: 6-0-0
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86. RMO 6. 6. 2018

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
s názvem „Penzion IV., ul. Hálkova“ – výsledek zadávacího řízení
Rada města
rozhodla
a)

o výsledném pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, IČ: 00014915
2. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947
3.Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba,
IČ: 45192464
4. Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891

b)

v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele Metrostav a.s.,
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, IČ: 00014915, jehož nabídka byla
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou – nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
Hlasování: 8-0-0

Ing. Radim Křupala v. r.
primátor

Mgr. Dalibor Halátek v. r.
náměstek primátora
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