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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
95. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 31.10.2018 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
3615/95/RM/18

Schválení programu 95. schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
1. schvaluje
program 95. schůze Rady statutárního města Opavy dne 31. 10. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3616/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o nájmu, pozemku a garáže, k.ú. Opava - Předměstí

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku a garáže (MMOPP00I7YDU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem
města jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Krnov, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , PSČ: 794 01, jako nájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3617/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o výpůjčce, Rybí trh 2, Opava

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (MMOPP00I7YEP), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako půjčitelem a
Bludný kámen, z.s., se sídlem Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 66144108,
zastoupeným MVDr. Martinem Klimešem, předsedou jako vypůjčitelem
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3618/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek č. 2, Mezi Trhy 3, Opava

Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00I7YCZ) ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP00DG4VA) ze dne
12. 12. 2013 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem
a Naděždou Stupalovou, se sídlem Poděbradova 2343/1b, Pod Bezručovým vrchem, Krnov 1, 794 01,
IČ: 65882741, jako nájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3619/95/RM/18
Rada města

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Mírová" (výměna
oken) - zahájení zadávacího řízení
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1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona s názvem "ZŠ Mírová" (výměna oken) v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy
2. jmenuje
a) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Jana Onderková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. Ing. Andrea Štenclová
b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž
provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Martin Chalupski
3. Ing. Eva Dostálová
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3620/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené
podlimitní
řízení
na
služby
s
názvem
"Poskytování
telekomunikačních služeb pro statutární město Opava" - rámcové dohody

Rada města
1. schvaluje
rámcovou dohodu, (MMOPP00IUSQW), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681,
zastoupenou Ing. Petrem Malimánkem, na základě pověření ze dne 17. 3. 2016 a Petrem Dvořáčkem na
základě pověření ze dne 17. 1. 2011
2. schvaluje
rámcovou dohodu, (MMOPP00IUSP1), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností havel internet s.r.o. se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ: 25354973, zastoupenou Ing.
Pavlem Halfarem, jednatelem společnosti
3. svěřuje
Ing. Martině Věntusové, pověřené řízením odboru kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy
pravomoc rozhodovat za statutární město Opava ve věcech realizace Rámcové smlouvy (PID
MMOPP00IUSQW) uzavírané se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova
2144/1 , Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 a pověřuje Ing. Martinu Věntusovou, pověřenou řízením
odboru kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy právním jednáním ve věcech realizace výše
uvedené smlouvy. Právním jednáním se rozumí zejména uzavírání jednotlivých účastnických smluv,
včetně jejich změn a ukončování.
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3621/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce ul.
Pekařské" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, s názvem "Rekonstrukce ul. Pekařské" - v rozsahu dle zadávací dokumentace
a důvodové zprávy
2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členů komise pro
hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Dalibor Novotný
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski
b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, náhradníky členů
komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Rudolf Klein
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2. Ing. Radka Šabatková
3. Ing. Renata Cvancigerová
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3622/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Boženy Němcové fasáda" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, s názvem "ZŠ Boženy Němcové - fasáda" - v rozsahu dle zadávací
dokumentace a důvodové zprávy
2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členů komise pro
hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení
1. Ing. Andrea Štenclová
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Renata Cvancigerová
b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Eva Dostálová
2. Ing. Radka Šabatková
3. Ing. Martin Chalupski
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3623/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Přestupní terminál Opava
východ - ul. Skladištní" - projektová dokumentace - smlouva

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00HNX34, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností SHB,
akciová společnost se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365, zastoupenou Ing.
Hubertem Řehulkou MBA, členem představenstva.
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/125
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní - PD
(2212,6121,00000000,0220,0007570000000)
+ 74.536,00 Kč
Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220, 0000000000000)
- 74.536,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3624/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Kylešovice kanalizace - II. etapa" - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města
1. schvaluje
a) výsledné pořadí:
1. STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Na bělidle 198/21, IČ: 60838744
2. POHL cz, a.s. (odštěpný závod Opava), Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČ: 25606468
3. KARETA s.r.o., se sídlem Bruntál, Krnovská 1877/5, IČ: 62360213
4. EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Národní 138/10, IČ: 45274924
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5. KR OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Slívova 1946/7, IČ: 25890981
6. OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno-střed, Veveří, Burešova 938/17, IČ: 46342796
7. VODOSTAV OSTRAVA, spol. s.r.o., se sídlem Gorkého 28, 702 00 Ostrava, IČ: 46577319
b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Na
bělidle 198/21, IČ: 60838744, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě
k podání nabídky.
c) smlouvu, MMOPP00IKN5E, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, a společností
STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Na bělidle 198/21, IČ: 60838744, zastoupenou Ing.
Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, o.z. Morava a Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti
Sever, o.z. Morava na základě plné moci ze dne 3. 1. 2018, za cenu 23.941.377,13 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3625/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Ochranova výměna oken + fasáda" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, s názvem "ZŠ Ochranova - výměna oken + fasáda" - v rozsahu dle zadávací
dokumentace a důvodové zprávy
2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy komise pro
hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Andrea Štenclová
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Renata Cvancigerová
b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, náhradníky členů
komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Eva Dostálová
2. Ing. Radka Šabatková
3. Ing. Martin Chalupski
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3626/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Podvihov Podvihovský Mlýnek - most" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, s názvem "Podvihov - Podvihovský Mlýnek - most" - v rozsahu dle zadávací
dokumentace a důvodové zprávy
2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy komise pro
hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Jana Onderková
2. Ing.Martin Chalupski
3. Ing. Dalibor Novotný
b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, náhradníky členů
komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. p. Rostislav Onderka
3. Ing. Rudolf Klein
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3627/95/RM/18
Rada města

Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu

Usnesení: PŘIJATO
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1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 56/2018/PRI (MMOPP00IKN69) bouracích prací,
pro vydání společného územního a stavebního povolení, provádění stavby a na výkon autorského
dozoru mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ:
00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. arch.
Petrem Mlýnkem, podnikající fyzickou osobou se sídlem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 05 Opava - Malé
Hoštice, IČ: 70606269, ░░░░ ░░░░ ░░░ na zakázku malého rozsahu "MŠ Komárov - přístavba" za
cenu nejvýše přípustnou 1.054.500,00 Kč bez DPH (1.275.945,00 Kč vč. DPH)
b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/126
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ba)
MŠ Komárov - přístavba - PD
(3111,6121,00000020,0220,0007532000000)

bb)

Sportoviště - bazén
(3412,6121,00000020,0220,0007811000000)

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3628/95/RM/18

+ 1.275.945,00 Kč

- 1.275.945,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Příprava investičních akcí - smluvní vztahy

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č.
55/2018/PRI (MMOPP00FOC4N) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69,
746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a mezi
Soukromou střední školou podnikatelskou, s.r.o., Opava se sídlem Hlavní 282/101, Kylešovice, 747
06 Opava, IČ: 25359649, zastoupenou Ing. et Ing. Josefem Zemkem, jednatelem a Mgr. Radovanem
Prokšem, jednatelem, na umístění splaškové kanalizace včetně přípojky na pozemku parc. č. 1810/3
v k.ú. Kylešovice v rámci akce "Kylešovice - kanalizace II. etapa"
b) smlouvu č. 54/2018/PRI (MMOPP00HNX29) o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupenou Ing. Luďkem Hajdou, vedoucím oddělení
Inženýrink Morava a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:
00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, a to vedení NN v rámci akce
"ZŠ Boženy Němcové - přístavba"
c) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/127
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ca) Mezi Trhy a Horní náměstí - parter
(3612,6121,00000020,0220,0007553000000)
- 160.773,00 Kč
cb) ZŠ Boženy Němcové - přístavba
(3113,6121,00000020,0220,0007787000000)

+160.773,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3629/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o bezúplatném převodu majetku

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu majetku, (MMOPP00H5IZ3), mezi statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se
sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným brig.
gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS MSK
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3630/95/RM/18
Rada města

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR
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1. schvaluje
Smlouvu o spolupráci (MMOPP00H41SQ), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00
Praha 3, IČ 47114304, zastoupena Doc. Ing. Otakarem Smolíkem, CSc., MBA, ředitelem divize Morava
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3631/95/RM/18

Podání žádosti o dotaci na ozdravný pobyt pro děti MŠ Srdíčko Opava, Zborovská p.o.

Rada města
1. schvaluje
a) podání žádosti o dotaci s názvem "Ozdravný pobyt pro děti MŠ Srdíčko, Opava" do dotačního
programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" vyhlášeného Moravskoslezským krajem
b) spolufinancování projektu s názvem "Ozdravný pobyt pro děti MŠ Srdíčko, Opava" ve výši dle žádosti
o dotaci, předkládaného do dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku"
vyhlášeného Moravskoslezským krajem
c) Rozpočtové opatření č. 2018/273
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
příprava projektových žádostí
- ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
(6409,6119,00000000,0140,0000000000000)

- 185.000,00 Kč

Národní síť zdravých měst
- nákup služeb (realizace pobytu v přírodě MŠ
Srdíčko - Zborovská)
(3111,5169,00000000,0140,0002481000000)

+ 185.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3632/95/RM/18

Opavská kulturní organizace - změna závazných ukazatelů rozpočtu (nákup
automobilu)

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/274
ve výdajích - odbor majetku města, oddělení evidence a správy pozemků, výkup
pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)

- 630.000,00 Kč

v příjmech - kancelář primátora, oddělení kultury
Odvod z investičního fondu PO_OKO
(3319,2122,00000000,0121,0009273000038)

b) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Opavská kulturní organizace, p. o.

- 630.000,00 Kč
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Účel
Příspěvek na provoz:
Z toho:
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad
mezd)
Investiční příspěvek
Odvod do rozpočtu SMO
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3633/95/RM/18

Částka
14.700.000,00
2.871.100,00
6.450.000,00

1.870.000,00
Usnesení: PŘIJATO

Kupní smlouva - prodej mobilního telefonu

Rada města
1. schvaluje
kupní smlouvu MMOPP009KWKT mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, 1. náměstkem primátora a ░░░░ ░░░░
░░░░
2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2018/275
V příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
prodej mobilního telefonu

(3639,2310,000000000,0191,0009398000000)

+4.000,00 Kč

Ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
DDHM
(6112,5137,00000000,0191,0000000000000)

+4.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3634/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

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

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00GLJEI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:
00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , oba bytem Opava - Komárov pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a
kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 707/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu "RD Komárov ░░░░ ░░░░ ░ na pozemku parc.č. 276 k.ú. Komárov u Opavy, 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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3635/95/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,
(MMOPP00HZPKZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem
Opava, Jaktař pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
do pozemku parc.č. 788 v k.ú. Jaktař a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 789 v k.ú. Jaktař za
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účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 808/2 v k.ú. Jaktař pro stavbu "Novostavba rodinného
domu na parc.č. 808/2 v katastrálním území 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,
(MMOPP00HXIQ8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ
04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.
se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem
Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do
pozemků parc.č. 2157/1, 2952/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "11010-078173
MIMO4x4_O2_8_T_OPAVK_OK" za jednorázovou náhradu stanovenou platnými Zásadami k určení
výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3636/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

"Opava-Kateřinky, Kolofíkovo nábřeží, ul. Ratibořská - rekonstrukce vodovodu" dodatky ke smlouvám

Rada města
1. schvaluje
a) Dodatek č. 1 (MMOPP00HXIJ7) ke Smlouvě o spoluúčasti na financování obnovy povrchu
komunikace v Opavě uzavřené dne 3. 9. 2018, (MMOPP00GLETE) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou Ing. Anatolem
Pšeničkou, generálním ředitelem, týkající se prodloužení termínu realizace stavby: "Opava Kateřinky, Kolofíkovo nábřeží, ul. Ratibořská - rekonstrukce vodovodu, SO 06 - Oprava vozovky MK
Kolofíkovo nábřeží"
b) Dodatek č. 1 (MMOPP00HXIIC) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 7. 3. 2018 (MMOPP00H0P19) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou Ing.
Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem týkající se prodloužení termínu realizace stavby "OpavaKateřinky, Kolofíkovo nábřeží, ul. Ratibořská - rekonstrukce vodovodu"
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3637/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetek ve správě TSO s.r.o. - smlouva o poskytnutí služeb, záměr pronájmu
(Městské lázně Opava)

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí služeb ve sportovním zařízení v Městských lázních v Opavě - plavecký bazén a
prostory související, (MMOPP00HXLSD), 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, zastoupeným Ing. Janem Hazuchou, jednatelem
společnosti
b) záměr pronájmu nebytového prostoru označený jako masážní vana, místnost č. 124
o výměře 3,80 m2 nacházející 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 (Městské lázně
v Opavě - Klub plaveckých sportů)
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3638/95/RM/18
Rada města
1. schvaluje

Bytové záležitosti

Usnesení: PŘIJATO
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přidělení volné ubytovací jednotky č.8 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1A
v Opavě žadateli p.░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3639/95/RM/18

Smlouva o dílo - Demolice objektu hygienického zařízení a čekárny MHD v Opavě

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00HXMGU), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností
GRIGAR, s.r.o. se sídlem U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 62305620, zastoupenou Ing. Kamilem
Grigarem, jednatelem
2. schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/128
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
opravy a udržování
(2221,5171,00000000,0051,0000000000000)

+ 230.025,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence pozemků
opravy a udržování
(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)

- 230.025,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3640/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Energetické audity budov

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00EV0NA), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a PKV BUILD
s.r.o. se sídlem Senožaty 284, 396 01 Humpolec, IČ 28149785 , zastoupenou Ing. Jiřím Pechem, Ing.
Ondřejem Vaňkem, jednateli
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3641/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Projekty kotelen

Rada města
1. schvaluje
a) Smlouvu o dílo (MMOPP00EV0O5) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí
382/69. IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Unicont inženýring
s.r.o. se sídlem Hradecká 646/4, IČ 65142748 , zastoupenou Ing. Ivo Čechem
b) Rozpočtové opatření č. 2018/276
ve výdajích - odbor majetku
oddělení správy a evidence budov
výměna technologického vybavení kotelen
(3639,6121,00000000,0051,0000000000000)

+ 145.200,00 Kč

uspora energie a obnovitelné zdroje
(2115,5171,00000000,0051,0002447000000)

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

- 145.200,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO
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Organizační řády školských příspěvkových organizací

Rada města
1. bere na vědomí
organizační řády školských příspěvkových organizací
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3643/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Kupní smlouvy - prodej jízdních kol zn. Raptor Maxbike

Rada města
1. schvaluje
a) Kupní smlouvu (MMOPP00H42H2), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
b) Kupní smlouvu (MMOPP00H42FC), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
c) Kupní smlouvu (MMOPP00H426L), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
d) Kupní smlouvu (MMOPP00H42G7), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
e) Kupní smlouvu (MMOPP00H42BW), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
f) Kupní smlouvu (MMOPP00H427G), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
g) Kupní smlouvu (MMOPP00H42A1), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
h) Kupní smlouvu (MMOPP00H4296), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
i) Kupní smlouvu (MMOPP00H42CR), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
j) Kupní smlouvu (MMOPP00H42DM), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
k) Kupní smlouvu (MMOPP00H428B), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
l) Kupní smlouvu (MMOPP00H42EH), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
m) Rozpočtové opatření č. 2018/277
v příjmech - městská policie
Prodej movitých věcí - jízdní kola
- příjmy z prodeje ostatního hmotného
dlouhodobého majetku
(5311,3113,00000000,0110,0009398000000)

+ 11.700,00 Kč

ve výdajích - městská policie
běžný provoz
- nákup materiálu
(5311,5139,00000000,0110,0000000000000)

+ 11.700,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3644/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/278
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,00013015,0020,0002422000000)
+ 2.165.945,00 Kč
ve výdajích - odbor sociálních věcí
příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou
OSPOD
- pohonné hmoty
(6171,5156,00013015,0040,0002422000000)

+ 2.458,31 Kč

- školení a vzdělávání
(6171,5167,00013015,0040,0002422000000)

+ 16.443,00 Kč

- cestovné
(6171,5173,00013015,0040,0002422000000)

+ 5.407,00 Kč

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

+ 1.587.040,00 Kč

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

+ 396.760,00 Kč

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

+ 142.836,69 Kč

- náhrady mezd
(6171,5424,00013015,0192,0002422000000)
b) Rozpočtové opatření č. 2018/279
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Rekonstrukce ul. Žižkova - věcná břemena
(2212,5171,00000120,0220,0007798000000)

+ 15.000,00 Kč

+ 43.392,00 Kč

Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace
(následná péče SÚ)
(2321,6121,00000026,0220,0007719000000)
(2321,5171,00000120,0220,0007719000000)

- 116.160,00 Kč
+ 116.160,00 Kč

(2321,6121,00000026,0220,0007718000000)
(2321,5171,00000120,0220,0007718000000)

- 376,00 Kč
+ 376,00 Kč

Investice
(6409,6121,00000026,0220,0000000000000)
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
c) Rozpočtové opatření č. 2018/280
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000

+ 116.536,00 Kč
- 159.928,00 Kč

Přehled usnesení [95/RM/31.10.2018]

(0000,4216,106515974,0020,0007719000000)
MD 231 0000
(0000,4216,106515974,0020,0007718000000)
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+ 342.109,21 Kč

+ 1.214.755,66 Kč
celkem 1.556.864,87

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace
- 10. žádost o platbu
Zlatníky - stavba
původně schváleno v rozpočtu 2018 + FV 2017
(2321,6121,00000020,0220,0007719000000)
(2321,6121,00000026,0220,0007719000000)

- 6.580,00 Kč
- 530.061,90 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace
(85% uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy)
(2321,6121,106515974,0220,0007719000000)

+ 342.109,21 Kč

uznatelné výdaje SMO
(15% z uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy+ 25% z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané příjmy)
(2321,6121,10610000,0220,0007719000000)
+ 194.532,69 Kč
Milostovice - stavba
původně schváleno v rozpočtu 2018 + FV 2017
(2321,6121,00000026,0220,0007718000000)

- 1.905.499,07 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace
(85% uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy)
(2321,6121,106515974,0220,0007718000000)

+ 1.214.755,66 Kč

uznatelné výdaje SMO
(15% z uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy+ 25% z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané příjmy)
(2321,6121,10610000,0220,0007718000000)
+ 690.743,41 Kč
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017
D 231 0000
(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)
d) Rozpočtové opatření č. 2018/281
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4216,00033502,0020,0007606000000)
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště
s umělým povrchem
(3412,6121,00000025,0220,0007606000000)
(3412,6121,00033502,0220,0007606000000)
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017
D 231 0000

+ 1.556.864,87 Kč

+ 7.852.138,00 Kč

- 7.852.138,00 Kč
+ 7.852.138,00 Kč

Přehled usnesení [95/RM/31.10.2018]

(0000,8124,00000025,0020,0009964000000)
e) Rozpočtové opatření č. 2018/282
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
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+ 7.852.138,00 Kč

- 17.700,00 Kč

ve výdajích - odbor vnitřních věcí
ztráty a nálezy - nalezené finanční prostředky z let
2016 a 2017, u kterých neproběhla zákonná lhůta 3
let
(6409,5909,00000000,0090,0000000000000)
+ 17.700,00 Kč
f) Rozpočtové opatření č. 2018/283
v příjmu - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4216,00017978,0020,0007651000000)
+ 6.561.544,65 Kč
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Penzion IV., ul. Hálkova, Opava
- stavby
(4350,6121,00017978,0220,0007651000000)
(4350,6121,00000026,0220,0007651000000)
Investice
(6409,6121,00000026,0220,0000000000000)
g) Rozpočtové opatření č. 2018/284
ve výdajích - odbor školství
neinvestiční příspěvek MŠ Šrámkova
(3111,5331,00000000,0030,0001000000009)

+ 6.561.544,65 Kč
- 6.561.544,65 Kč

+ 6.561.544,65 Kč

+ 84.100,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
správa a evidence pozemků
výkupy pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 84.100,00 Kč
h) Rozpočtové opatření č. 2018/285
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
histor.předměty - opravy a udržování
(3639,5171,00000000,0191,0000000000000)
- 10.800,00 Kč
histor.předměty - nákup
(3639,6127,00000000,0191,0000000000000)
i) Rozpočtové opatření č. 2018/286
ve výdajích - odbor kancelář primátora
festival Další Břehy - služby
(3319,5169,00000000,0121,0001066230000)
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva na dotační programy
(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
j) Rozpočtové opatření č. 2018/287
ve výdajích - odbor majetku města
výkupy pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
ve výdajích - odd. personální a mzdové
refundace členům zastupitelstva (platy+pojistné)
(6112,5019,00000000,0192,0001087000000)
(6112,5039,00000000,0192,0001087000000)

+ 10.800,00 Kč

- 250.000,00 Kč

+ 250.000,00 Kč

- 90.000,00 Kč

+ 67.164,00 Kč
+ 22.836,00 Kč

Přehled usnesení [95/RM/31.10.2018]

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/129
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Zlatníky - rekonstrukce mostu ul. Pod Háj - studie
(objednávka)
(2212,6121,00000120,0220,0007546000000)
VO ul. Březinova - PD
(objednávka)
(3631,6121,00000120,0220,0007548000000)
Investice
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/130
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Sportoviště - bazén
(3412,6121,00000020,0220,0007811000000)
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+ 58.080,00 Kč

+ 33.880,00 Kč

- 91.960,00 Kč

- 6.215.000,00 Kč

ZŠ Mírová - hřiště
(3113,6121,00000020,0220,0007544000000)

+ 1.215.000,00 Kč

MŠ Milostovice - výměna oken + elektro
(3111,6121,00000020,0220,0007545000000)

+ 2.500.000,00 Kč

Rekonstrukce mostu ul. Mostní
(2212,6121,00000020,0220,0007853000000)
+ 2.500.000,00 Kč
c) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/131
ve výdajích - oddělení personální a mzdové
ostatní osobní výdaje - pořízení nádob na separaci BRKO
(3726,5021,00000000,0192,0002469000000)
- 15.510,00 Kč
ostatní osobní výdaje - projekt domovní kompostování
(3726,5021,00000000,0192,0002489000000)

- 15.440,00 Kč

platy - útulek pro psy
(1014,5011,00000000,0192,0002524000000)

+ 25.600,00 Kč

sociální pojištění - útulek pro psy
(1014,5031,00000000,0192,0002524000000)
zdravotní pojištění - útulek pro psy
(1014,5032,00000000,0192,0002524000000)
d) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/132
ve výdajích - oddělení vnitřních věcí
nákup služeb
(6171,5169,00000000,0090,0000000000000)
posudky, revize a konzultace
(6171,5169,00000000,0090,0002525000000)
e) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2018/133
ve výdajích - odbor informatiky
Rozvoj komunikačních a informačních systémů
výpočetní technika
(6171,6125,00000000,0170,0002412000000)
programové vybavení
(6171,6111,00000000,0170,0002412000000)
f) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2018/134
ve výdajích - odbor kancelář primátora
ediční činnost - nákup zboží
(3319,5138,00000000,0120,0002514000000)

+ 3.000,00 Kč
+ 2.350,00 Kč

- 25.000,00 Kč

+25.000,00 Kč

- 668.391,00 Kč

+ 668.391,00 Kč

- 110.000,00 Kč

Přehled usnesení [95/RM/31.10.2018]
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+ 110.000,00 Kč

3. bere na vědomí
a) informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba za odborného lesního hospodáře ve výši
78.550,00 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)
b) informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba za částečnou úhradu zvýšených nákladů
na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2017 ve výši 1.000,00
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)
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3645/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Schválení smluv

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00CWDA5, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░
░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava ░░░░ ░░ , na náklady související s účastí
na Mistrovství světa v triatlonu Ironman Hawai 2018, ve výši 20.000,00 Kč
b) smlouvu, MMOPP00CWD1E, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezským spolkem
neslyšících se sídlem Dolní náměstí 306/20, Město, 746 01 Opava, IČ 26994208, zastoupeným
Josefem Skýpalou, předsedou, na úhradu služeb souvisejících s výpůjčkou nebytového prostoru
Horní náměstí 48, Opava, ve výši 26.000,00 Kč
c) smlouvu, MMOPP00CWD8F, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Street Hockey
clubem Opava, z.s se sídlem U Hřiště 343/59, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 68177461, zastoupeným
Ing. Dušanem Vladařem, předsedou, na dofinancování zvýšených nákladů na pronájem hřiště a
dopravy z důvodu rekonstrukce hřiště v Opavě - Kylešovicích, ve výši 30.000,00 Kč
d) smlouvu, MMOPP00CWD29, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Nadací Charty 77
se sídlem Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 00417904, zastoupenou Evženem
Lvem Hartem, místopředseda správní rady, na náklady související s pořádáním benefičního koncertu,
ve výši 49.000,00 Kč
e) smlouvu, MMOPP00CWD4Z, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ bytem Branka u Opavy, na náklady související s pořádáním výstavy Tušení řádu,
ve výši 15.000,00 Kč
f) smlouvu, MMOPP00CWD5U, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Střední
zdravotnickou školou, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Dvořákovy sady 176/2, Město,
746 01 Opava, IČ 00601152, zastoupenou Mgr. Alenou Šimečkovou, ředitelkou, na náklady související
s pořádáním Dne seniorů 2018, ve výši 20.000,00 Kč
g) smlouvu, MMOPP00CWD34, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ░░░░ ░░░░
░░░░ bytem Opava, na uspořádání recitálu v roce 2018, ve výši 6.000,00 Kč
h) smlouvu, MMOPP00CWD6P, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charitou Frýdek Místek se sídlem F.Čejky45, 738 01 Frýdek-Místek - Místek, IČ 45835201, zastoupenou
Mgr. Martinem Hořínkem, ředitelem, na zajištění provozu Oázy pokoje, ve výši 50.000,00 Kč
i) smlouvu, MMOPP00CWD7K, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ID KARTA s.r.o. se sídlem Hlavní 21/3, Komárov, 747 70 Opava, IČ 25356259, zastoupenou
Ing. Milanem Kratochvílem, na rozvoj a podporu alternativních celoročních produkcí, projekt Jazz a
blues pro všechny Opavany, ve výši 30.000,00 Kč
j) smlouvu, MMOPP00CWD0J, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Svazem postižených
civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizací -ONKO ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická
1591/29, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 68177755, zastoupenou Marií Laníkovu, předsedkyní, na provoz
kanceláře na Rolnické 29, ve výši 25.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3646/95/RM/18
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Usnesení: PŘIJATO

Kupní smlouva - dodávka a montáž nábytku pro SMO

Rada města
1. schvaluje
kupní smlouvu MMOPP00DIFHD mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Sintaka
Direct s.r.o. se sídlem Poděbradova 1833/99, 702 00 Ostrava, IČ 01702327, zastoupenou paní
Kateřinou Švancarovou, jednatelem
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3647/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice o udělení výjimky z
počtu žáků

Rada města
1. schvaluje
výjimku z počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona, a to zvýšením
počtu na 34 žáků ve třídě v Základní škole a Mateřské škole Opava-Malé Hoštice - příspěvková
organizace
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3648/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3649/95/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. 2530/403 k.ú. Opava - Předměstí, ve
vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Zürich Švýcarská konfederace, za nabízenou kupní cenu
140 000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3650/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Kino Mír - navýšení dotace na rok 2018

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o navýšení finanční dotace panu Martinu Žižlavskému se sídlem Krnovská 28/45, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 65518161, na provoz Kina Mír v Opavě v roce 2018 o částku ve výši 100.000,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
navýšení finanční dotace na provoz Kina Mír v Opavě v roce 2018 panu Martinu Žižlavskému se sídlem
Krnovská 28/45, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 65518161, o částku ve výši 100.000,00 Kč
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 MMOPP00CWCZV ke smlouvě, MMOPP00CWJ18 ze dne 15.01.2018 mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Martinem Žižlavským se sídlem Krnovská 28/45, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 65518161, o navýšení dotace na provoz Kina Mír v Opavě v roce 2018 ve výši 100.000,00 Kč
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit

Přehled usnesení [95/RM/31.10.2018]
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Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 100.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Martin Žižlavský
(3313,5212,00000000,0020,0000431000000)

+ 100.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
3651/95/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/288
ve výdajích - odbor životního prostředí
nakládání s ostatními odpady - bioodpad
(3726,5169,00000020,0130,0001075000000)
ve výdajích - odbor majetku města
správa a evidence pozemků
výkupy pozemků
(3639,6130,00000020,0052,0000000000000)
b) Rozpočtové opatření č. 2018/289
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
elektrická energie
(3613,5154,00000000,0051,0001035000000)
Kino Mír
(3313,6121,00000000,0051,0007566000000)

+ 1.492.910,00 Kč

- 1.492.910,00 Kč

- 49.000,00 Kč

+ 49.000,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2018/135
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence bytů
Hala - stroje, přístroje a zařízení
(3412,6122,00000000,0051,0001006000000)

- 83.073,00 Kč

Hřiště Kylešovice - stroje, přístroje a zařízení
(3412,6122,00000000,0051,0001104000000)

+ 83.073,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Ing. Radim Křupala
primátor

v. r.

Usnesení: PŘIJATO

p. Josef Stiborský v. r.
náměstek primátora

