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RADA
S T A T U T Á R N Í H O MĚ S T A O P A V Y
U S N E S E N Í
94. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 17.10.2018 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
3564/94/RM/18

Schválení programu 94. schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
1. schvaluje
upravený program 94. schůze Rady statutárního města Opavy dne 17. 10. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3565/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní
společnosti Technické služby Opava s. r. o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se
sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01,
1. schvaluje
s účinností od 1.10.2018 základní smluvní mzdu ředitele společnosti v upravené výši
2. ukládá
1. primátorovi města
1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného
společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a
aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě
společnosti Technické služby Opava s.r.o..
Termín: 24.10.2018
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3566/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města
Opavy na rok 2018/2019

Rada města
1. schvaluje
Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města Opavy na rok
2018/2019
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3567/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Ceník výkonů Technických služeb Opava s. r. o.

Rada města
1. schvaluje
Nabídkový ceník prací a služeb pro Magistrát města Opavy s účinností od 1. 11. 2018
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Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1108 - ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle přiloženého zákresu
v katastrální mapě
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3569/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00HZP7S) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a společností Pablos § Pedros, s.r.o. se sídlem Hlavní 210, 747 91 Štítina, zastoupeným
panem Petrem Smiejou, jednatelem, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků
parc.č. 294/1 a parc.č. 294/4 - vše ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, dle přiloženého
situačního snímku, za cenu ve výši 6.450,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
2. schvaluje
a) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2370/16 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v
přiloženém snímku katastrální mapy
b) záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2370/16 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v
přiloženém snímku katastrální mapy
3. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1018/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
4. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/308 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3570/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. schvaluje
a) Dodatek č. 1 (PID MMOPP00HZPQ5) k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.7.2013 mezi Správou
železničních dopravních cest, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Praha 1, IČ
709 94 234, zastoupeným Ing Jiřím Machem, ředitelem oblastního ředitelství Ostrava jako
pronajímatelem
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je změna bankovního účtu
b) Dodatek č. 1 (PID MMOPP00HZOPH) ke smlouvě o nájmu části pozemku za účelem zřízení
parkovacího místa uzavřené dne 17.2.2017 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
jako pronajímatelem a společností DJUSU Opava, s.r.o., se sídlem Osadní 869/30, Holešovice, 170
00 Praha 7, IČ: 253 64 791, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku
parc.č. 2792, části pozemku parc.č. 2793 v k.ú. Kateřinky u Opavy (předmět nájmu je vyznačen
v přiloženém snímku katastrální mapy), kterážto spočívá ve změně termínu zahájení a ukončení
výstavby parkovacích míst
c) Dodatek č. 1 (PID MMOPP00HZQSO) ke smlouvě o nájmu pozemku parc.č. 3113/168, části
pozemku parc.č. 3113/167 a části pozemku parc.č. 3113/1 v k.ú. Opava-Předměstí uzavřené dne
15.12.2003 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a společností VESTAM s.r.o., se
sídlem Krnovská 48/34, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 47150491, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je snížení nájemného o 30 % ze stávajícího nájemného (tj. na 55,- Kč/m2/rok),
prodloužení výpovědní doby ze tří měsíců na dvanáct měsíců a zakotvení povinnosti nájemce
nejpozději do dvou měsíců ode dne skončení nájmu předmět nájmu vyklidit a vrátit jej pronajímateli, a
to ve stavu, v jakém jej převzal (nebude-li dohodnuto jinak), přičemž budou-li se na předmětu nájmu

Přehled usnesení [94/RM/17.10.2018]

Stránka 3 z 21

nacházet stavby, je nájemce povinen veškeré stavby nacházející se na předmětu nájmu na své
náklady odstranit
d) Dodatek č. 1 (PID MMOPP00HZQTJ) ke smlouvě o nájmu části pozemku parc.č. 3113/167 v k.ú.
Opava-Předměstí uzavřené dne 16.04.2008 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , se sídlem Slavkovská 571/16b, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 15487717 jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je snížení nájemného o 30 % ze stávajícího nájemného (tj. na 55,Kč/m2/rok), prodloužení výpovědní doby ze tří měsíců na dvanáct měsíců a zakotvení povinnosti
nájemce nejpozději do dvou měsíců ode dne skončení nájmu předmět nájmu vyklidit a vrátit jej
pronajímateli, a to ve stavu, v jakém jej převzal (nebude-li dohodnuto jinak), přičemž budou-li se na
předmětu nájmu nacházet stavby, je nájemce povinen veškeré stavby nacházející se na předmětu
nájmu na své náklady odstranit
e) Dodatek č. 1 (PID MMOPP00HZQUE) ke smlouvě o nájmu části pozemku parc.č. 3113/167 v k.ú.
Opava-Předměstí uzavřené dne 23.07.1999 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a
společností VESTAM s.r.o., se sídlem Krnovská 48/34, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 47150491,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je snížení nájemného o 30 % ze stávajícího nájemného (tj. na
55,- Kč/m2/rok), prodloužení výpovědní doby ze tří měsíců na dvanáct měsíců a zakotvení povinnosti
nájemce nejpozději do dvou měsíců ode dne skončení nájmu předmět nájmu vyklidit a vrátit jej
pronajímateli, a to ve stavu, v jakém jej převzal (nebude-li dohodnuto jinak), přičemž budou-li se na
předmětu nájmu nacházet stavby, je nájemce povinen veškeré stavby nacházející se na předmětu
nájmu na své náklady odstranit
f) Dodatek č. 3 (PID MMOPP00HZQRT) ke smlouvě o nájmu části pozemku pronájem pozemků parc.č.
3113/166, parc.č. 3113/177, parc.č. 3113/178 a parc.č. 3113/179 v k.ú. Opava-Předměstí uzavřené
dne 07.09.1992 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a společností VESTAM s.r.o.,
se sídlem Krnovská 48/34, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 47150491, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je snížení nájemného o 30 % ze stávajícího nájemného (tj. na 55,- Kč/m2/rok) a zakotvení
povinnosti nájemce nejpozději do dvou měsíců ode dne skončení nájmu předmět nájmu vyklidit a vrátit
jej pronajímateli, a to ve stavu, v jakém jej převzal (nebude-li dohodnuto jinak), přičemž budou-li se na
předmětu nájmu nacházet stavby, je nájemce povinen veškeré stavby nacházející se na předmětu
nájmu na své náklady odstranit, nedojde-li k jiné dohodě o vypořádání staveb
2. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parcč. 2600/1 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy
3. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2626/159- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3571/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. odročuje
projednání záměru prodeje části pozemku parc.č.3172/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava-Předměstí, dle
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2
3572/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. odročuje
projednání záměru prodeje části pozemku parc.č.2530/238 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. OpavaPředměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2
3573/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. odročuje
projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 1471 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u
Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
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Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. odročuje
projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 1763 - ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2
3575/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. odročuje
projednání záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2772/1 - ostatní plocha, k.ú. Kylešovice
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
3576/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Záměr zrušení spoluvlastnického podílu, k.ú. Opava - Předměstí

Rada města
1. schvaluje
záměr zrušení spoluvlastnictví k budově č.p. 106, objekt k bydlení, která stojí v části obce Předměstí na
pozemku parc. č. 2001 ležícím v katastrálním území Opava - Předměstí, přičemž Statutární město
Opava převede svůj spoluvlastnický podíl o velikosti 32/100 na spoluvlastníka Charita Opava se sídlem
Přemyslovců 13/26, PSČ: 747 07, IČ: 4396459, a to na základě předchozích dohod bezúplatně, tj. bez
nároku Statutárního města Opava na vyplacení
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3577/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Záměr změny smlouvy, Hrnčířská 13,15, Opava

Rada města
1. neschvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 29. 1. 2018 (PID smlouvy:
MMOPP009XBON) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:
00300535, zastoupené primátorem, Ing. Radimem Křupalou, jako pronajímatelem a Mgr. Renátou
Herczovou, fyzickou osobou se sídlem Pekařská 2813/58, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 73273422,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání, které se nacházejí v I.NP
budovy č.p. 350, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 510, zastavěná plocha a
nádvoří, vše ležící v katastrálním území Opava - Město, na adrese Opava, Hrnčířská 350/13, 746 01 a
budovy č.p. 351, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 509, zastavěná plocha a nádvoří,
vše ležící v katastrálním území Opava - Město na adrese Opava, Hrnčířská 351/15, 746 01, kteréžto
změny spočívají ve snížení měsíčního nájemného z částky 14.658,00 Kč za pronajatou plochu na částku
10.658,00 Kč za pronajatou plochu (obě částky jsou uvedeny bez DPH)
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
3578/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Záměr změny smlouvy, Horní náměstí 4, Rybí trh 2, Opava

Rada města
1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor (PID smlouvy MMOPP00DG57F) uzavřené mezi
Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava jako pronajímatelem a HRUŠKA
spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava - Martinov, IČ: 19014325, jakožto nájemcem dne
27. 6. 2014, jejímž předmětem je nájem části prostor o výměře 257,50 m2 nacházejících se v prvním
podzemním a prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 21 stavba občanského vybavení, část obce
Město, která je součástí pozemku parc. č. 265/3 zastavěná plocha a nádvoří, ležícím v katastrálním
území Opava-Město, a nachází se na adrese Horní náměstí 21/4, 746 01 Opava, budovy č.p. 27, stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 270 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v
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katastrálním území Opava - Město, a nachází se na adrese Rybí trh 2 a budovy bez čp/če, stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 265/5 zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící
v katastrálním území Opava - Město, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité
do 28. 2. 2019 na dobu určitou do 28. 2. 2024
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3579/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Záměr pronájmu, Horní náměstí 67,69 Opava

Rada města
1. trvá
na výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor MMOPP006QXVC uzavřené dne 9. 4. 2003 mezi
Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, jako
pronajímatelem a společností REMARK reality & marketing s.r.o. (dříve KRAMER CZ s.r.o.), se sídlem
Masařská 323/6, Město, 746 01 Opava, IČ: 25898469, jako nájemcem, podané dne 6. 2. 2018, a tudíž
společnosti REMARK reality & marketing s.r.o.nebude prodloužena nájemní smlouva a pronajatý prostor
bude muset vyklidit k 31. 12. 2018
2. schvaluje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 201 m2 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. 582/1 o výměře 145 m2 ležícího v katastrálním
území Opava - Město (prostor venkovní předzahrádky), za podmínky, že měsíční nájemné musí činit
nejméně 25.000,00 Kč + DPH. Statutární město Opava má zájem na tom, aby provozovatel předmětu
nájmu navázal na tradici a předmět nájmu tak provozoval jako kavárnu, současně ovšem upozorňuje na
skutečnost, že předmět nájmu nebude vybaven nábytkem a kavárenským zařízením
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3580/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu, areál Dukelských kasáren, Opava

Rada města
1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu budovy (MMOPP00I7YB4) mezi Statutárním městem Opava, se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města jako pronajímatelem a NOVUS BIKE s.r.o., se sídlem Vančurova 2985/20, Předměstí,
746 01 Opava, IČ: 25821229, zastoupeným Vlastou Kalužíkovou, jednatelkou, jako nájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3581/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Záměr výpůjčky, k.ú. Kateřinky u Opavy

Rada města
1. schvaluje
záměr výpůjčky pozemku parc.č. St. 2849, zastavěná plocha a nádvoří, ležícího v katastrálním území
Kateřinky u Opavy, jehož součástí je budova bez čp/če, a záměr výpůjčky pozemků parc.č. 2285/2,
2285/3, 2285/4 a 2285/5 vše ostatní plocha, vše v katastrálním území Kateřinky u Opavy.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
3582/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Výběrové řízení na byt

Rada města
1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy
konkrétního uvolněného bytu:
Byt č.22 velikosti 1+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
1. ░░░░ ░░░ , trvale ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
2. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
3.░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Havířov
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4. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
5. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
6. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Svobodné Heřmanice ░░
7. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Opava
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu uvolněnému bytu s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů
v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní
smlouvy na konkrétní uvolněný byt
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3583/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní - projektová dokumentace

Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ:25324365
b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele SHB, akciová
společnost se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ:25324365, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší
nabídkovou cenou
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3584/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Investiční akce "Cyklistická stezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava" - 1.
etapa - dohoda o narovnání

Rada města
1. schvaluje
dohodu o narovnání č. 52/2018/PRI (MMOPP00HNX4Z) mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem
města a společností STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ:
CZ60838744, zastoupenou Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, odštěpný závod Morava a Ing.
Reném Suchanem, ekonomem oblasti Sever, odštěpný závod Morava v rámci akce "Cyklistická stezka
Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava" - 1. etapa
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3585/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Investiční akce "SFC - vyhřívaný trávník + kotelna" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
1. schvaluje
a) dodatek č. 2 (MMOPP00HNX5U) ke smlouvě o dílo č. 40/2018/PRI (MMOPP00HNXQX) mezi
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava, IČ: 00300535,
zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností PHILIPP SPORTOVNÍ
TRÁVNÍKY a.s. se sídlem Nad Lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČ: 27476537, DIČ:
CZ27476537, zastoupenou Zdeňkem Philippem, členem představenstva v rámci akce "SFC vyhřívaný trávník + kotelna"
b) Rozpočtové opatření č. 2018/251
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
SFC - vyhřívaný trávník + kotelna
(3412,6121,00000110,0220,0007731000000)

- 948.235,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
Fond rezerv a rozvoje
(0000,8115,00000110,0020,0000000000000)

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

- 948.235,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO
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Příprava investičních akcí - smluvní vztahy

Rada města
1. ruší
usnesení RMO ze dne 19.09.2018 č. usn. 3514/92 RM 18 odst. a) (RMO schvaluje smlouvu o zajištění
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 48/2018/PRI
(MMOPP00HNXGB) mezi společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices,
s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
zastoupenou Ing. Pavlem Šimákem, vedoucím a Pavlem Sedlickým, specialistou a statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města, a to STL plynovodu v rámci akce "Průmyslová zóna Vávrovice")
2. schvaluje
a) smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č.
48/2018/PRI (MMOPP00HNXGB) mezi společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupenou na základě plné moci
společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ:
27935311, DIČ: CZ27935311 zastoupenou Ing. Pavlem Šimákem, vedoucím a Pavlem Sedlickým,
specialistou a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ:
00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, a to STL plynovodu v rámci
akce "Průmyslová zóna Vávrovice"
b) dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 51/2018/PRI
(MMOPP00HNX6P) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, zastoupenou Ing. Milanem
Konířem, ředitelem vodovodů a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01
Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města,
na pozemku parc. č. 1566/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci akce "Rekonstrukce ul. Pekařské"
c) dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 50/2018/PRI
(MMOPP00HNX7K) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, zastoupenou Ing. Janem
Tlolkou, ředitelem kanalizací a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01
Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města,
na pozemcích parc. č. 1566/1 a 3194 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci akce "Rekonstrukce ul.
Pekařské"
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3587/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Směrnice pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Rada města
1. schvaluje
upravenou Směrnici pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek s účinností od 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
3588/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

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,
(MMOPP00HZPLU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové
kanalizace do pozemku parc.č. 3044 v k.ú. Jaktař a umístění sjezdu a vstupu na pozemku parc.č.
3044 v k.ú. Jaktař za účelem přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 25 a 24/1 v k.ú. Jaktař pro
stavbu "Rodinný dům Opava - Jaktař, na pozemcích parc.č. 25, 24/1, 23, 28/2 v k.ú. Jaktař " za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00GLF84) 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 ReSpol
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s.r.o. se sídlem Hlavnice č.p. 50, 747 52, IČ 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a pilíře nízkého napětí do/na pozemku parc.č.
2044/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Jaselská, p.č. 2044/3, kNN", č. stavby IV-128015734, 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00GLF9Z) 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 ELBRO
PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 28611535,
zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
do pozemků parc.č. 332, 331/1 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu "Opava, Na Pastrníku, 330/3, ░░░░ ,
kNN", č. stavby IP-12-8022597, 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,
(MMOPP00GLF79) 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 ELBRO
PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 28611535,
zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
do pozemků parc.č. 2937, 2938 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, U Trojice, p.č. 1982,
kNN", č. stavby IV-12-8015336, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
Statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
3589/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné
zavkladování věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky

Rada města
1. ruší
usnesení č. 3500/92 RM 18 14/92 b) (RMO: smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GLJH3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava,
IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro
umístění výměny vodovodního řadu do pozemků parc.č. 2529/2 a 3000 v k.ú. Opava - Předměstí pro
stavbu "Opava, ul. Palackého - výměna vodovodu", 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. schvaluje
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00GLJH3_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ:
CZ45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění výměny
vodovodního řadu do pozemků parc.č. 2379, 2380, 2529/2 a 3000 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu
"Opava, ul. Palackého - výměna vodovodu", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na
pozemcích Statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3590/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetek ve správě TSO s.r.o. - záměr pronájmu (parkovací dům, městské lázně,
městské koupaliště

Rada města
1. schvaluje
a) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy 11,21 m2) označeného číslem 1
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b) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy 11,21 m2) označeného číslem 2
c) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,42 m x 4,71 m (tedy 11,39 m2) označeného číslem 3
d) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 3,35 m x 4,45 m (tedy 14,91 m2) označeného číslem 4
e) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) označeného číslem 5
f) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če,která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) označeného číslem 6
g) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) označeného číslem 7
h) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 8
i) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 9
j) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 10
k) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 11
l) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 12
m) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 4,93 m x 4,68 m (tedy 23,07 m2) označeného číslem 13
n) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če,která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) označeného číslem 14
o) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 15
p) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če,která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 16
q) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 17
r) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če,která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 3,84 m x 4,68 m (tedy 17,98 m2) označeného číslem 18
s) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če,která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,52 m x 5,20 m (tedy 13,10 m2) označeného číslem 19
t) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,64 m x 5,20 m (tedy 13,73 m2) označeného číslem 20
u) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 2,03 m x 5,20 m (tedy 10,53 m2) označeného číslem 21
v)
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záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če,která je součástí pozemku
parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní
části, o rozměrech 4,38 m x 4,74 m (tedy 20,76 m2) označeného číslem 22
w) záměr pronájmu nebytového prostoru označený jako bufet o výměře 21 m2 nacházející se v II. NP v
budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)
x) záměr prodloužit dobu nájmu nebytového prostoru označeného jako pedikúra o výměře 11 m2
nacházejícího se ve II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město, kterýžto nájem byl
založen Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v Opavě uzavřenou
dne 21. 12. 2015 mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5. 8.
2009 společností Technické služby Opava s.r.o., jako pronajímatelem a paní Emou Wernerovou,
fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku se sídlem
Zámecký okruh 38/4, 746 01 Opava, IČ 22961372, jakožto nájemcem, a to ze stávající platnosti
smlouvy do dne 31.12.2018 na novou platnost smlouvy do dne 31. 6. 2019 a změnit kalkulační list,
který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy (budova Městských lázní v Opavě)
y) záměr pronájmu nebytového prostoru označený jako pedikúra o výměře 11 m2 nacházející se v II. NP
naproti schodiště v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č.
6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)
z) záměr pronájmu nebytového prostoru označený jako masérský a rekondiční o výměře 11,97 m2
nacházející se v přízemí, v prvním oddělení v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských
lázní v Opavě)
aa) záměr prodloužit dobu nájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož
součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního nosiče o
rozměrech 3x1 m a výměře 3 m2 v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město, kterýžto nájem byl
založen Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v Opavě za účelem
umístění reklamních a propagačních materiálů uzavřenou dne 21. 12. 2015 mezi statutárním
městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30. 12. 2009 společností Technické
služby Opava s.r.o., jako pronajímatelem a společností KVP servis s.r.o. se sídlem Wolkerova
1716/58B, 747 05 Opava, Kateřinky, IČ 28608771, jakožto nájemcem, a to ze stávající platnosti
smlouvy do dne 31.12.2018 na novou platnost smlouvy do dne 31. 12. 2021 (budova Městských
lázní v Opavě)
ab) záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož součástí je balkón,
na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního nosiče o výměře 1,35 m2 v
budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)
ac) záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož součástí je balkón,
na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního nosiče o výměře 2 m2 v budově
č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)
ad) záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož součástí je balkón,
na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního nosiče o výměře 1 m2 v budově
č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)
ae) záměr pronájmu 2 ploch, nacházející se ve vestibulu budovy, pro umístění 2 reklamních nosičů,
každá o výměře 0,8 m2 v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku
parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)
af) záměr prodloužit dobu nájmu nebytového prostoru označeného jako sklad, kancelář o výměře 5,52
m2 nacházejícího se v přízemí budovy a nebytového prostoru označeného jako masážní vana,
místnost č. 124 o výměře 3,80 m2 nacházejícího se v 1. NP, v budově č.p. 38 stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město,
kterýžto nájem byl založen Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v
Opavě uzavřenou dne 21. 12. 2015 mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné
moci ze dne 5. 8. 2009 společností Technické služby Opava s.r.o., jako pronajímatelem a spolkem
Klub plaveckých sportů Opava, z.s.se sídlem Kotršova 172/25, 747 07, Jaktař, Opava, IČ 47815345,
jakožto nájemcem, a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 31.12.2018 na novou platnost smlouvy
do dne 31. 12. 2021 a změnit kalkulační list, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy (budova Městských
lázní v Opavě)
ag) záměr prodloužit dobu nájmu veřejně přístupného prostoru (nyní umístěn prodejní automat) o
výměře 0,275 m2 nacházející se v přízemí vedle pokladny v budově č.p. 38 stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava Město, kterýžto nájem byl založen Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských
lázních v Opavě uzavřenou dne 21. 12. 2015 mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na
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základě plné moci ze dne 5. 8. 2009 společností Technické služby Opava s.r.o., jako pronajímatelem
a panem Kamilem Hendrychem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona
nezapsanou v obchodním rejstříku se sídlem Náplatkova 78/2, 747 06 Chvalíkovice, IČ 47200936,
jakožto nájemcem, a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 31.12.2018 na novou platnost smlouvy
do dne 31. 12. 2021 a změnit kalkulační list, který tvoří Přílohu č. 3 smlouvy (budova Městských
lázní v Opavě)
ah) záměr pronájmu nebytového prostoru označený jako kadeřnictví o výměře 17,29 m2 nacházející se
v II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku
parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)
ai) záměr pronájmu nebytového prostoru označený jako kancelář ředitelky sestávající ze dvou
propojených místností o celkové výměře 17,1 m2 nacházející se v II. NP v budově č.p. 38 stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)
aj) záměr pronájmu nebytového prostoru označený jako klubovna o výměře 49,20 m2 (číslo místnosti:
146) nacházející se v 1. NP v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova Městského
koupaliště v Opavě)
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3591/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek ke smlouvě o správě a údržbě s Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 41 (MMOPP00HZPPA) 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
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3592/94/RM/18

Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/252
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,103533063,0020,0000000000027)
(0000,4116,103133063,0020,0000000000027)
celkem

+ 934.319,14 Kč
+ 164.879,86 Kč
1.099.199,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ a MŠ Malé Hoštice - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "Tvořivá škola - Malé
Hoštice II"
(3113,5336,103533063,0030,0001002000027)
+ 934.319,14 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000027)
+ 164.879,86 Kč
b) Rozpočtové opatření č. 2018/253
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,103533063,0020,0000000000006)
+ 420.133,75 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000006)
+ 74.141,25 Kč
celkem
494.275,00 Kč
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ve výdajích - odbor školství
MŠ Zborovská - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz - projekt "Kvalitnější vzdělávání v Srdíčku II."
(3111,5336,103533063,0030,0001002000006)
+ 420.133,75 Kč
(3111,5336,103133063,0030,0001002000006)
+ 74.141,25 Kč
c) Rozpočtové opatření č. 2018/254
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,103533063,0020,0000000000031)
+ 1.215.432,00 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000031)
+ 214.488,00 Kč
celkem
1.429.920,00 Kč
ve výdajích - odbor školství
ZŠ Opava - Kylešovice - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "Podpora speciálního
pedagoga II"
(3113,5336,103533063,0030,0001002000031)
+ 1.215.432,00 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000031)
+ 214.488,00 Kč
d) Rozpočtové opatření č. 2018/255
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,103533063,0020,0000000000001)
+ 364.802,99 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000001)
+ 64.377,01 Kč
celkem
429.180,00 Kč
ve výdajích - odbor školství
MŠ Heydukova - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz projekt "Vzděláváním pedagogů ke
zkvalitnění vzdělávacího procesu"
(3111,5336,103533063,0030,0001002000001)
+ 364.802,99 Kč
(3111,5336,103133063,0030,0001002000001)
+ 64.377,01 Kč
e) Rozpočtové opatření č. 2018/256
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000
(0000,4122,00000341,0020,0000000000034) + 250.000,00 Kč
ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "290 km"
(3311,5336,00000341,0121,0001002000034) + 250.000,00 Kč
f) Rozpočtové opatření č. 2018/257
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000
(0000,4122,00000341,0020,0000000000038)
+ 163.000,00 Kč
ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Opavská kulturní organizace - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "Výstava Svět
opavských kaváren a doprovodný program
(3319,5336,00000341,0121,0001002000038)
+ 163.000,00 Kč
g) Rozpočtové opatření č. 2018/258
ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
výkupy pozemků
(3639,6130,00000020,0052,0000000000000)
- 49.855,00 Kč
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ve výdajích - odbor majetku města, TSO
JA TS - ul. Popská - vnitroblok za Slezankou
- vybudování chodníku k novým herním prvkům
(2219,6121,00000020,0790,0004205000000)
+ 49.855,00 Kč
h) Rozpočtové opatření č. 2018/259
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ZŠ Boženy Němcové - fasáda
(objednávka)
(3113,5171,00000000,0220,0007614000000) + 2.783,00 Kč
Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 2.783,00 Kč
i) Rozpočtové opatření č. 2018/260
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kino Mír - rekonstrukce
(úprava položky)
(3313,6121,00000120,0220,0007566000000) - 3.739.094,81Kč
(3313,6122,00000120,0220,0007566000000) + 3.397.102,83 Kč
(3313,5137,00000120,0220,0007566000000) + 341.991,98 Kč
j) Rozpočtové opatření č. 2018/261
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 337,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
nájemné - hrobová místa
- vratka přeplatku z minulých let
(6409,5909,00000000,0790,0009235000000) + 62,50 Kč
služby spojené s nájmem - hrobová místa
- vratka přeplatku z minulých let
(6409,5909,00000000,0790,0009236000000) + 274,50 Kč
k) Rozpočtové opatření č. 2018/262
v příjmech - odbor kancelář primátora
Vánoční a Velikonoční trhy - příjmy z pronájmu stánků
(2141,2133,00000000,0120,0009314000000)
+ 200.000,00 Kč
ve výdajích - odbor kancelář primátora
Vánoční a Velikonoční trhy - služby
(2141,5169,00000000,0120,0001043230000)
+ 200.000,00 Kč
l) Rozpočtové opatření č. 2018/263
ve výdajích - odbor životního odboru
obnova zeleně - nákup služeb
(3745,5169,00000000,0130,0001070000000) - 179.974,00 Kč
ve výdajích - Technické služby Opava
veřejná zeleň - nákup služeb
(3745,5169,00000000,0790,0002537000000) + 179.974,00 Kč
m) Rozpočtové opatření č. 2018/264
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Havarijní rezeŕva
(6409,5901,00000000,0020,0002998000000) - 279.457,00 Kč
ve výdajích - odbor životního prostření
Havárie Skrochovice - Brumovice
(3732,5169,00000000,0130,00000000000000) + 279.457,00 Kč
2. schvaluje
a) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/122
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ve výdajích - odbor majetku města, TSO
rezerva na jmenovité akce
(6409,5901,00000020,0790,0004000000000) - 30.132,00 Kč
JA TS - předláždění chodníku ul. Těšínská
(zastávka MHD Ostroj)
(2219.5171,00000020,0790,0004217000000) + 30.132,00 Kč
b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/123
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
rezerva na jmenovité akce
(6409,5901,00000020,0790,0004000000000) - 149.375,00 Kč
JA TS - - hřbitov Podvihov - oprava oplocení
(3632,5171,00000020,0790,0004211000000) + 149.375,00 Kč
c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/124
ve výdajích - odbor sociálních věcí - OSPOD
nájemné za nájem s právem koupě
(4329,5178,00013011,0040,0002556000000) - 310.000,00 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek
(4329,5137,00013011,0040,0002556000000) + 310.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3593/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

SK JC Sport - změna použití finančních prostředků

Rada města
1. bere na vědomí
žádost o změnu účelu použití poskytnuté dotace v rámci sportovních dotací, ve výši 10.000,00 Kč,
spolku SK JC Sport Opava, z.s. se sídlem Karlovecká 2918/1b, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 26998637
2. schvaluje
změnu účelu použití poskytnuté dotace v rámci sportovních dotací, ve výši 10.000,00 Kč, spolku SK JC
Sport Opava, z.s. se sídlem Karlovecká 2918/1b, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 26998637
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3594/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje "Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit
Production s. r. o. na silnici I/57"

Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6HP7)
mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Ing.
Jakubem Unuckou, MBA, náměstkem hejtmana kraje, na základě pověření 072/2016/H
ze dne 23. 11. 2016 a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Radimem Křupalou, primátorem na realizaci projektu "Zkvalitnění
dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. na silnici I/57"
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3595/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-51/2018

Rada města
1. schvaluje
a) zřízení 1 nového pracovního místa na VPP "koordinátor/ka VS" na dobu určitou od 1.11. 2018 do
28.02.2019 na odboru životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny
b) dodatek č. 1 (MMOPP00IMU1V) ke smlouvě (MMOPP00GJ6KX), mezi statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
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primátorem města a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha
7, IČ 72496991, zastoupeným Mgr. Petrou Ballovou, ředitelkou Kontaktního pracoviště ÚP ČR Opava
c) Rozpočtové opatření č. 2018/265
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí
mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných
prací (MMOPP00GJ6KX dohoda o vytvoření
pracovních
příležitostí
v rámci
veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
OPA-VZ-51/2018)
82,38%
(0000,4116,104513013,0020, 0002520000000)
+ 12.357,00 Kč
(0000,4116,104113013,0020, 0002520000000)
+ 2.643,00 Kč
17,62%

ve výdajích - odd. personální a mzdové - veřejně prospěšné práce
platy
82,38%

(3639,5011,104513013,0192,0002520000000)

17,62%

(3639,5011,104113013,0192,0002520000000)

82,38%

(3639,5031,104513013,0192,0002520000000)

17,62%

(3639,5031,104113013,0192,0002520000000)

82,38%

(3639,5032,104513013,0192,0002520000000)

17,62%

(3639,5032,104113013,0192,0002520000000)

+ 9.221,64 Kč
+1.972,39 Kč

sociální pojištění
+ 2.305,41 Kč
+ 493,10 Kč

zdravotní pojištění
+ 829,95 Kč
+ 177, 51 Kč

ve výdajích - pers. a mzdové oddělení
platy zaměstnanců
(6171,5011,000000000,0192,0001096000000)

- 28.830,00 Kč

sociální pojištění
(6171,5031,000000000,0192,0001096000000)

- 7.208,00 Kč

zdravotní pojištění
(6171,5032,000000000,0192,0001096000000)

- 2.595,00 Kč

platy
(3639,5011,000000000,0192,0002520000000)

+ 28.830,00 Kč

sociální pojištění
(3639,5031,000000000,0192,0002520000000)

+ 7.208,00 Kč

zdravotní pojištění
(3639,5032,000000000,0192,0002520000000)

+ 2.595,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3596/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytnutí služeb - Dživipen

Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 3 k rámcové smlouvě (MMOPP00HXMM0), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a
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sdružením DŽIVIPEN o.p.s. se sídlem Jiráskova 13, 746 01 Opava, IČ 26571463, zastoupenou Juliusem
Lévayem, ředitelem společnosti
2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2018/266
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
nákup ostatních služeb - úklid veřejných prostranství
(3639,5169,00000000,0051,0002520000000)
+ 300.000,00 Kč
ve výdajích - odbor životního prostředí
nákup ostatních služeb - údržba zeleně
(3745,5169,00000000,0130,0002520000000)

+ 300.000,00 Kč

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

- 413.749,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
útulek pro psy - léky
(1014,5133,00000000,0130,0002524000000)
útulek pro psy - všeobecný materiál
(1014,5139,00000000,0130,0002524000000)
obecně prospěšné práce
všeobecný materiál
(3745,5139,00000000,0130,0002520000000)
nákup ostatních služeb
(3745,5169,00000000,0130,0002520000000)
platby daní a poplatků
(3745,5365,00000000,0130,0002520000000)
znalecké posudky
(3749,5169,00000000,0130,0002525000000)
biologická ochrana města-služby
(3741,5169,00000000,0130,0002522000000)

- 50.000,00 Kč
-30.000,00 Kč
- 11.690,00 Kč
- 10.000,00 Kč
- 7.000,00 Kč
- 20.000,00 Kč
- 57.561,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3597/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Prodej technologického vybavení kotelen

Rada města
1. ruší
usnesení č. 3542/93/RM/18 d)
(RMO: dodatek č.11 (MMOPP00EITMH) 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 26 Opava, IČ 00300535, 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)
2. schvaluje
nový dodatek č.11 (MMOPP00EITMH) 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 26 Opava, IČ 00300535, 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
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3598/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ Opava, Šrámkova

Rada města
1. souhlasí
s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace, se sídlem Šrámkova 1333/6, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 06115161,
zastoupenou Pavlínou Polákovou, ředitelkou školy, jako zaměstnavatelem a Pavlínou Polákovou, trvale
bytem Opava, jako zaměstnancem
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Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3599/94/RM/18
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Usnesení: PŘIJATO

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-69/2018

Rada města
1. schvaluje
a) Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-69/2018, (MMOPP004UZB8), mezi statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí č.p.382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,
IČ 72496991, zastoupeným Mgr. Petrou Ballovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava, krajské
pobočky v Ostravě
b) Zřízení 2 pracovních míst s názvem "Asistent prevence kriminality"
od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019
c) Rozpočtové opatření č. 2018/267
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na
krytí mezd + odvodů v rámci veřejně
prospěšných
prací
(MMOPP004UZB8)
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-69/2018)
(0000,4116,104513013,0020,0002520000000)
+ 27.185,40 Kč
82,38%
17,62%

(0000,4116,104113013,0020,0002520000000)

+ 5.814,60 Kč

ve výdajích - městská policie
platy
82,38%

(3639,5011,104513013,0110,0002520000000)

17,62%

(3639,5011,104113013,0110,0002520000000)

82,38%

(3639,5031,104513013,0110,0002520000000)

17,62%

(3639,5031,104113013,0110,0002520000000)

+ 20.287,61 Kč
+ 4.339,25 Kč

sociální pojištění
+ 5.071,90 Kč
+ 1.084,82 Kč

zdravotní pojištění
82,38%

(3639,5032,104513013,0110,0002520000000)

17,62%

(3639,5032,104113013,0110,0002520000000)

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3600/94/RM/18

+ 1.825,89 Kč
+ 390,53 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Darovací smlouva pro Charitu Opava za účastníky akce Opava v pohybu

Rada města
1. schvaluje
a) darovací smlouvu (MMOPP004UZ9I) o poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč za
účastníky akce Opava v pohybu mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charitou
Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava Jaktař, IČ 43964591, zastoupenou Janem
Hanušem, ředitele
b) Rozpočtové opatření č. 2018/268
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ve výdajích - odbor školství
Opava v pohybu
všeobecný materiál
- 10.000,00 Kč

(3792,5139,00000000,0030,0001076250000)
Charita Opava-Pokojný přístav

+ 10.000,00 Kč

(3545,5223,00000000,0030,0000111000000)

Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3601/94/RM/18

Knihovna P. Bezruče - souhlas s přijetím dotace z MSK

Rada města
1. schvaluje
přijetí dotace ve výši 241.000,00 Kč z Moravskoslezského kraje pro Knihovnu Petra Bezruče v Opavě, p.
o., na projekt "Modernizace elektrické požární signalizace (EPS), objekt Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p. o."
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3602/94/RM/18

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Opavy

Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 12 (MMOPP00INU7O) ke smlouvě (MMOPP006PK0J) ze dne 30.11.2009 mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností TQM - holding s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01 Opava, IČ:
49606395, zastoupenou ředitelem osobní dopravy Ing. Michalem Scholzem na základě plné moci
2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2018/269
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
ve výdajích - odbor dopravy
Dopravní obslužnost (2292,5193,00000000,0160,000000000000)
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3603/94/RM/18

- 74.367,00Kč
+ 74.367,00Kč
Usnesení: PŘIJATO

Seniorcentrum Opava p.o. - Senior Point

Rada města
1. schvaluje
provozování opavské pobočky Senior Pointu v roce 2019 Seniorcentrem Opava, p.o.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3604/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování
digitalizovaných fotografií a podpisů (MMOPPGIEP1) mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností CENDIS s.p. se sídlem nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:00311391, zastoupenou Ing. Janem
Chovancem, Ph.D., ředitelem
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3605/94/RM/18

Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Usnesení: PŘIJATO
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Rada města
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
3606/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Uplatnění předkupního práva

Rada města
1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. St. 1711 k.ú. Kateřinky u Opavy, ve
vlastnictví ░░░░ ░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 120 000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3607/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Realizace přeložky vedení el.energie parkoviště Rybářská

Rada města
1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (MMOPP00FG6CL) uzavřené dne 7. 3. 2017 mezi
Statutárním městem Opavou jako budoucím prodávajícím a společností ZAALEX s.r.o, se sídlem
K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, IČ 47666978, jako budoucím kupujícím, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.
12. 2017, jejímž předmětem je budoucí prodej následujících pozemků či jejich částí ve vlastnictví
Statutárního města Opavy ležících v katastrálním území Opava-Předměstí: parc.č. 277/1, 277/5, 277/6,
277/8, 277/10, 278/2, 278/13 a 289/1 (dále jen "Smlouva"), kterážto změna Smlouvy spočívá
v konstituování závazku Statutárního města Opavy zajistit realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie v místech výstavby náhradního parkoviště dle přiloženého
zákresu.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dodatek č.2(MMOPP00EUXJS)ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní(MMOPP00FG6CL) ze dne
7.3.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupené Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ZAALEX s.r.o. se sídlem
K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, IČ 47666978, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kostřicou, jednatelem
b) smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie (MMOPP00EV0W1) mezi ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ
24729035, zastoupenou Ing. Vítem Grabcem, vedoucím oddělení Připojování a statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 382/69. IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města
c) rozpočtové opatření č. 2018/XXX/Z
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
distribuční soustava PDS
(3633,6121,00000000,0051,0000000000000) + 731.236,00 Kč
oddělení správy a evidence pozemků
výkupy pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000) - 731.236,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
3608/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek ke smlouvě v oblasti automatizovaného zpracování dat

Rada města
1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00HXMNV) ke Smlouvě o dodávce prací a služeb v oblasti automatizovaného
zpracování dat č. NB 494/16 (MMOPP00FSR0U) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem a Českou

Přehled usnesení [94/RM/17.10.2018]

Stránka 20 z 21

poštou, s. p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, zastoupenou Eliškou
Marečkovou, vedoucí odboru zpracování peněžních služeb
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3609/94/RM/18

Darovací smlouvy

Rada města
1. schvaluje
a) darovací smlouvu (MMOPP00GIETH) mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Charita Opava, se sídlem Přemyslovců
13/26, 747 07 Opava 7, IČ: 43964591, zastoupené Janem Hanušem, ředitelem
b) darovací smlouvu (MMOPP00GIESM) mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Armáda spásy - Sociální služby v Opavě, se
sídlem Nákladní 24, 746 01 Opava, IČ: 40613411, zastoupené Gerhardem Karhanem, ředitelem
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3610/94/RM/18

Kupní smlouva

Rada města
1. schvaluje
Kupní smlouvu (MMOPP00GIF7C) mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing.
Radimem Křupalou, primátorem města a společností AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, zastoupenou Bc. Vladimírem
Vybíralem, MBA, ředitelem krajského zastoupení Ostrava ve výši 354.288,00 Kč s DPH
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3611/94/RM/18

Kupní smlouvy - zastupitelé

Rada města
1. schvaluje
a) Kupní smlouvu (MMOPP00GIG9V), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ Opava ve výši 12000-Kč s DPH
b) Kupní smlouvu (MMOPP00GIG80), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Martinem Vítečkem, 1.náměstkem primátora a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░
Opava ve výši 7.900,00 Kč s DPH
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2
3612/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Kupní smlouva

Rada města
1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00GIERR) mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing.
Radimem Křupalou, primátorem města a společností 24ITs.r.o. se sídlem Ostrožná 264/3, 74601 Opava,
IČ: 27759598, zastoupenou Ing. Jiřím Jedličkou, jednatelem společnosti, a Petrem Sukeníkem,
jednatelem společnosti, ve výši 416258,00 Kč s DPH
2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2018/270
ve výdajích - odbor majetku města - odd. správy a evidence pozemků
pozemky
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)

Výpočetní technika

- 416.258,00 Kč
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+ 416258,00
Kč
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3613/94/RM/18

Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/271
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
kulturní předměty - nákup
(3639,6127,00000000,0191,0000000000000)
+ 5.000,00 Kč
kulturní předměty - opravy
(3639,5171,00000000,0191,0000000000000)
- 5.000,00 Kč
b) Rozpočtové opatření č. 2018/272
ve výdajích - odbor školství
neinvestiční příspěvek MŠ Šrámkova
(3111,5331,00000000,0030,0001000000009) + 70.000,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 70.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3614/94/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Kupní smlouvy - zastupitel

Rada města
1. schvaluje
Kupní smlouvu (MMOPP00GIHK5), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing.
Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ve
výši 17 200,00 Kč s DPH
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

Ing. Radim Křupala
primátor

v . r.

Usnesení: PŘIJATO

Ing. Martin Víteček v. r.
1. náměstek primátora města

