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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

50. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 9.9.2020 v 09:00 hodin 

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

2183/50/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program 50. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 9. 9. 2020

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

2184/50/RM/20 Uplatnění předkupního práva - garáže

Rada města

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2168/78 k.ú. 

Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem 
Ostrava, za nabízenou kupní cenu 60.000,00 Kč

b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 1636/32 k.ú. 
Opava - Předměstí, ve vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Újezd u Tišnova, 
za nabízenou kupní cenu 210.000,00 Kč

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

2185/50/RM/20 Smlouva o zajištění budoucích dodávek zemního plynu lokalita IBV Stromovka

Rada města

1. ruší
usnesení RM č.1778/43/RM/20/1c) ze dne 20.5.2020 ( Rada města schvaluje smlouvu 
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení 
a o smlouvě budoucí nájemní (MMOPP00EUYCK) mezi statutárním městem Opava jako 
investorem a GasNet,s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567 jako budoucím nájemcem)

2. schvaluje
smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní (MMOPP00I7XQ8) mezi statutárním městem 
Opava jako investorem a GasNet,s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ 27295567 jako budoucím nájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2186/50/RM/20 Záměr prodeje, budova bez čp/če, Opava, areál Dukelských kasáren

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 2202/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, v katastrálním území Opava-Předměstí, 
zapsané na LV č. 3618 pro katastrální území Opava-Předměstí u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava

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

2187/50/RM/20 Smlouva o výpůjčce, část OC Slezanka, Bludný kámen z.s.

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce MMOPP00LUIAN mezi statutárním městem Opava jako půjčitelem 
a Bludným kamenem z.s., se sídlem Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava, Předměstí, 
IČ: 66144108 jako vypůjčitelem

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

2188/50/RM/20 Změna přílohy č. 1 zásad pro přidělování a pronajímání městských bytů pro osoby 
sociálně znevýhodněné - bodové hodnocení

Rada města

1. schvaluje
změnu přílohy č. 1 zásad pro přidělování a pronajímání městských bytů pro osoby 
sociálně znevýhodněné - bodové hodnocení s účinností od 1.10.2020

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

2189/50/RM/20 Bytové záležitosti - Jateční 8A v Opavě

Rada města

1. schvaluje
přidělení volného bytu č.14 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A 
v Opavě žadateli p. ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava

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

2190/50/RM/20 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
s ČEZ Distribucí a.s. a CETIN a.s.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 

(MMOPP00L9XQ3) 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.  2900 v k.ú. 
Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Mlýnská, parc.č. 992/3, rozšíření kNN" 

Stránka 2 z 14Přehled usnesení [50/RM/9.9.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

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 
(MMOPP00L9XMN) 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 a 2ks rozvodné skříně 
do/na pozemku parc.č.  1078/22 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu "Komárov, 
Ostravská 384/11a, rozšíření kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene stanovenou znaleckým posudkem

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00L9XAB) mezi statutárním městem Opava a společností CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 pro umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 1ks rozvaděče SIS 1350 
a 1 ks elektroměrového rozvaděče  do/na pozemku parc.č. 2976 v k.ú. Opava - 
Předměstí pro realizaci stavby: "11010-062211 RVDSL1614_M_T_OPAV3038_OK" 
za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem    

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

2191/50/RM/20 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L9XI7) 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. 756/1, 798/29 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu 
"Suché Lazce, p.č. 754/36, rozš. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 4.200,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L9XJ2) 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 pozemku parc.č. 3018 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
Hobzíkova 100/3, posílení kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 6.000,00 Kč + DPH 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L9XLS) 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 pozemku parc.č. 2146/19 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu 
"Opava, Krnovská, UNIPETROL, rozš. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

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

2192/50/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene s Vodafone Czech Republic a.s.

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L9XGH) mezi statutárním městem Opava 
a společností Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Náměstí Junkových 2808/2, 
Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 pro umístění podzemního komunikačního vedení 
v pozemcích parc.č. 2491, 3014/2, 2492/22 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou 
stavbu "Optická přípojka UPC, Slezská univerzita v Opavě" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 14.400,00 Kč + DPH 

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2193/50/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Seniorcentrum Opava - 
Rolnická 24 - rekonstrukce II" - výsledek zadávacího řízení

Rada města

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - 
Přívoz, IČ: 646102252
2. KAMI PROFIT, s.r.o.,  se sídlem odštěpný závod, Spojů 835/2, 708 00 Ostrava, 
Poruba, IČ: 05264758
3. Navláčil stavební firma, s.r.o.,  se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 25301144
4. OSBAU s.r.o.,  se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová, IČ: 02117436
5. FENBAU s.r.o.,  se sídlem Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458
6. TOKAMA stavební s.r.o.,  se sídlem Sviadnov, Ostravská 19, IČ: 01445961
7. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.,  se sídlem 793 12 Horní Benešov, Příčná 173, 
IČ: 26876574
8. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., se sídlem Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava, 
IČ: 48391212
9. Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 
Krnov, IČ: 29445671
10. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 
Opava, IČ: 62305620

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., 
Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 646102252, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou.

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

2194/50/RM/20 Schválení dotační smlouvy - Český kynologický svaz ZKO Opava - 192

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVGHY, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Českým kynologickým svazem ZKO Opava - 192 se sídlem Jaselská 2753/22, 
Předměstí, 747 07 Opava, IČ 47813881, zastoupeným Vladimírem Palisou, předsedou 
a jednatelem výboru, ve výši 05.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

2195/50/RM/20 Rozpočtová opatření 2020 a změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/148

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

investiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000 

(0000,4222,000000359,0020,0000000000036) + 570.500,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na 
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realizaci projektu "Rekonstrukce stávajícího 
nevyhovujícího výtahu v domově pro seniory"
(4350,6356,000000359,0040,0001001000036) + 570.500,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/149
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Sídliště Kylešovice - II.etapa - sadové úpravy
(úprava položky)

(2219,6121,000000000,0220,0007512000000) - 39.039,00 Kč
(3745,5171,000000000,0220,0007512000000) + 39.039,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/150
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

investiční přijaté transfery ze státních fondů
MD 231 0000

(0000,4213,000092501,0020,0007512000000) + 1.347.149,07 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Regenerace sídliště Opava Kylešovice - II. 
etapa
- stavba 50% uznatelných výdajů  (3.splátka)
(2219,6121,000092501,0220,0007512000000) + 1.347.149,07 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/151
ve výdajích - odbor školství

Účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Vrchní
vyúčtování projektu "Společné učení - cesta 
k úspěchu"
(3113,5331,000000000,0030,0001002000025) + 75.232,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 75.232,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/152
ve výdajích - odbor majetku města

nadlimitní věcná břemena
(3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 100.000,00 Kč

neplánové platby - komunikace
(2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 100.000,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2020/153
v příjmech - městská policie

náhrady škod
(5311,2324,000000000,0110,0009078000000) + 94.926,00 Kč

ve výdajích - městská policie
autoprovoz
(5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 94.926,00 Kč
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2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/71

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Severní obchvat - východní část - chodník 
ul. Mostní - PD - (objednávka)
(2219,6121,000000000,0220,0007922000000) + 59.895,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,000000000,0220,0000000000000) -59.895,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/72
ve výdajích - odbor informatiky

DHDM - 7 ks tiskáren
(6171,5137,000000120,0170,0002528000000) + 115.192,00 Kč
rezerva odboru
(6171,5901,000000120,0170,0000000000000) - 115.192,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/73
ve výdajích - odbor majetku města, TSO

rezerva na jmenovité akce
(6409,5901,000000020,0790,0004000000000) - 27.023,00 Kč

JA TS - Zahradnictví škody po přívalovém dešti
(3639,5171,000000020,0790,0004239000000) + 27.023,00 Kč

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/74
ve výdajích - městská policie

platy
(5311,5011,000000000,0110,0000000000000) - 100.000,00 Kč

náborový příspěvek
(5311,5499,000000000,0110,0000000000000) + 100.000,00 Kč

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

2196/50/RM/20 Složení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci v rámci programu Životní 
prostředí a EVVO 2021

Rada města

1. schvaluje
členy hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci v rámci programu Životní prostředí 
a EVVO  2021, včetně finančního ohodnocení členů, ve složení:
a) Ing. Michaela Bendová, Ph.D 

b) Mgr. Radek Hnilica

c) Mgr. Bc. Lenka Martinková

d) Mgr. Šárka Nováková

e) Ing. Zdenka Rozbrojová

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2197/50/RM/20 Žádost základních škol o účelový příspěvek na "Nákup digitálních technologií pro ZŠ"

Rada města

1. schvaluje
a) poskytnutí finanční podpory - účelového neinvestičního příspěvku pro Základní školu 

Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace a Základní školu Opava, Šrámkova 4, 
příspěvková organizace na nákup digitálních technologií pro ZŠ 

b) Rozpočtové opatření č. 2020/154
ve výdajích - odbor školství

Účelový neinvestiční příspěvek Nákup 
digitálních technologií 
Základní škola Opava, Englišova

(3113,5331,000000120,0030,0001002000019) + 570.000,00 Kč
Základní škola Opava, Šrámkova

(3113,5331,000000120,0030,0001002000032) + 416.000,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,00000120,0020,0002996000000) - 986.000,00 Kč

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

2198/50/RM/20 Soutěž ve sběru hliníku pro školy ve školním roce 2020/2021

Rada města

1. souhlasí
a) se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž ve sběru 

hliníku pro školy zřizované statutárním městem Opava ve školním roce 2020/2021

b) se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž ve sběru 
hliníku pro školy na území obce s rozšířenou působností Opava (včetně škol 
zřizovaných KÚ MSK a MŠMT) ve školním roce 2020/2021

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

2199/50/RM/20 Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2020

Rada města

1. schvaluje
a) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace 

na rok 2020

b) změnu odpisového plánu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková 
organizace na rok 2020

c) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková 
organizace na rok 2020

d) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvková organizace 
na rok 2020

e) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice -
příspěvková organizace na rok 2020

f) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková 
organizace na rok 2020

Stránka 7 z 14Přehled usnesení [50/RM/9.9.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
anonymizované usnesení



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

g) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková 
organizace na rok 2020

h) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková 
organizace na rok 2020

i) změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková organizace na 
rok 2020

j) změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková 
organizace na rok 2020

k) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace 
na rok 2020

l) změnu odpisového plánu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - 
příspěvková organizace na rok 2020

m) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace 
na rok 2020

n) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace 
na rok 2020

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

2200/50/RM/20 Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2021

Rada města

1. schvaluje
a) podání žádosti o neinvestiční dotaci s názvem "Terénní práce v Opavě 2021" v rámci 

dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci 
s Úřadem vlády ČR - dotační program Podpora terénní práce pro rok 2021 

b) finanční spoluúčast města žádosti "Terénní práce v Opavě 2021" ve výši uznatelných 
nákladů 251.000,00 Kč

c) finanční spoluúčast města žádosti "Terénní práce v Opavě 2021" ve výši 
neuznatelných nákladů 33.000,00 Kč

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

2201/50/RM/20 Změna závazných ukazatelů rozpočtu p.o. Seniorcentrum Opava

Rada města

1. schvaluje
změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2020
Odvětvový odbor:
odbor sociálních věcí
Název organizace:
Seniorcentrum Opava, p.o. 
Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz celkem - v tom: 5.700.000,00
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava 2.370.000,00

Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 1.770.000,00

Příspěvek na provoz pečovatelské služby 1.560.000,00

odpisy DHM 3.209.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 12.260.000,00
Průtokové dotace:

Dotace z MSK na financování běžných výdajů souvisejících s 
poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb  - 
1. splátka ve výši 2.433.000,-Kč schválena v RMO dne 24.06.2020 

4.055.000,00
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a 2. splátka ve výši 1.622.000,-Kč schválena v RMO dne 
22.07.2020
Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v 
souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru 868.243,00

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

2202/50/RM/20 Personální záležitosti - dotace MPSV na podporu mimořádného ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19

Rada města

1. schvaluje
mimořádnou odměnu řediteli Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace v návaznosti 
na poskytnutou dotaci z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19

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

2203/50/RM/20 Smlouva o zajištění prodeje - vstupenky a permanentky BK Opava v TIC Opava

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o zajištění prodeje (MMOPP00HMLT7) mezi Statutárním městem Opava 
a Basketbalovým klubem Opava, a. s.,Žižkova 2904/8, 747 07 Opava-Předměstí, 
 IČ 25840576, zastoupeným Kamilem Vajdou, ředitelem společnosti.

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

2204/50/RM/20 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti 
Basketbalový klub Opava a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při 
výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Basketbalový klub Opava a.s. se 
sídlem Žižkova 8/2904, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 25840576 zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2172 (dále jen "společnost Basketbalový 
klub Opava"), jejímž jediným akcionářem je statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. ruší
usnesení RMO č. 1816/44/RM/20/4, 5 ze dne 10. 6. 2020 (RMO volí nového předsedu 
představenstva společnosti Basketbalový klub Opava a. s. pana Petra Czudka,
narozeného ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ , 747 06 Opava, s účinností od 1.6.2020; 
RMO schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Basketbalový klub Opava a. s. 
a panem Petrem Czudkem, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ 747 06 
Opava jako členem představenstva)

2. volí
členem představenstva společnosti Basketbalový klub Opava a. s. pana Petra Czudka, 
narozeného ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ , 747 06 Opava

3. schvaluje
Smlouvu o výkonu funkce mezi společnosti Basktebalový klub Opava a. s. a panem 
Petrem Czudkem, narozeným░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , 747 06 
Opava jako členem představenstva
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4. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Basketbalový klub Opava dle výše uvedených 
usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu 
a dozorčí radě společnosti Basketbalový klub Opava

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

2205/50/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Technickoekonomické a 
hydrogeologické posouzení možností nakládání se srážkovými vodami v opavských 
školských zařízeních" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče EKOTOXA s.r.o., Fišova 407/7, 602 00 Brno - 
Černá Pole, IČ: 64608531, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele uvedené 
v Písemné výzvě k podání nabídek

2. schvaluje
smlouvu  o dílo (MMOPP00KQ3FS), zakázka: "Technickoekonomické a hydrogeologické 
posouzení možností nakládání se srážkovými vodami v opavských školských zařízeních" , 
mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností EKOTOXA s.r.o., 
Fišova 407/7, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ: 64608531, zastoupenou Dr. Ing. Jiřím 
Vrubelem, jednatelem, jako zhotovitelem

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

2206/50/RM/20 Plná moc k zastupování v řízení

Rada města

1. stahuje
materiál "Plná moc k zastupování v řízení" z programu 50. schůze RMO

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

2207/50/RM/20 Darovací smlouva na dezinfekci a obaly s dávkovači

Rada města

1. schvaluje
darovací smlouvu MMOPP00JNIV7 na dodávku dezinfekce a obaly s dávkovači mezi 
statutárním městem Opava a firmou Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 305/29, 
Komárov, 747 707  Opava, IČ: 26785323

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

2208/50/RM/20 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 24. 08. 2020 do 02. 09. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2209/50/RM/20 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

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

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

2210/50/RM/20 Smlouva o dodávce informačního systému pro správu servisních požadavků

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o dodávce informačního systému pro správu servisních požadavků 
(MMOPP00K1R9Z) mezi statutárním městem Opavou a společností ALVAO s. r.o., se 
sídlem Hlohová 1455/10, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 25561561, zastoupenou 
Ing. Radkem Grodlem, jednatelem společnosti ve výši 416.549,00 Kč včetně DPH

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2020/155
ve výdajích - odbor informatiky
programové vybavení
(6171,6111,000000120,0170,0002527000000)                  +  416.549,00 Kč
ve výdajích - rezerva odboru
(6171,5901,000000120,0170,0000000000000)                  - 416.549,00 Kč

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

2211/50/RM/20 Svěření pravomoci - rozhodování o uzavření smlouvy o užívání prostor s 
Moravskoslezským krajem pro krajské volby 2020

Rada města

1. svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavření smlouvy 
(MMOPP00F64YJ) o užívání prostor s Moravskoslezským krajem pro krajské volby 2020, 
podle níž bude Moravskoslezský kraj oprávněn bezúplatně užívat ve dnech 29. 9. - 1. 10. 
2020 prostory v areálu Magistrátu města Opavy na Krnovské ul. v Opavě k umístění 
volebních stanovišť pro hlasování osob, které jsou v karanténě nebo izolaci v souvislosti 
s onemocněním COVID-19, odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy a 
pověřuje Ing. Martinu Věntusovou pověřenou řízením tohoto odboru k podpisu takové 
smlouvy

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

2212/50/RM/20 Dotace ostatní - LUIGINO.cz, z.s. - INLINE víkend, MČR v inline - maratónu / Závod o 
pohár primátora Opavy a Blade Nights Opava - závodní

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku LUIGINO.cz, z.s. se sídlem Palackého 394/3, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ 03745309,  na náklady související s  pořádáním INLINE víkendu, MČR 
v inline - maratónu / Závod o pohár primátora Opavy a Blade Nights Opava - závodní, ve 
výši 45.000,00 Kč
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2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku LUIGINO.cz, z.s. se sídlem Palackého 394/3, Předměstí, 746 01 

Opava, IČ 03745309,  na náklady související s  pořádáním INLINE víkendu, MČR 
v inline - maratónu / Závod o pohár primátora Opavy a Blade Nights Opava - závodní, 
ve výši 25.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVGDI, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a spolkem LUIGINO.cz, z.s. se sídlem Palackého 394/3, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 03745309, zastoupeným Mgr. Janem Krejčířem, předsedou, ve výši 25.000,00 Kč, 
jako příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/75
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.000000000,0020,0002990000000)    - 25.000,00 Kč

LUIGINO.cz, z.s.
(3419,5222,000000000,0020,0000332000000)    + 25.000,00 Kč

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

2213/50/RM/20 Rozpočtová opatření 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/156

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní investiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000013011,0020,0002556000000) + 6.870.900,00 Kč

ve výdajích - personální a mzdové oddělení
oddělení sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)
platy
(4329,5011,000013011,0192,0001096000000) + 5.112.100,00 Kč
(6171,5011,000000000,0192,0001096000000)      - 5.112.100,00 Kč

sociální pojištění 
(4329,5031,000013011,0192,0001096000000) + 1.267.800,00 Kč
(6171,5031,000000000,0192,0001096000000)             - 1.267.800,00 Kč
zdravotní pojištění
(4329,5032,000013011,0192,0001096000000) + 460.100,00 Kč
(6171,5032,000000000,0192,0001096000000)   - 460.100,00 Kč

náhrady mezd v době nemoci
(4329,5424,000013011,0192,0001096000000) + 30.900,00 Kč
(6171,5424,000000000,0192,0001096000000)  - 30.900,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 6.870.900,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/157
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu
MD 231 0000

(0000,4116,000000000,0020,0000000000036) + 121.531,21 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na 
provoz - projekt "Odměňování zdravotnických 
pracovníků v souvislosti s pandemií COVID -19" 
(4350,5336,000000000,0040,0001002000036) + 121.531,21 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/158
ve výdajích - MČ Vávrovice

rezerva
(6409,5901,000000020,0840,0000000000000) - 552.466,00 Kč

ve výdajích - TSO
JA TS - oprava zpevněné plochy před hasičskou 
zbrojnicí Držkovice
(2219,5171,000000020,0790,0004273000000) + 552.466,00 Kč

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

2214/50/RM/20 Občanské obřady

Rada města

1. pověřuje
paní Bc. Hanu Brňákovou, členku Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání 
projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v 
souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
s účinností od 09. 09. 2020

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

2215/50/RM/20 Komise pro občanské obřady

Rada města

1. odvolává
Mgr. Petra Orieščíka z funkce člena Komise pro občanské obřady ke dni od 09. 09. 2020
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2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, pro volební období 2018-2022 s účinností od 10. 09. 2020

Bc. Hanu Brňákovou členkou Komise pro občanské obřady

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

2216/50/RM/20 Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla k užívání

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP00JNITH mezi statutárním 

městem Opava a Ing. Michalem Jedličkou, náměstkem primátora

b) smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP00JNISM mezi statutárním 
městem Opava a Mgr. Petrem Orieščíkem, náměstkem primátora

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. v. r.
1. náměstek primátora města
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