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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

31. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 18.12.2019 v 09:00 hodin 

v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

1309/31/RM/19 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 18.12.2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1310/31/RM/19 Adaptační strategie statutárního města Opava na změnu klimatu - Implementační plán

Rada města

1. schvaluje

"Implementační plán" zpracovaný ke strategickému dokumentu statutárního města Opava 
"Adaptační strategie statutárního města Opava na změnu klimatu"

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1311/31/RM/19 Zajištění financování projektu "Technickoekonomické a hydrogeologické posouzení 
možností nakládání se srážkovými vodami v opavských školských zařízeních" 
předloženého v rámci výzvy Moravskoslezského kraje

Rada města

1. schvaluje
a) zajištění financování projektu "Technickoekonomické a hydrogeologické posouzení 

možností nakládání se srážkovými vodami v opavských školských zařízeních" 
předloženého v rámci výzvy Moravskoslezského kraje "Podpora návrhu řešení 
nakládání s vodami na území, příp. části území, obce ŽPZ/02/2020"

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/122
ve výdajích - odbor životního prostředí
               Omezení šíření jmelí bílého
               (3745, 5169, 00000000, 0130, 0002401000000)      - 423.500,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
               Využití srážkových vod - studie
               (2321, 5166, 00000000, 0130, 0000000000000)     + 423.500,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 
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1312/31/RM/19 Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO o provádění 
vyřazování a likvidaci majetku města ze dne 5. 12. 2019

Rada města

1. schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku SMO dle 
předloženého přehledu. Jedná se o majetek SMO ve výši 5 890 470,49 Kč a majetek 
spravovaný školskými příspěvkovými organizacemi ve výši 1 059 558,80 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1313/31/RM/19 Majetkové záležitosti - budoucí kupní smlouva, lokalita Gogolova - Englišova

Rada města

1. odročuje

projednání materiálu "Majetkové záležitosti - budoucí kupní smlouva, lokalita Gogolova - 
Englišova"

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1314/31/RM/19 Majetkové záležitosti - smlouvu o nájmu pozemku za účelem zřízení parkovacích míst

Rada města

1. odročuje

projednání materiálu "Majetkové záležitosti - smlouva o nájmu pozemku za účelem zřízení 
parkovacích míst"

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1315/31/RM/19 Dodatek č. 1, Liptovská 1045/21, Opava

Rada města

1. schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu (MMOPP00I7ZPZ) mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a Pionýr, z.s. - 12. pionýrská skupina Mladých ochránců přírody se sídlem 
Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 42868971 jako nájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1316/31/RM/19 Majetek ve správě TSO s.r.o. - záměr pronájmu (městské lázně v Opavě)

Rada města

1. schvaluje

záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako místnost č. 210 o výměře 
17,29 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 (budova městských lázní v Opavě - bývalé kadeřnictví)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1317/31/RM/19 Dohoda o vypořádání práv a povinností

Rada města

1. schvaluje
dohodu o vypořádání práv a povinností (MMOPP00K3D08), mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 
2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupeným Ing. Janem Hazuchou, jednatelem 
společnosti a Středním odborným učilištěm stavebním, Opava, příspěvkovou 
organizací se sídlem Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 18054455, 
zastoupeným Mgr. Miroslavem Weiszem, ředitelem

2. pověřuje
Ing. Jana Hazuchu, jednatele společnosti Technické služby Opava s.r.o., k podpisu 
přiložené Dohody o vypořádání práv a povinností

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1318/31/RM/19 Bytové záležitosti

Rada města

1. neschvaluje
mimořádné přidělení uvolněného bezbariérového městského bytu pro osoby se 
zdravotním postižením žadatelce ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem Litultovice 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1319/31/RM/19 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve věci 
statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava 
s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, IČ: 04618751, jejímž je statutární 
město Opava jediným společníkem (dále jen "společnost Hokejový klub Opava"), rozhodla tak, 
že:

1. bere na vědomí
a) že zastupitelstvo města svým usnesením č. 241/9/ZM/19 ze dne 16. 12. 2019 vyslovilo 

souhlas s úhradou ztráty společnosti Hokejový klub Opava za účetní období k 30. 4. 
2019 ve výši 949.867,13 Kč formou dobrovolného peněžitého příplatku statutárního 
města Opavy mimo základní kapitál ve výši 950 000,00 Kč

b) že zastupitelstvo města svým usnesením č.241/9/ZM/19 ze dne 16. 12. 2019 schválilo 
uzavření Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní 
kapitál MMOPP00CW47B mezi statutárním městem Opava a společností Hokejový 
klub Opava, podle níž statutární město Opava poskytne společnosti Hokejový klub 
Opava na úhradu její ztráty  k 30. 4. 2019  dobrovolný peněžitý příplatek mimo 
základní kapitál ve výši 950 000,00 Kč

2. schvaluje
při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava úhradu ztráty 
společnosti Hokejový klub Opava za účetní období k 30. 4. 2019 ve 
výši 949.867,13 Kč formou dobrovolného peněžitého příplatku statutárního města 
Opavy mimo základní kapitál ve výši 950 000,00 Kč 

3. schvaluje
Smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál MMOPP00CW47B mezi 
statutárním městem Opava a společností Hokejový klub Opava, podle níž statutární město 
Opava poskytne společnosti Hokejový klub Opava na úhradu její ztráty za účetní období k 
30. 4. 2019 dobrovolný peněžitý příplatek mimo základní kapitál ve výši 950 000,00 Kč  
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4. uděluje
při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava v souladu se 
Zakladatelskou listinou této společnosti jednateli této společnosti souhlas k uzavření 
Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál MMOPP00CW47B
uvedené v odst. 3 tohoto usnesení 

5. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí statutárního města 
Opavy jako jediného společníka společnosti Hokejový klub Opava dle výše uvedených 
usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil společnosti Hokejový 
klub Opava

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1320/31/RM/19 Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města

1. schvaluje
výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Opava - 
varianta 2 dle přílohy č. 2 materiálu 

2. schvaluje
výši odměny Bc. Silvii Graf, pověřené řízením Mateřské školy Opava, Šrámkova, 
příspěvková organizace

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1321/31/RM/19 Platy ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2020

Rada města

1. stanovuje
a) platy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Opava 

s účinností od 1. 1. 2020

b) plat Mgr. Simoně Horákové pověřené řízením příspěvkové organizace Základní škola 
Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1322/31/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene

Rada města

1. ruší
a) usnesení č. 581/15/RM/19/1i ze dne 15. 5. 2019 (Rada města schvaluje smlouvu 

o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(MMOPP00IDXX3) mezi Statutárním městem Opava a společností JOP GROUP s.r.o. 
se sídlem Pekařská 2997/36a, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 26807581, pro umístění 
účelové komunikace a chodníku na pozemku parc.č. 2761/1 v k.ú. Kylešovice 
pro stavbu "Veřejně přístupová účelová komunikace k RD v Opavě - Kylešovicích" 
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) usnesení č. 639/16/RM/19/1k ze dne 29. 5. 2019 (Rada města schvaluje smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IJGFQ) mezi Statutárním městem Opava a Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, 
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IČ 70994234 pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky a přípojek jednotné 
kanalizace do pozemku parc.č. 2184/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, 
Západ ON - revitalizace" 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
a) nové znění smlouvy smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene (MMOPP00IDXX3) mezi statutárním městem Opava a 
společností JOP GROUP s.r.o. se sídlem Pekařská 2997/36a, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 26807581, pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2761/1 v k.ú. 
Kylešovice pro stavbu "Veřejně přístupová účelová komunikace k RD v Opavě - 
Kylešovicích" 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) nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby (MMOPP00IJGFQ) mezi statutárním městem Opava a Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1, Nové Město, IČ 70994234 pro umístění podzemního vedení plynovodní 
přípojky a podzemního vedení přípojky jednotné kanalizace do pozemků parc.č. 
2184/6, 2975 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Západ ON - revitalizace" 
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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3G2D) mezi statutárním městem 
Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění 
podzemního vedení kanalizační stoky v pozemcích parc.č. 2529/1, 2529/2, 2530/259, 
2530/39 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, 
ul. Dostojevského a Englišova - rekonstrukce a oprava kanalizace" za zřízení věcného 
břemene ve výši 51.600,00 Kč + DPH  

d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3G38) mezi statutárním městem 
Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění 
podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 112/1, 2974/1, 2975 v k.ú. 
Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Křižíkova - výměna 
vodovodního řadu" za zřízení věcného břemene ve výši 79.600,00 Kč + DPH  

e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3G1I) mezi statutárním městem 
Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění 
podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 2345/3, 3035/58, 3035/63, 
3035/64, 3194 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava - Kateřinky, 
ul. Pekařská II - rekonstrukce vodovodního řadu" za zřízení věcného břemene ve výši 
90.800,00 Kč + DPH  

f) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3FPD) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního elektrického vedení o 22 kV, podzemního vedení řídící, 
zabezbečovací, informační a telekomunikační techniky do pozemků parc.č. 612/1, 
3023/5, 2626/10, 2626/301, 598/2, 2626/36 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu 
"Opava, Hradecká_Zahradní, obnova kVN" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

g) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3FQ8) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního elektrického vedení o 22 kV, podzemního vedení řídící, 
zabezbečovací, informační a telekomunikační techniky do pozemků parc.č.  2626/36, 
598/2, 2626/10, 2626/226, 3017 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, 
Jurečkova/Hradecká, obnova kVN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného 
břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

h) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3FFR) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
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pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č.  231 v k.ú. 
Jarkovice pro stavbu "Opava, Jarkovická, p.č. 33/1, rozš. kNN" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše 
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města 
Opavy 

i) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3FGM) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č.  2312/2 v k.ú. 
Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, 28. října, p.č. 388/19,  příp. NN" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
statutárního města Opavy 

j) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 
(MMOPP00K3G43) mezi statutárním městem Opava a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 
Praha 3, IČ 04084063 pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě a rozvaděče SIS-1  v/na pozemcích parc.č. 774, 3035, 752/106, 
752/107, 813/6, 813/19, 820/2, 752/83, 3331 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: 
"16010-054384 VPIC Opava Přestupní terminál, Skladištní" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč + DPH v platné výši

k) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00K3FIC) mezi statutárním městem Opava a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 
Praha 3, IČ 04084063 pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě a (HDPE trubky s optickým vedením a mikrotrubičkami), podzemního 
vedení nízkého napětí, rozvaděč SIS 1350 D HD 180 a elektroměrový rozvaděč 
DSLAM 350 v/na pozemcích parc.č. 2962/1, 3013 v k.ú. Opava - Předměstí pro 
stavbu: "11010-062214 RVDSL1614_M_T_OPAV8104_OK" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým posudkem

l) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K3FEW) mezi statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemcích parc.č. 15, 95/1 v k.ú. Vlaštovičky a parc.č. 444/4 v k.ú. Vávrovice 
pro zrealizovanou stavbu "Opava, Vlaštovičky, 58, ČOV, pos. DTS/kNN" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 8.250,00 Kč + DPH

m) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K3FNN) mezi statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemcích parc.č. 162/20, 175/1, 323/1 v k.ú. Zlatníky u Opavy pro zrealizovanou 
stavbu "Opava, Zlatníky, ČOV, město, vNN/kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 19.350,00 Kč + DPH

n) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K3FOI) mezi statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemcích parc.č. 3009, 3010 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu 
"Opava, č.d. 1918/5, ░░░░ , posílení kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 8.000,00 Kč + DPH

o) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3FY4) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního elektrického vedení o napětí 0,4 kV do pozemků parc.č. 
2981, 2291/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Vančurova 609/4, pos. 
kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích statutárního města Opavy 

p) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3878) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 191, 984, 185/2 
v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu "Komárov, p.č. 191, zahrádky, kNN" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
statutárního města Opavy 

Stránka 6 z 29Přehled usnesení [31/RM/18.12.2019]



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

q) Dodatek č. 1 (MMOPP00K3FHH) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 3.10.2017 (MMOPP00H0ZLJ) 
mezi statutárním městem Opava a Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 70994234 
pro prodloužení termínu realizace stavby "Rekonstrukce areálu TO Opava"       

r) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3FLX) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění sjezdu 
na pozemku parc.č. 927 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba 
rodinného domu Malé Hoštice na pozemku parc.č. 385 v k.ú. Malé Hoštice" za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH  

s) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3FMS) mezi statutárním městem 
Opava a společností Mlýnek, s.r.o. se sídlem U Cukrovaru 1663/4a, Kateřinky, 747 05 
Opava, IČ 46577793 pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky 
v pozemcích parc.č. 1553/2, 2347/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou 
stavbu: "Nová přípojka vody pro objekt č.p. 1663 na pozemku parc.č. st. 934 v k.ú. 
Kateřinky u Opavy" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
3.200,00 Kč + DPH a pokutu ve výši 10.000,00 Kč za nesplnění podmínky učinění 
výzvy k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle článku II. odst. 9 Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 27. 3. 2017 (PID 
smlouvy: MMOPP00FWQX0)

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1323/31/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene (MMOPP00K445X) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Kravaře pro umístění podzemního vedení vodovodní 
přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace a sjezdu do pozemků parc.č. 
2322/25, 2322/26 a 2322/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Novostavba 
rodinného domu na pozemku parc. č.  893/13, 889/1, 3325,  2322/31, 2322/25, 
k.ú. Kateřinky 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

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K4442) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava-Kylešovice pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1843/1  v k.ú. Kylešovice, pro stavbu 
"Vodovodní přípojka a venkovní kanalizace pro RD, Kylešovice, U Panského mlýna 
148/4, p.č. 274, k.ú. Kylešovice", 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1324/31/RM/19 Nákup sekačky pro fotbalový stadion, ul. Wolkerova

Rada města

1. schvaluje
kupní smlouvu na nákup sekačky pro fotbalový stadion ul. Wolkerova (MMOPP00K3CYP), 
mezi statutárním městem Opava a Michalem Plašilem, Ratibořská 106/127, Kateřinky, 
747 05 Opava, IČ: 74243845

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/246
ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků

výkupy pozemků
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(3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 250.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a evidence budov

správa a údržba fotb.stadionu Minerva - 
nákup sekačky
(3412,6122,000000000,0051,0001104000000) + 250.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1325/31/RM/19 Zajištění finančních prostředků k realizaci instalace technologie chlazení sálu kina MÍR

Rada města

1. schvaluje
a) že finanční prostředky na realizaci instalace technologie chlazení sálu kina MÍR ve výši 

1.400.000,- budou předmětem finančního vypořádání za rok 2019

b) Rozpočtové opatření č. 2019/247
ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov
klimatizace kino Mír

(3613,6121,00000000,0051,0001035000000) + 300.000,00 Kč

opravy a udržování
(3613,5171,00000000,0051,0001035000000) - 300.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1326/31/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Vysokorychlostní WiFi v 
požadovaných lokalitách a v požadované kvalitě" - výsledek výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
"Vysokorychlostní WiFi v požadovaných lokalitách a v požadované kvalitě" z důvodu, že 
ve  stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyly zadavateli doručeny žádné nabídky 
uchazečů

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1327/31/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Systém sdílených kol - Opava" - 
smlouva

Rada města

1. schvaluje
smlouvu, MMOPP00D6MOD, mezi statutárním městem Opava a společností nextbike 
Czech Republic s.r.o., Libušina, 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 07389108

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1328/31/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Hrnčířská 13, 15, 
15a" (výměna oken, zateplení) - zahájení zadávacího řízení

Rada města
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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 "Hrnčířská 13, 
15, 15a" (výměna oken, zateplení) - 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. Bc. Hana Brňáková
2. Ing. Michal Jedlička
3. Ing. Jaromír Hudeček
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski

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. Tomáš Navrátil
2. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
3. Ing. Hana Heinzová
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Renata Cvancigerová

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1329/31/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Vlaštovičky - hasičská 
zbrojnice" - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města

1. rozhodla
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458
2. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756
3. FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857
4. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574
5. NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ: 47671416
6. TOKAMA stavební s.r.o., Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, IČ: 01445961
7. Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, 
IČ: 29445671
8. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 268 07 947

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele FENBAU s.r.o., se sídlem 
Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458, jehož nabídka byla vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00IKKKW, mezi statutárním městem Opava a společností FENBAU 
s.r.o., se sídlem Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1330/31/RM/19 Investiční akce "I/11 Opava, severní obchvat - východní část" - dodatek k souhrnu 
smluvních dohod

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00IKKLR) k souhrnu smluvních dohod č. 47/2016/PRI 
(MMOPP00GGMMM) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, statutárním městem Opava a společností 
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MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat - východní část se sídlem Resslova 956/13, 
500 02 Hradec Králové, v rámci akce "I/11 Opava, severní obchvat - východní část"

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1331/31/RM/19 Změna plánu kontrol oddělení kontroly MMO pro rok 2019

Rada města

1. schvaluje
změnu plánu kontrol oddělení kontroly Magistrátu města Opavy pro rok 2019

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1332/31/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019, předběžná rozpočtová 
opatření 2019

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/248

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007719000000)      + 61.200,00 Kč
(0000,4216,106515974,0020,0007718000000)     + 172,12 Kč

Celkem 61.372,12 Kč 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic           
Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace 

- 16. žádost o platbu
Zlatníky - stavba
původně schváleno v rozpočtu 2019 
- opravy a udržování
(2321,5171,00000020,0220,0007719000000) - 96.000,00 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace 
(85% uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy)
- opravy a udržování
(2321,5171,106515974,0220,0007719000000) + 61.200,00 Kč

uznatelné výdaje SMO 
(15% z uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy+ 25% 
z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané 
příjmy)
- opravy a udržování
(2321,5171,10610000,0220,0007719000000) + 34.800,00 Kč

Milostovice - stavba
původně schváleno v rozpočtu 2019 

- opravy a udržování

Stránka 10 z 29Přehled usnesení [31/RM/18.12.2019]



(2321,5171,00000020,0220,0007718000000) - 270,00 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace 
(85% uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy)
- opravy a udržování
(2321,5171,106515974,0220,0007718000000) + 172,12 Kč

uznatelné výdaje SMO 
(15% z uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy+ 25% 
z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané 
příjmy)
- opravy a udržování
(2321,5171,10610000,0220,0007718000000) + 97,88 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017
D 231 0000

(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)   + 61.372,12 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/249
v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

ostatní investiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 1.358.818,95 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace
- 9 žádost o platbu
původně schváleno v rozpočtu 2019 
(uznatelné výdaje celkem)

- stavba
(2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 2.131.480,71 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace 
(85% uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy)
- stavby
(2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 1.358.818,95 Kč

uznatelné výdaje SMO 
(15% z uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy+ 25% 
z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané 
příjmy)
- stavba
(2321,6121,10610000,0220,0007869000000) + 772.661,76 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017
D 231 0000
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(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)   + 1.358.818,95 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/250
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

ZŠ B. Němcové - přístavba 

(3113,6121,00000026,0220,0007787000000)    - 5.543.996,42 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)

MD 231 0000

(0000,8123,00000026,0020,0009963000000)    - 5.543.996,42 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/251
ve výdajích - odbor sociálních věcí

výkon sociální práce
- školení
(6171,5167,000013015,0040,0002422000000) - 10.204,00 Kč

ve výdajích - personální a mzdové oddělení
výkon sociální práce
- platy
(6171,5011,000013015,0192,0002422000000) + 10.204,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/252
ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků

výkupy pozemků
(3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 162.642,15 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
stavba - nákup vybudovaných parkovacích míst
(DJUSU Company, s.r.o., PID: MMOPP00G0JS5)

(2219,6121,000000000,0050,0000000000000) + 162.642,15 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2019/253
ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov
rekonstrukce kotelny MDKPB

(3322,6121,00000120,0051,0007523000000) - 104.406,00 Kč
(3322,6121,00000000,0051,0007523000000) - 9.334,00 Kč

Vrt Sv.Anna
průzkumové práce

(2310,5166,00000120,0051,0007529000000) + 104.406,00 Kč
(2310,5166,00000000,0051,0007529000000) + 9.334,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2019/254
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ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
NN lokalita Květinová 

(3633,6121,00000000,0051,0000000000000) + 281.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 281.000,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2019/255
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

příjmy z úroků
(6310,2141,00000000,0020,0000000000000) + 100.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
služby peněžních ústavů
(6310,5163,00000000,0020,0000000000000) + 100.000,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2019/256
ve výdajích - Odbor kancelář primátora

Vánoční trhy - osvětlení
(2141,6122,000000000,0120,0001043230000) - 30.250,00 Kč

Vánoční trhy - služby
(2141,5169,000000000,0120,0001043230000) + 30.250,00 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2019/257
ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov
světelná tabule ZŠ Mařádkova

(3113,6122,00000000,0051,0000000000000) + 250.000,00 Kč

oddělení správy a evidence pozemků
výkupy pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000) - 250.000,00 Kč

k) Rozpočtové opatření č. 2019/258
ve výdajích - technické služby - výkony

Údržba komunikací - služby
(2212,5169,000000000,0790,0002534000000) + 1.605.000,00 Kč
Údržba komunikací - opravy a udržování
(2212,5171,000000000,0790,0002534000000) - 906.000,00 Kč
Zimní údržba komunikací - služby
(2212,5169,000000000,0790,0002535000000) + 10.000,00 Kč
Parkovací dům - nákup materiálu
(2219,5139,000000000,0790,0001105000000) - 33.000,00 Kč
Parkovací dům - voda
(2219,5151,000000000,0790,0001105000000) - 9.000,00 Kč
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Parkovací dům - elektřina
(2219,5154,000000000,0790,0001105000000) - 118.000,00 Kč
Parkovací dům - služby elektronických 
komunikací
(2219,5162,000000000,0790,0001105000000) - 5.000,00 Kč
Parkovací dům - služby
(2219,5169,000000000,0790,0001105000000) + 69.000,00 Kč
Parkovací dům - opravy a udržování
(2219,5171,000000000,0790,0001105000000) - 54.000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce - nákup materiálu
(3412,5139,000000000,0790,0001102000000) + 34.000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce - voda
(3412,5151,000000000,0790,0001102000000) - 200.000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce - teplo
(3412,5152,000000000,0790,0001102000000) - 308.000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce - plyn
(3412,5153,000000000,0790,0001102000000) - 65.000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce - elektřina
(3412,5154,000000000,0790,0001102000000) - 373.000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce - služby
(3412,5169,000000000,0790,0001102000000) + 1.842.000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce - opravy a udržování
(3412,5171,000000000,0790,0001102000000) - 225.000,00 Kč
Veřejné WC - nákup materiálu
(3639,5139,000000000,0790,0001109000000) - 16.000,00 Kč
Veřejné WC - voda
(3639,5151,000000000,0790,0001109000000) - 34.000,00 Kč
Veřejné WC - elektřina
(3639,5154,000000000,0790,0001109000000) - 30.000,00 Kč
Veřejné WC - služby
(3639,5169,000000000,0790,0001109000000) - 5.000,00 Kč
Veřejné WC - opravy a udržování

(3639,5171,000000000,0790,0001109000000) - 15.000,00 Kč

Údržba hřbitovů - voda
(3632,5151,000000000,0790,0002539000000) + 9.000,00 Kč

Údržba hřbitovů - služby
(3632,5169,000000000,0790,0002539000000) + 308.000,00 Kč

Údržba hřbitovů - opravy a udržování
(3632,5171,000000000,0790,0002539000000) - 85.000,00 Kč

Údržba hřbitovů - poplatky
(3632,5365,000000000,0790,0002539000000) - 29.000,00 Kč

Smuteční obřadní síň - voda
(3632,5151,000000000,0790,0002545000000) - 13.000,00 Kč

Smuteční obřadní síň - plyn
(3632,5153,000000000,0790,0002545000000) - 19.000,00 Kč

Smuteční obřadní síň - elektřina
(3632,5154,000000000,0790,0002545000000) - 11.000,00 Kč

Smuteční obřadní síň - služby
(3632,5169,000000000,0790,0002545000000) - 30.000,00 Kč

Smuteční obřadní síň - opravy a udržování
(3632,5171,000000000,0790,0002545000000) - 10.000,00 Kč

Veřejné osvětlení - elektřina 
(3631,5154,000000000,0790,0002538000000) - 1.373.000,00 Kč
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Veřejné osvětlení - služby 
(3631,5169,000000000,0790,0002538000000) + 761.000,00 Kč

Veřejné osvětlení - opravy a udržování 
(3631,5171,000000000,0790,0002538000000) - 186.000,00 Kč

Údržba obsluhovaného majetku - voda 
(3639,5151,000000000,0790,0001099000000) + 25.000,00 Kč

Údržba obsluhovaného majetku - služby 
(3639,5169,000000000,0790,0001099000000) + 21.000,00 Kč
Údržba obsluhovaného majetku - opravy a 
udržování
(3639,5171,000000000,0790,0001099000000) - 106.000,00 Kč

Otický příkop - opravy a udržování
(3639,5171,000000000,0790,0001098000000) - 252.000,00 Kč

Městská víceúčelová hala - služby 
(3412,5169,000000000,0790,0001006000000) + 18.000,00 Kč

Městská víceúčelová hala - opravy a udržování
(3412,5171,000000000,0790,0001006000000) - 80.000,00 Kč

Městská víceúčelová hala - poplatky 
(3412,5365,000000000,0790,0001006000000) - 9.000,00 Kč

Veřejná zeleň - služby 
(3745,5169,000000000,0790,0002537000000) - 82.000,00 Kč

Veřejná zeleň - poplatky 
(3745,5365,000000000,0790,0002537000000) - 15.000,00 Kč

Čistota města - služby 
(3745,5169,000000000,0790,0002536000000) + 138.000,00 Kč

Čistota města - poplatky
(3745,5365,000000000,0790,0002536000000) - 12.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
Sběr a svoz komunálních odpadů
(3722,5169,000000000,0130,0001075000000) - 132.000,00 Kč

l) Rozpočtové opatření č. 2019/259
ve výdajích - odbor životního prostředí

Adaptační strategie na změnu klimatu
(3719,5169,000000000,0130,0000000000000) - 50.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
Zelené hradby
(3745,5169,000000000,0050,0007571000000) + 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č.ZRR/2019/123

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ZŠ Mařádkova - hala - střecha 
(3113,5171,00000020,0220,0007508000000) + 600.000,00 Kč

Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace - 
náhradní výsadba vč. následné péče 
(objednávka)
(3745,5171,00000020,0220,0007869000000) + 120.267,00 Kč
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Krnovská 71B - fasáda, střecha - PD 
(objednávka)
(6171,5169,00000020,0220,0007504000000) + 99.825,00 Kč

ZŠ B. Němcové - fasáda
(3113,5171,00000020,0220,0007614000000)  -   820.092,00 Kč

b) Finanční prostředky na akci ZŠ Mařádkova - hala - střecha ve výši 600.000,00 Kč 
budou předmětem finančního vypořádání za rok 2019. 

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/124
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

MŠ Mostní (výměna oken, zateplení) - PD
(objednávka)

(3111,6121,00000000,0220,00075020000000)  +  118.580,00 Kč

Horní náměstí 33, 34 35 (výměna oken, zateplení)

(3612,6121,00000000,0220,0007638000000)    -     118.580,00 Kč

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/125

ve výdajích - odbor životního prostředí

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - 
služby 

(3792,5169,00000000,0130,00010760000000) - 85.050,00 Kč

Biologická ochrana města - služby 
(3741,5169,00000000,0130,00025220000000) + 85.050,00 Kč

3. schvaluje
a) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/21

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 805.620,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz 
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů 
do 40 let skutečného věku porostu
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 465.360,00 Kč

- umělá obnova sadbou - první
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 301.560,00 Kč

- umělá obnova sadbou - opakovaná
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 38.700,00 Kč
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b) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/22
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 1.082.898,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz 
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů 
do 40 let skutečného věku porostu
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 389.820,00 Kč

- umělá obnova sadbou - první
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 611.160,00 Kč

- umělá obnova sadbou - opakovaná
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 81.918,00 Kč

c) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/23
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 1.314.399,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz 
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů 
do 40 let skutečného věku porostu
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 20.280,00 Kč

- umělá obnova sadbou - první
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 855.300,00 Kč

- umělá obnova sadbou - opakovaná
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 24.219,00 Kč

- přirozená obnova a umělá obnova síjí
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 45.480,00 Kč

- zajištění lesních porostů
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 363.120,00 Kč

- přeměna porostů, rekonstrukce
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 6.000,00 Kč

d) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/24
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v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 298.345,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz
- vyklizování nebo přibližování dříví koněm
(1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 148.225,00 Kč

- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením
(1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 150.120,00 Kč

e) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/25
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 152.240,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz
- vyklizování nebo přibližování dříví koněm
(1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 70.520,00 Kč

- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením
(1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 81.720,00 Kč

f) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/26
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 277.060,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz
- vyklizování nebo přibližování dříví koněm
(1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 173.200,00 Kč

- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením
(1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 103.860,00 Kč

g) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/27
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,103533063,0020,0000000000040) + 484.461,75 Kč
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Usnesení: PŘIJATO

(0000,4116,103133063,0020,0000000000040) + 85.493,25 Kč
celkem 569.955,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Nový svět - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt 
"CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015653" (Šablony II)
(3113,5336,103533063,0030,000100200040) + 484.461,75 Kč

(3113,5336,103133063,0030,000100200040) + 85.493,25 Kč

h) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/28
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000319,0020,0002397000000) - 17.840,20 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
Národní síť zdravých měst
- drobný hmotný dlouhodobý majetek
(3900,5137,000000319,0140,0002397000000) - 9.976,40 Kč

- nákup služeb
(3900,5169,000000319,0140,0002397000000) - 4.188,80 Kč

- věcné dary
(3900,5194,000000319,0140,0002397000000) - 3.675,00 Kč

4. schvaluje
a) Zařazení nové akce do seznamu jmenovitých akcí Technických služeb Opava s.r.o. - 

JA TS - VO ul. Polní - Ovocná

b) Rozpočtové opatření č. 2019/260

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
VO ul. Březinova 

(3631,6121,00000000,0220,0007548000000)  -   112.800,00 Kč

ZŠ Ochranova - výměna oken + fasáda 
(3113,5171,00000020,0220,0007666000000)  -   241.200,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
JA TS - VO ul. Polní - Ovocná
(3631,6121,00000000,0790,0004243000000)  +   112.800,00 Kč
(3631,6121,00000020,0790,0004243000000)  +   241.200,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1333/31/RM/19 Dotace ostatní - Český svaz bojovníků za svobodu - činnost oblastního spolku Opava
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Českého svazu bojovníků za svobodu se sídlem 
Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755, na činnost Českého svazu 
bojovníků za svobodu, oblastního výboru Opava v roce 2020, ve výši 40.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu se sídlem Legerova 1854/22, 

Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755, na činnost Českého svazu bojovníků za 
svobodu, oblastního výboru Opava v roce 2020, ve výši 40.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/126
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč

Český svaz bojovníků za svobodu
(3900,5222,00000000,0020,0000406000000)    + 40.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1334/31/RM/19 Dotace ostatní - FIT Sports Club, z.s - World Pickleball Championship 2019

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci FIT Sports Clubu, z.s. se sídlem Antonína Sovy 1229/6, Kateřinky, 
747 05 Opava, IČ 22718214, na náklady související s účastí na World Pickleball 
Championship 2019, ve výši 28.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci FIT Sports Clubu, z.s. se sídlem Antonína Sovy 1229/6, Kateřinky, 

747 05 Opava, IČ 22718214, na náklady související s účastí na World Pickleball 
Championship 2019, ve výši 14.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/127
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 14.000,00 Kč

FIT Sports Club, z.s.
(3419,5222,00000000,0020,0000395000000)    + 14.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

1335/31/RM/19 Dotace ostatní - schválení smluv - Opavskem bez bariér, spolek Kapradí

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 

MMOPP00CW420, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Opavskem bez bariér, z.s. IČ 08187355, zastoupeným Pavlem Carbolem, 
předsedkyní, ve výši 35.000,00 Kč, jako příjemcem dotace
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO
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b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW415, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a spolkem "Kapradí, spolek. IČ 02692716, zastoupeným Lenkou Zemanovou, 
předsedkyní, ve výši 30.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1336/31/RM/19 Basketbalový klub Opava a.s. - Smlouva o poskytnutí propagačních služeb

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí propagačních služeb, MMOPP00CW491, mezi statutárním městem 
Opava jako poskytovatelem a Basketbalovým klubem Opava a.s., IČ 25840576, 
zastoupeným Miroslavem Mařádkem, předsedou představenstva, ve výši 500.000,00 Kč, 
jako objednatelem

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1337/31/RM/19 Spolek rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě - přesun položek

Rada města

1. schvaluje
přesun položek v rámci projektu s názvem VIII. Mezinárodní opavský klavírní festival 
"Magický klavír v proměnách času", schváleného v rámci Programu Kultura 2019, pod 
číslem 014/K2/19

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1338/31/RM/19 Slezské divadlo Opava - změna závazných ukazatelů rozpočtu

Rada města

1. schvaluje
a) přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR pro Slezské divadlo Opava, p. o., na projekt 

"Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium"

b) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 

Účel Částka 
Příspěvek na provoz: 86.500.000,00
Z toho: 
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.300.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 59.000.000,00

Průtokové dotace 9.089.000,00
Neinvestiční
Spolufinancování uznatelných nákladů spojených 
s provozem divadla (MSK)

2.273.000,00

Program státní podpory profesionálních divadel a 
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých 
sborů (MK)

6.600.000,00

Gabriela Stimola a Fabrizio Da Ros v Opavě (MSK) 90.000,00

Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium (MK) 126.000,00 

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1339/31/RM/19 Knihovna Petra Bezruče v Opavě - odpisový plán na rok 2019

Rada města

1. schvaluje
a) odpisový plán Knihovny Petra Bezruče v Opavě, p. o., na rok 2019 

b) závazné ukazatele rozpočtu: 

Odvětvový odbor: Kancelář primátora

Název organizace: Knihovna Petra 
Bezruče v Opavě, p. o. 

Účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 17.000.000,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 472.210,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad 
mezd) 

9.270.000,00

Průtokové dotace: 2.686.000,00
Neinvestiční: 

Zabezpečení výkonu regionálních 
funkcí knihoven v MSK 
(poskytovatel MSK)

2.090.000,00

Rozvíjení fondu zvukových knih pro 
nevidomé, zrakově postižené a 
jinak hendikepované uživatele 
v KPBO, Pohádkový labyrint a 
Cestou - necestou, podpora 
klubové a přednáškové činnosti

35.000,00

Vybavení knihovny RFID 
technologií a samoobslužným 
půjčováním - II. etapa - pobočka 
Kateřinky

40 000,00

Investiční: 

Modernizace elektrické požární 
signalizace (EPS), objekt Knihovna 
Petra Bezruče, p. o.

241.000,00

Vybavení knihovny RFID 
technologií a samoobslužným 
půjčováním - II. etapa - pobočka 
Kateřinky

280.000,00

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1340/31/RM/19 Smlouva o dílo č. RCS-2019-Z171 - náhrada Firewall

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o dílo (MMOPP00K1R08) mezi statutárním městem Opavou a  společnosti 
Autocont a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
zastoupené Jindřichem Zimolou, ředitelem regionálního centra  ve výši 1640276,00 Kč 
s DPH

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1341/31/RM/19 ZŠ Opava-Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže

Rada města

1. schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "ZŠ Opava-Kylešovice - 

rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže" v rámci  119. výzvy Operačního 
programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa Zlepšování kvality vod a snižování 
rizika povodí, Specifický cíl 1.3. - Zajištění povodňovou ochranu intravilánu a 
hospodaření se srážkovými vodami

b) zajištění financování u projektu "ZŠ Opava-Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím 
akumulační nádrže" v rámci  119. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-
2020, prioritní osa Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodí, Specifický cíl 1.3. - 
Zajištění povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

c) zajištění udržitelnosti projektu "ZŠ Opava-Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím 
akumulační nádrže" v rámci  119. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-
2020, prioritní osa Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodí, Specifický cíl 1.3. - 
Zajištění povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

d) Rozpočtové opatření č. 2019/261
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 765.000,00 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ZŠ Opava Kylešovice - rekonstrukce atria 
s využitím akumulační nádrže
(3113,6121,000000000,0220,0007494000000) + 765.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1342/31/RM/19 Seniorcentrum Opava, p.o. - Pořadník žadatelů o nájemní byty

Rada města

1. schvaluje
Pořadník na rok 2020 pro žadatele o nájemní byty ve správě Seniorcentra Opava,p.o.

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1343/31/RM/19 Smlouva o dílo - Údržba a servisní kontroly záložního zdroje elektrické energie v 
letech 2020 - 2024

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o dílo (MMOPP00F6XFJ), mezi POWERBRIDGE spol. s r.o., Vintrovna 460/5c, 
664 41 Popůvky jako zhotovitelem a Statutárním městem Opava, jako objednatelem

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1344/31/RM/19 Darovací smlouva - dar pro útulek společnosti Mars Czech s.r.o.

Rada města

1. schvaluje
a) 
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smlouvu (MMOPP00J75J6), mezi statutárním městem Opava jako obdarovaným 
a společností Mars Czech s.r.o., se sídlem Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4, 
IČ 28444914, jako dárcem

b) přijetí věcného daru pro potřebu jeho využití v Městském útulku v Opavě

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1345/31/RM/19 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1346/31/RM/19 Žádost Základní školy Opava, Otická o příslib zřizovatele k předfinancování a 
spolufinancování projektu

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání projektové žádosti, předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení 
technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. 
po dobu udržitelnosti, tj. 5 let od ukončení realizace projektu "Učebna přírodních věd 
a multimediální učebna" Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace ve výši 
3.800.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1347/31/RM/19 Žádost Základní školy Opava, Englišova 82 o příslib zřizovatele k předfinancování a 
spolufinancování projektu

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání projektové žádosti, předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení 
technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. 
po dobu udržitelnosti, tj. 5 let od ukončení realizace projektu "Modernizace dvou 
počítačových učeben v ZŠ Englišova" Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková 
organizace ve výši 3.000.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1348/31/RM/19 Převod financí do roku 2020 - předfinancování projektu Otevřené bunkry

Rada města

1. schvaluje
předfinancování projektu "Opevnění Slezska" realizovaný spolkem Turistická oblast 
Opavské Slezsko, z. s., ve výši 451.000,00 Kč  z rozpočtu odboru kanceláře primátora 
(2143, 5622, 00000000, 0120, 0002424000000) formou finančního vypořádání 2019

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1349/31/RM/19
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Rozpočtová opatření 2019, předběžná rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu 
rozpočtu 2019

Rada města

1. ruší
a) usnesení 1171/28/RM/19, bod 3. písmeno b)

Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní přijaté vratky transferů

ZŠ Vrchní - vratka nevyužité dotace na projekt 

"Podpora inkluze v MSK"
MD 231 0800

(6402,2229,103533063,0020,0001002000025) + 51.704,73 Kč
(6402,2229,103133063,0020,0001002000025) + 6.082,91 Kč
(6402,2229,103100253,0020,0001002000025) + 3.041,46 Kč

celkem 60.829,10 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

finanční vypořádání minulých let mezi krajem 

a obcemi
ZŠ Vrchní - vratka nevyužité dotace na projekt 

"Podpora inkluze v MSK"
D 231 0000

(6402,5366,103533063,0020,0001002000025) + 51.704,73 Kč
(6402,5366,103133063,0020,0001002000025) + 6.082,91 Kč
(6402,5366,103100253,0020,0001002000025) + 3.041,46 Kč

b) usnesení 1171/28/RM/19, bod 3. písmeno c)
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní přijaté vratky transferů

ZŠ B.Němcové - vratka nevyužité dotace na 
projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
MD 231 0600

(6402,2229,103533063,0020,0001002000018) + 47.318,09 Kč
(6402,2229,103133063,0020,0001002000018) + 5.566,84 Kč
(6402,2229,103100253,0020,0001002000018) + 2.783,42 Kč

celkem 55.668,35 

ve výdajích - odbor školství

finanční vypořádání minulých let mezi krajem 

a obcemi
ZŠ B.Němcové - vratka nevyužité dotace na 
projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
D 231 0000

(6402,5366,103533063,0020,0001002000018) + 47.318,09 Kč
(6402,5366,103133063,0020,0001002000018) + 5.566,84 Kč
(6402,5366,103100253,0020,0001002000018) + 2.783,42 Kč
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c) usnesení 1171/28/RM/19, bod 3. písmeno d)
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní přijaté vratky transferů

ZŠ Šrámkova - vratka nevyužité dotace na 
projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
MD 231 0600

(6402,2229,103533063,0020,0001002000032) + 90.620,89 Kč
(6402,2229,103133063,0020,0001002000032) + 10.661,28 Kč
(6402,2229,103100253,0020,0001002000032) + 5.330,65 Kč

celkem 106.612,82 Kč

ve výdajích - odbor školství

finanční vypořádání minulých let mezi krajem 

a obcemi
ZŠ Šrámkova - vratka nevyužité dotace na 
projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
D 231 0000

(6402,5366,103533063,0020,0001002000032) + 90.620,89 Kč
(6402,5366,103133063,0020,0001002000032) + 10.661,28 Kč
(6402,5366,103100253,0020,0001002000032) + 5.330,65 Kč

2. schvaluje
a) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/29

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ZŠ Vrchní - vratka nevyužité dotace na projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,103533063,0020,0000000000025) - 34.858,67 Kč
(0000,4122,103133063,0020,0000000000025) - 4.101,02 Kč
(0000,4122,103100253,0020,0000000000025) - 2.050,51 Kč

celkem z roku 2019 41.010,20 
Kč

ostatní přijaté vratky transferů
MD 231 0800

(6402,2229,103533063,0020,0001002000025) + 16.846,06 Kč
(6402,2229,103133063,0020,0001002000025) + 1.981,89 Kč
(6402,2229,103100253,0020,0001002000025) + 990,95 Kč

celkem z minulých let 
19.818,90 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Vrchní - projekt "Podpora inkluze 
v Moravsko-
slezském kraji" - účelový příspěvek na provoz -
vratka nevyužité dotace
D 231 0800

(3113,5336,103533063,0030,0001002000025) - 34.858,67 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000025) - 4.101,02 Kč
(3113,5336,103100253,0030,0001002000025) - 2.050,51 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
finanční vypořádání minulých let mezi krajem 
a obcemi
ZŠ Vrchní - vratka nevyužité dotace na projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
D 231 0000

(6402,5366,103533063,0020,0001002000025) + 16.846,06 Kč
(6402,5366,103133063,0020,0001002000025) + 1.981,89 Kč
(6402,5366,103100253,0020,0001002000025) + 990,95 Kč

b) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/30
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ZŠ B.Němcové - vratka nevyužité dotace na 
projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,103533063,0020,0000000000018) - 47.318,09 Kč
(0000,4122,103133063,0020,0000000000018) - 5.566,84 Kč
(0000,4122,103100253,0020,0000000000018) - 2.783,42 Kč

celkem z roku 2019 55.668,35 
Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Boženy Němcové - projekt "Podpora inkluze 
v Moravskoslezském kraji" - účelový příspěvek
na provoz - vratka nevyužité dotace
D 231 0800

(3113,5336,103533063,0030,0001002000018) - 47.318,09 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000018) - 5.566,84 Kč
(3113,5336,103100253,0030,0001002000018) - 2.783,42 Kč

c) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/31
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ZŠ Šrámkova - vratka nevyužité dotace na 
projekt 
"Podpora inkluze v MSK"
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,103533063,0020,0000000000032) - 90.620,89 Kč
(0000,4122,103133063,0020,0000000000032) - 10.661,28 Kč
(0000,4122,103100253,0020,0000000000032) - 5.330,65 Kč

celkem z roku 2019 106.612,82 
Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Šrámkova - projekt "Podpora inkluze
v Moravskoslezském kraji" - účelový příspěvek
na provoz - vratka nevyužité dotace
D 231 0800

(3113,5336,103533063,0030,0001002000032) - 90.620,89 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000032) - 10.661,28 Kč
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(3113,5336,103100253,0030,0001002000032) - 5.330,65 Kč

3. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/262

ve výdajích - kancelář tajemníka
oddělení  hospodářské správy 
opravy a udržování
(3639,5171,00000000,0191,0000000000000) - 6.000,00 Kč

nákup uměleckých předmětů
(3639,6127,00000000,0191,0000000000000) + 6.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/263
ve výdajích - technické služby - výkony

Veřejná zeleň - poplatky
(3745,5365,000000000,0790,0002537000000) + 3.000,00 Kč
Čistota města - služby
(2219,5169,000000000,0790,0002536000000) +30.000,00 Kč
Čistota města - poplatky
(2219,5365,000000000,0790,0002536000000) +3.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
Sběr a svoz komunálních odpadů
(3722,5169,000000000,0130,0001075000000) - 36.000,00 Kč

4. schvaluje
a) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/128

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Vlaštovičky +Jarkovice splašková kanalizace 
(poplatek)
(2321,6121,000000000,0220,0007869000000) + 7.500,00 Kč

Investice - projektová dokumentace

(6409,6121,000000000,0220,0000000000000) - 7.500,00 Kč

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/129
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Přestupní terminál Opava-východ-ul. Skladištní
(2212,6121,000000000,0220,0007570000000) + 2.500,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,000000000,0220,0000000000000) - 2.500,00 Kč

c) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/130
ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy

opravy válečných hrobů  
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Usnesení: PŘIJATO

(3326,5171,000000000,0191,0000000000000)
- 138.293,00 Kč

projekt "Opava - oprava válečného hrobu
obětí prusko-rakouské války r. 1866"
- opravy a udržování
(3326,5171,000000000,0191,0002398000000) + 138.293,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města
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