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Anonymizované usnesení

R AD A
ST ATU TÁ RN ÍH O MĚST A O PAVY
U S N E S E N Í
58. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 9.12.2020 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
2482/58/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
program 58. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 9. 12. 2020
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2483/58/RM/20 Smlouva o nájmu, Horní náměstí 28, Opava (KEANT s.r.o.)
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00LUHXN mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a KEANT s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 1487/29,
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ:05767342 jako nájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2484/58/RM/20 Smlouva o nájmu, Horní náměstí 28, Opava, CHANCE a.s.
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00LUHYI mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a CHANCE a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů
156, PSČ 266 01, IČ: 28178815 jako nájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2485/58/RM/20 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu, Mezi Trhy 136/4 a 137/6, Opava, Rousey ´s café
Rada města
1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00LUHVX
mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Rousey ´s Café s.r.o., se sídlem
Loděnická 251, 747 74 Neplachovice, IČ: 05444519 jako nájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2486/58/RM/20 Záměr pronájmu obchodních prostor, Mezi Trhy 136/4 a 137/6, Opava (nynější Rousey
´s Café)
Rada města
1. schvaluje
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 96,45 m2 v
I. nadzemním podlaží budovy č.p. 136, objekt k bydlení, která je součástí pozemku
parc.č. 605, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 137, objekt k bydlení, která je
součástí pozemku parc.č. 607, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce
Město, katastrální území Opava - Město na adrese Opava, Mezi Trhy 136/4 a 137/6
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2487/58/RM/20 Záměr pronájmu nemovitosti, k.ú. Opava - Předměstí, areál Dukelských kasáren, část
C
Rada města
1. schvaluje
záměr pronájmu budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku parc.č. 2201/4 zastavěná plocha a nádvoří a budovy bez čp/če, stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 2201/5 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Opava - Předměstí v areálu Dukelských
kasáren

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

Usnesení: PŘIJATO

2488/58/RM/20 Záměr převodu nájmu, Pekařská 12, Opava (Restaurace Domu umění)
Rada města
1. schvaluje
záměr udělení
souhlasu s převodem nájmu založeného nájemní smlouvou
PID: MMOPP009XCHF, uzavřenou dne 19. 2. 2018 mezi statutárním městem Opava, jako
pronajímatelem a Michaelou Nedělovou, se sídlem Milady Horákové 1048/7, 746 01
Opava - Předměstí, IČ: 87774224 (právním předchůdcem nájemce byla Věrka s.r.o.,
IČ: 24258385, nájem byl později se souhlasem pronajímatele převeden), jejímž
předmětem je nájem části prostor, které se nacházejí v I. PP a I. NP budovy č.p. 417, část
obce Město, na adrese Opava, Pekařská 417/12 a Solná 417/8, která je součástí pozemku
parc.č. 348 zastavěná plocha a nádvoří, ležícího v katastrálním území Opava - Město,
dále prostor nacházejících se v I. PP a v I. NP budovy č.p. 113, část obce Město, na
adrese Opava, Pekařská 113/22, která je součástí pozemku parc.č. 345 ležícího
v katastrálním území Opava - Město a části pozemku parc.č. 348 a části pozemku parc.č.
353/1, oba ležící v katastrálním území Opava - Město, využívaných jako venkovní
posezení a příslušenství restaurace; převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem
Michaelou Nedělovou jako postupitelem a Continental gastro s.r.o., se sídlem
28.října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 07721153 jakožto postupníkem

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

Usnesení: PŘIJATO
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2489/58/RM/20 Kupní smlouvy - prodej hrobového zařízení
Rada města
1. schvaluje
a) kupní smlouvu (MMOPP00LUG30), mezi paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím a statutárním městem Opava, jako
prodávajícím
b) kupní smlouvu (MMOPP00LUG4V), mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ , jako kupujícím a statutárním městem Opava, jako prodávajícím
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2490/58/RM/20 Příkazní smlouva - sdružené nákupy energií pro odběrná místa statutárního města
Opava pro rok 2022 - 2023 metodou postupných nákupů
Rada města
1. schvaluje
a) příkazní smlouvu č.2003 - 008 (MMOPP00I7XC6) mezi statutárním městem Opava
jako příkazcem a ENSYTRA s.r.o. , se sídlem náměstí Svobody 931/22, 789 85
Mohelnice, IČ 28582136, jako příkazníkem
b)

Rozpočtové opatření č. 2020/215
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
energetický management - budovy, haly a
stavby
(2115,6121,00000000,0051,0002447000000)

- 141.750,00 Kč

odměny burzovním dohodcům
(2115,5179,00000000,0051,0002447000000)

+ 77.750,00 Kč

poplatky za technickou analýzu trhu
(2115,5192,00000000,0051,0002447000000)

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

+ 64.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

2491/58/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene se SmVaK Ostrava a.s. a Model Obaly a.s.
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00L9XHC) 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 a společností Model
Obaly a.s. se sídlem Těšínská 2675/102, Předměstí, 746 01, Opava,
IČ 45192944 pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích
parc.č. 2960, 2965/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Model Obaly
a.s. Opava, Bytový dům - přestavba, parc.č. 180/4 k.ú. Opava - Předměstí - přeložka
vodovodního řadu DN 80 GG, Opava" (ul. Provaznická) za zřízení věcného břemene ve
výši 37.350,00 Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2492/58/RM/20 Souhlas k umístěním bezbariérového přístupu, nájezdové rampy a parkovacích míst u
lékárny Slezské nemocnice v Opavě
Rada města
1. souhlasí
s umístěním bezbariérového přístupu do nemocniční lékárny, nájezdové rampy
a zpevněné plochy za účelem zřízení 3 parkovacích míst na pozemku parc.č. 2290/86
v k.ú. Opava-Předměstí na ul. Sušilova v Opavě
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2493/58/RM/20 Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části OPZ pro ZŠ na ul. Boženy
Němcové 2 v Opavě
Rada města
1. schvaluje
provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení
na pozemcích parc.č. 2663/103, 2663/101 v k.ú. Opava - Předměstí pro objekt Základní
školy na ul. Boženy Němcové 1317/2, Předměstí, Opava v rámci realizace stavby "REKO
MS Opava - 2. etapa, 2. část"
2. pověřuje
Mgr. Bc. Pavla Vltavského vedoucího odboru majetku města k podpisu dohody o realizaci
přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení realizované
na pozemcích parc.č. 2663/103, 2663/101 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci stavby "REKO
MS Opava - 2. etapa, 2. část"
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2494/58/RM/20 Smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Opavy - změna
Rada města
1. schvaluje
změnu modelové smlouvy (MMOPP00K41PQ) o poskytnutí finančního daru z rozpočtu
statutárního města Opavy, která byla schválena Radou města Opavy dne 01. 04. 2020
číslo usnesení 1629/40/RM/20 dle důvodové zprávy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2495/58/RM/20 Smlouva o dílo - MaR vytápění v kotelně Hrnčířská 3, Opava(výměna měření a regulace
kotelny)
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00LRI6A), zakázka: "MaR vytápění v kotelně Hrnčířská 3, Opava",
mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností Ing. Daniel Šenk,
Rolnická 1262/5, 747 05 Opava, IČ: 88831205, jako zhotovitelem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2496/58/RM/20 Udělení výjimky z pravidel RMO k vydání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k
vyhrazení parkovacího místa na území města Opavy
Rada města
1. neschvaluje
udělení výjimky článku 2 odst. 1 z Pravidel Rady statutárního města Opavy k vydávání
souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území města
Opavy ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava ve věci vyhrazení jednoho parkovacího místa pro
držitele průkazu ZTP/P na ulici Wolkerova před č. or. ░░ v Opavě
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2497/58/RM/20 Finanční vypořádání - převod prostředků z rozpočtu roku 2020 na rok 2021
Rada města
1. schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 150.000,00 Kč z rozpočtové položky Dotace
na poskytování sociálních služeb v roce 2020 (6409, 5901, 0040, 0000000230000) v rámci
finančního vypořádání na stejnou položku Dotace na poskytování sociálních služeb v roce
2021
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2498/58/RM/20 Seniorcentrum Opava, p.o. - Pořadník žadatelů o nájemní byty
Rada města
1. schvaluje
Pořadník na rok 2021 pro žadatele o nájemní byty ve správě Seniorcentra Opava, p.o.
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2499/58/RM/20 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem "Opava
- telematika" - smlouva o dílo
Rada města
1. schvaluje
smlouvu, MMOPP00IKIZ7, zakázka: Opava - telematika, mezi statutárním městem Opava
a AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha, IČ: 48029483
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2500/58/RM/20 Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení s názvem "Centrální
pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel SMO včetně příspěvkových organizací a
obchodních organizací" - pojistné smlouvy
Rada města
1. schvaluje
a) pojistnou smlouvu, MMOPP00LRONR, zakázka: Centrální pojištění majetku,
odpovědnosti a vozidel statutárního města Opavy včetně příspěvkových organizací a
obchodních organizací - pro ČÁST A - Pojištění movitého a nemovitého majetku
zadavatele a jeho organizací, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
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zadavatelem a jeho organizacemi, mezi statutárním městem Opava a Allianz
pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ: 47115971
b) pojistnou smlouvu, MMOPP00LRIIM, zakázka: Centrální pojištění majetku,
odpovědnosti a vozidel statutárního města Opavy včetně příspěvkových organizací a
obchodních organizací - pro ČÁST B - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a havarijní pojištění, mezi statutárním městem Opava a Generali
Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16 , 110 00 Praha 1, Nové Město,
IČ: 45272956
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2501/58/RM/20 Investiční akce "ZŠ Mařádkova - hala - střecha" - dodatek ke smlouvě o dílo
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRVW5) ke smlouvě o dílo č. 37/2020/PRI (MMOPP00LRVH8)
mezi statutárním městem Opava a společností SORTSTAV s.r.o. se sídlem
Olomoucká 41A, 746 01 Opava, IČ: 25390228, DIČ: CZ25390228, v rámci akce "ZŠ
Mařádkova - hala - střecha"

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

Usnesení: PŘIJATO

2502/58/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Englišova - sportovní hala"
Rada města
1. schvaluje
a) zařazení do seznamu projektových dokumentací na rok 2020 akci org 7489
ZŠ Englišova - sportovní hala
b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro vydání
společného územního a stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon
autorského dozoru v rámci akce "ZŠ Englišova - sportovní hala"
c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 49/2020/PRI (MMOPP00LRVVA)
pro vydání společného územního a stavebního povolení, pro provádění stavby
a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem Opava a Ing. arch. Petrem
Mlýnkem, podnikající fyzickou osobou se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░ 747 05 Opava Malé Hoštice, IČ: 70606269, DIČ: ░░░░ ░░░░ na zakázku malého rozsahu
"ZŠ Englišova - sportovní hala" za cenu nejvýše přípustnou 1.997.000,00 Kč bez DPH
(2.416.370,00 Kč vč. DPH)
d) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/104
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ZŠ Englišova - sportovní hala - PD
(3113,6121,00000120,0220,0007489000000)

+ 2.416.370,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)

- 2.416.370,00 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO
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2503/58/RM/20 Investiční akce "Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce II." - dodatek ke
smlouvě o dílo
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKJ0V) ke smlouvě o dílo č. 35/2020/PRI (MMOPP00IKJC7) mezi
statutárním městem Opava a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se sídlem Karolíny
Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 64610225, DIČ: CZ64610225, v rámci akce
"Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce II."
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2504/58/RM/20 Smlouvy MČ Malé Hoštice
Rada města
1. schvaluje
a) Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla
č. 15281 (MMOPP00G8ZYB) mezi statutárním městem Opavou a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, zastoupena Ing. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů, IČ: 45193665
b) Smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00FPV10) mezi statutárním městem
Opavou a panem ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , 747 05 Opava-Malé Hoštice
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2505/58/RM/20 Personální záležitosti - zřízení nového pracovního místa - městská část Vlaštovičky
Rada města
1. schvaluje
zřízení jednoho pracovního místa v Městské části Vlaštovičky na pozici "obecní pracovník"
s nástupem od 1.1.2021 na dobu neurčitou
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2506/58/RM/20 Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace Přístavba a stavební
úpravy KD, restaurace a bývalého obchodu, k. ú. Zlatníky, p. č. 110/2, 110/1, 113
Rada města
1. schvaluje
Dodatek č. 2 (PID MMOPP00CW6S0) ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace
"Přístavba a stavební úpravy KD, restaurace a bývalého obchodu, k.ú. Zlatníky, p.č. 110/2,
110/1, 113" mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem a Ing. Tomášem
Ryžem, bytem Jezdkovice 37, PSČ 747 55, IČ: 75863243 jako zhotovitelem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

2507/58/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/216

Usnesení: PŘIJATO
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v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery
rozpočtu

ze

státního

MD 231 0000

(000,4116,000013351,0020,0000000000036)

+ 201.813,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na
provoz - na kompenzaci vícenákladů a výpadku
zdrojů v sociálních službách v souvislosti
s epidemií Covid_19
(4350,5336,000013351,0040,0001002000036)

+ 201.813,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/217
ve výdajích - kancelář tajemníka - oddělení hospodářské správy
Volby do zastupitelstev krajů 2020
- ostatní služby
(6115,5169,000098193,0191,0000000000000)

- 20.342,50 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
- ostatní osobní výdaje
(6115,5021,000098193,0192,0000000000000)

+ 12.530,00 Kč

- ostatní platy - refundace
(6115,5019,000098193,0192,0000000000000)

+ 5.000,00 Kč

- pojistné k refundacím
(6115,5039,000098193,0192,0000000000000)

+ 1.264,00 Kč

ve výdajích - odbor vnitřních věcí
- poštovní služby
(6115,5161,000098193,0090,000000000000)

+ 1.548,50 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/218
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4116,000034070,0020,0000000000035)

- 11.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelově
neinvestiční příspěvek na provoz:
- projekt "Plný barák inspirace a zážitků" - vratka
nevyčerpaných finančních prostředků
(3314,5336,000034070,0121,0001002000035)

- 2.000,00 Kč

- projekt "Orbis Pictus - po stopách odkazu
Jana Ámose" - vratka nevyčerpaných finančních
prostředků
(3314,5336,000034070,0121,0001002000035)

- 9.000,00 Kč
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d) Rozpočtové opatření č. 2020/219
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
MD 231 0000

neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000000327,0020,0000000000037)

+ 350.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční příspěvek
na provoz - zřízení oplocení k ochraně lesních
porostů před zvěří
(1039,5331,000000327,0050,0001002000037)

+ 350.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/220
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Propojení Krnovská - Žižkova
(2212,6121,000000000,0220,0007562000000)

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné
pracoviště
příspěvek při napojení na nově vybudovanou
splaškovou kanalizaci
(2321,5492,000000000,0050,0001073000000)

- 220.000,00 Kč

+ 220.000,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2020/221
ve výdajích - odbor školství
prevence kriminality
ostatní osobní výdaje
(4349,5021,000000000,0030,0002448000000)

ve výdajích - kancelář primátora
měsíčník Hláska- ostatní osobní výdaje - roznos
letáků
(3349,5021,000000000,0120,0001057000000)

- 2.280,00 Kč

+ 2.280,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2020/222
ve výdajích - odbor školství
MŠ Sedmikrásky - neinvestiční příspěvek
(3111,5331,000000000,0030,0001002000007

+ 8.900,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

h) Rozpočtové opatření č. 2020/223
ve výdajích - odbor školství

- 8.900,00 Kč
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doprava žáků sportovních tříd-neinvestiční
příspěvek
Základní škola Edvarda Beneše
(3113,5331,000000000,0030,0001002000024)

- 316.940,00 Kč

Základní škola Englišova
(3113,5331,000000000,0030,0001002000019)

- 220.160,00 Kč

Základní škola Vrchní
(3113,5331,000000000,0030,0001002000025)

- 12.580,00 Kč

Vybavení IT pro žáky "sběrné školy"
Základní škola Edvarda Beneše
(3113,5331,000000000,0030,0001002000024)

+ 100.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,0000000000,0020,0002996000000)

+ 449.680,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2020/224
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
vratky přeplatků záloh na služby nájemníků
(3612,5909,0000000000,0051,0001035000000)

- 45.000,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
OVV-odměny domovníků
(3612,5021,0000000000,0192,0001035000000)

+ 36.400,00 Kč

povinné pojistné na sociální zabezpečení
(3612,5031,0000000000,0192,0001035000000)

+ 6.200,00 Kč

povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
(3612,5032,0000000000,0192,0001035000000)

+ 2.400,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/105
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Rekreační oblast Stříbrné jezero - posudek
(objednávka)

(3429,6121,000000000,0220,0007649000000)

+ 18.150,00 Kč

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

- 18.150,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/106
ve výdajích - odbor životního prostředí
Obecně prospěšné práce
(3745,5139,000000000,0130,0002520000000)

- 45.575,00 Kč
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Biologická ochrana města
(3741,5169,000000000,0130,0002522000000)

+ 45.575,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/107
ve výdajích - odbor životního prostředí
Adaptační strategie
(3719,5169,000000000,0130,0002381000000)

- 57.970,00 Kč

Obnova zeleně
(3745,5169,000000000,0130,0001070250000)

+ 57.970,00 Kč

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/108
ve výdajích - odbor životního prostředí
Adaptační strategie
(3719,5169,000000000,0130,0002381000000)

- 37.729,00 Kč

Environmentální výchova vzdělání a osvěta
(3792,5169,000000000,0130,0001076000000)

+ 37.729,00 Kč

e) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/109
ve výdajích - odbor životního prostředí
Posudky, konzultace a revize
(2321,5169,000000000,0130,0002525000000)
(3745,5169,000000000,0130,0002525000000)

- 3.283,00 Kč
- 14.370,00 Kč

Obnova zeleně
(3745,5169,000000000,0130,0001070250000)

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

+ 17.653,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

2508/58/RM/20 Žádost o záštitu města Regionální sdružení ČUS - anketa sportovci roku 2020
Rada města
1. schvaluje
udělení záštity statutárního města Opavy Regionálnímu sdružení České unie sportu
v Opavě, z.s., nad akcí Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní
kolektivy okresu Opava roku 2020
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2509/58/RM/20 Opavský kongres 1820 - Smlouva o udělení souhlasu k reprodukci - Slezské zemské
muzeum
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o udělení souhlasu k reprodukci - bezúplatnou mezi Slezským zemským
muzeem, se sídlem Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, IČ 00100595, zastoupeným
Mgr. Janou Horákovou, ředitelkou a statutárním městem Opava
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2510/58/RM/20 Ukončené a proplacené dotační projekty
Rada města
1. bere na vědomí
stav skutečně proplacených dotací u projektů s názvem "Revitalizace bytových domů
Horní náměstí 33,34,35", "Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace" a "Obnova
slezských center I. - Opava" ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování
Magistrátu města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2511/58/RM/20 Darovací smlouvy v rámci soutěže "Baterkománie"
Rada města
1. schvaluje
a) darovací smlouvu (MMOPP00D6B4A) o přijmutí peněžitého daru ve výši
15.000,00 Kč získaného za umístění v soutěži Batekománie mezi statutárním
městem Opava a společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Soborská 1302/8, 160 00
Praha 6, IČ: 26725967, zastoupenou RNDr. Petrem Kratochvílem, jednatelem

b) darovací smlouvu (MMOPP00D5W9V) o odevzdání peněžitého daru ve výši
15.000,00 Kč získaného za umístění v soutěži Batekománie mezi statutárním
městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ , s trvalým bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░ , Velké
Heraltice, zastoupený ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , matkou jako zákonnou zástupkyní

c) Rozpočtové opatření č. 2020/225
v příjmech - odbor školství
přijetí finančního daru
(4329,2321,000000000,0030,0009131000000)

+ 15.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
finanční dar za účelem sociální pomoci zdravotně postiženému
(4329,5492,000000000,0030,0000000000000)

+ 15.000,00 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO

2512/58/RM/20 Organizační řády školských příspěvkových organizací
Rada města
1. bere na vědomí
organizační řády školských příspěvkových organizací
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2513/58/RM/20 Konkursní řízení na místo ředitelky/ředitele Základní školy Opava-Kylešovice
Rada města
1. schvaluje
nominaci členů konkursní komise určené zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a)
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
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na pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková
organizace, a to:
• Ing. Andreu Štenclovou, vedoucí odboru školství, do funkce předsedkyně konkursní
komise
• Mgr. Petra Orieščíka, náměstka primátora, do funkce člena konkursní komise
2. stanovuje
požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení
3. pověřuje
funkcí tajemnice konkursní komise Ing. Evu Dostálovou, referentku odboru školství
4. bere na vědomí
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2514/58/RM/20 Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací
Rada města
1. schvaluje
upravenou výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem
Opava
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2515/58/RM/20 Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou ZŠ Nový svět Opava
Rada města
1. souhlasí
s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Základní školou Nový svět Opava,
příspěvková organizace, se sídlem Šrámkova 1457/4, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ: 72074183, zastoupenou Mgr. Hanou Kroupovou, ředitelkou školy, jako
zaměstnavatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
Předměstí, 746 01 Opava, jako zaměstnancem
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2516/58/RM/20 Ceník parkovného v Parkovacím domě
Rada města
1. schvaluje
s účinností od 1. 1. 2021 Ceník parkovného, který jako příloha č. 1 tvoří součást
Provozního řádu tohoto zařízení
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2517/58/RM/20 Ceník parkovného v ZPS
Rada města
1. odročuje
projednání materiálu "Ceník parkovného v ZPS" na příští jednání rady města
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2518/58/RM/20 Ceník hřbitovních služeb
Rada města
1. schvaluje
s účinností od 1. 1. 2021 Ceník hřbitovních služeb, který jako Příloha č. 1 tvoří součást
Řádu veřejného pohřebiště
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2519/58/RM/20 Nabídkový ceník prací, služeb a materiálů Statutárního města Opavy
Rada města
1. odročuje
projednání materiálu "Nabídkový cení prací, služeb a materiálů Statutárního města Opavy"
na příští jednání rady města
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2520/58/RM/20 Darovací smlouva - Mars Czech s.r.o.
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00LQ4IP), mezi statutárním městem Opava a společností Mars
Czech s.r.o., se sídlem Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4, IČ 28444914
b) přijetí věcného daru pro potřebu jeho využití v Městském útulku v Opavě
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2521/58/RM/20 Darovací smlouva - Klub kreslířů a humoristů, spolek
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00LPWJH) mezi statutárním městem Opava a spolkem Klub
kreslířů a humoristů, spolek se sídlem Kollárova 1129, 363 01 Ostrov, IČ 05176247
b) Rozpočtové opatření č. 2020/226
v příjmech - odbor životního prostředí
Přijaté dary - útulek
(1014,2321,000000000,0130,0009209000000)
ve výdajích - odbor životního prostředí

+ 5.000,00 Kč
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Drobný hmotný dlouhodobý majetek
(1014,5137,000000000,0130,0002524000000)
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

+ 5.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

2522/58/RM/20 Pořízení tašek na třídění odpadů
Rada města
1. schvaluje
a) Záměr pořízení 5 000 sad tašek (po 3 ks) na třídění odpadů s 50% podporou od
společnosti EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21,
IČ: 25134701. Celková cena pro statutární město Opava 193.000,00 Kč včetně DPH
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/110
ve výdajích - odbor životního prostředí
Omezení šíření jmelí bílého
(3745,5169,000000120,0130,0002401000000)

EVVO - Enviromentální vzdělávání, výchova
a osvěta
(3792,5169,000000000,0130,0001076000000)

EVVO - Enviromentální vzdělávání, výchova
a osvěta
(3792,5194,000000120,0130,0001076000000)
(3792,5194,000000000,0130,0001076000000)

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

- 96.000,00 Kč

- 97.000,00 Kč

+ 96.000,00 Kč
+ 97.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

2523/58/RM/20 Kupní a servisní smlouva na frankovací stroj
Rada města
1. schvaluje
kupní a servisní smlouvu na frankovací stroj Quadient IS 420, MMOPP00F63DN, mezi
společností EVROFIN Int. spol. s r.o., se sídlem Sienkeiwiczova 2, 400 11 Ústí nad
Labem, IČ 49098934 a statutárním městem Opava
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2524/58/RM/20 Personální záležitosti - odbor sociálních věcí
Rada města
1. ruší
z důvodu jiné organizační změny funkční místo referent oddělení sociální práce a
komunitního plánování odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy s účinností
od 1. 3. 2021
2. zřizuje
funkční místo ekonom oddělení sociální práce a komunitního plánování odboru sociálních
věcí Magistrátu města Opavy od 1. 3. 2021

Přehled usnesení [58/RM/9.12.2020]

Stránka 16 z 19

3. stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet
327,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku
pro psy + 1 pracovní místo na VPP s účinností od 1. 3. 2021

4. schvaluje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. m) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu
Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1 - 3 tohoto usnesení, a to
s účinností od 1. 3. 2021
Usnesení: PŘIJATO

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

2525/58/RM/20 Personální záležitosti - jmenování do funkce vedoucího odboru informatiky Magistrátu
města Opavy
Rada města
1. jmenuje
s účinností od 1. 1. 2021 pana Ing. Milana Binčíka do funkce vedoucího odboru informatiky
Magistrátu města Opavy
Usnesení: PŘIJATO

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

2526/58/RM/20 Darovací smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava darování přenosného měřícího zařízení Dräger X-am 5000 vč. příslušenství, v hodnotě
54.360,46 Kč - JSDH Opava Kylešovice
Rada města
1. schvaluje
darovací smlouvu (MMOPP00F62B4), mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČO 70890692 a statutárním městem Opava
Usnesení: PŘIJATO

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

2527/58/RM/20 Dodatek č. 1 ke
line/e-UtilityReport

SMLOUVĚ

O

POSKYTOVÁNÍ

SLUŽBY

GEODATA

on-

Rada města
1. schvaluje
Dodatek č.1 (MMOPP00LR9R4) ke smlouvě o poskytování služby GEODATA online/e-UtilityReport (MMOPP00B1U1R) mezi statutárním městem Opavou a společností
HRDLIČKA spol. s r.o., se sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ:18601227,
DIČ:CZ18601227, zastoupené Jaromírem Proškem, prokuristou ve výši 30.250,00 Kč
s DPH/rok
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2528/58/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změna rozpisu rozpočtu 2020
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/227
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000029015,0020,0000000000037)

+ 172.327,00 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)

+ 74.767,00 Kč

- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením
(1039,5331,000029015,0050,0001002000037)

+ 97.560,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/228
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000029015,0020,0000000000037)

+ 79.172,00 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)

+ 79.172,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/229
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000029015,0020,0000000000037)

+ 92.694,00 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)

+ 72.714,00 Kč

- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením
(1039,5331,000029015,0050,0001002000037)

+ 19.980,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/230
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000014004,0020,0002461000000)

+ 147.866,00 Kč
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ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
JSDH - posílení akceschopnosti
- ochranné pomůcky
(5512,5132,000014004,0193,0002461000000)
+ 44.039,00 Kč
- DDHM
(5512,5137,000014004,0193,0002461000000)
+ 24.534,00 Kč
- PHM
(5512,5156,000014004,0193,0002461000000)
+ 7.200,00 Kč
- školení
(5512,5167,000014004,0193,0002461000000)
+ 2.370,00 Kč
- cestovné
(5512,5173,000014004,0193,0002461000000)
+ 1.690,00 Kč
ve výdajích - městská část Komárov
- ochranné pomůcky
(5512,5132,000014004,0800,0002461000000)

+ 44.764,43 Kč

- PHM
(5512,5156,000014004,0800,0002461000000)

+ 1.600,00 Kč

- školení
(5512,5167,000014004,0800,0002461000000)

+ 800,00 Kč

- opravy a udržování
(5512,5171,000014004,0800,0002461000000)

2.868,57 Kč

ve výdajích - městská část Malé Hoštice
- školení
(5512,5167,000014004,0810,0002461000000)

+ 2.800,00 Kč

ve výdajích - městská část Podvihov
- školení
(5512,5167,000014004,0820,0002461000000)

+ 2.000,00 Kč

PHM
(5512,5156,000014004,0820,0002461000000)

+ 2.400,00 Kč

ve výdajích - městská část Suché Lazce
- opravy a udržování
(5512,5171,000014004,0830,0002461000000)

+ 1.200,00 Kč

ve výdajích - městská část Vávrovice
- školení
(5512,5167,000014004,0840,0002461000000)

+ 2.400,00 Kč

ve výdajích - městská část Zlatníky
- školení
(5512,5167,000014004,0860,0002461000000)

+ 6.400,00 Kč

ve výdajích - městská část Milostovice
- opravy a udržování
(5512,5171,000014004,0870,0002461000000)

+ 800,00 Kč
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2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2020/111
ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a evidence budov
správa majetku - byty
přeplatky služeb
- 200.000,00 Kč

(3612,5909,00000000,0051,0001035000000)

služby
+ 30.000,00 Kč

(3612,5169,000000000,0051,0001035000000)

opravy a udržování
(3612,5171,000000000,0051,0001035000000)

+ 170.000,00 Kč

3. bere na vědomí
informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba na činnost odborného
lesního
hospodáře za III. čtvrtletí roku 2020 ve výši 333.922,00 Kč. Od 01. 01. 2018
tyto platby nejsou zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány
za náhradu (novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2529/58/RM/20 Harmonogram termínů schůzí rady v roce 2021 - úprava
Rada města
1. ruší
usnesení č. 2471/56/RM/20 bod 1) z 25. 11. 2020 (Rada schvaluje harmonogram termínů
schůzí Rady statutárního města Opavy v roce 2021)
2. schvaluje
harmonogram termínů schůzí Rady statutárního města Opavy v roce 2021
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Usnesení: PŘIJATO

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

