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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
59. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 16.12.2020 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
2530/59/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
program 59. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 16. 12. 2020
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2531/59/RM/20 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 ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava,
Zámecký okruh 413/8, PSČ 746 01, IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64452 (dále jen "společnost Hokejový klub
Opava"), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších
předpisů tak, že:
1. schvaluje
a) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava, paní
Mgr. Simony Horákové, nar.░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ s účinností od 01.01.2021
b) smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava,
pana Pavla Berana, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ s účinností od 01.01.2021
c) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava pana
MUDr. Jindřicha Sobotky, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
s účinností od 01.01.2021
2. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. dle
výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil
statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2532/59/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmů pozemků pod garážemi
Rada města
1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/88 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú Opava - Předměstí
2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1711 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Kateřinky u Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2533/59/RM/20 Majetkové záležitosti - nájemní smlouva o pronájmu zahrádky na ulici Ovocná
Rada města
1. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00L9VPM) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a manžely ░░░░ ░░░░ ░ ░░ ░░░░
░░░░ ░░░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1013/6 ostatní
plocha,
k.ú.
Opava
Předměstí,
za
cenu
ve
výši
3.290,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2534/59/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouva o výpůjčce části pozemku
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce č. OP-263-20-11-KL (PID MMOPP00LRL6P) mezi Ředitelstvím silnic
a dálnic, státní příspěvkovou organizací jakožto půjčitelem a statutárním městem Opava
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 1056/1 - ostatní
plocha, k.ú. Komárov u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2535/59/RM/20 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
s ČEZ Distribucí a.s.
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00LROOM) 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. 2930 v k.ú.
Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, parc.č. 1959/9, smyčka NN" (ul. Otáhalova),
č. stavby IV-12-8019297, 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
(MMOPP00LROPH) 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. 2665/1 v k.ú.
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Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Gudrichova, parc.č. 2702/393, rozšíření kNN",
č. stavby IV-12-8020016, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy
c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00LROJB) 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. 1241/1 v k.ú.
Kylešovice pro stavbu "Kylešovice, Hlavní, parc.č. 1235/2, smyčka NN", č. stavby
IV -12-8019162, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích statutárního města Opavy
d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00LROL1) mezi statutárním městem Opava a MUDr░░░░ ░░░░ ░░░ bytem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava a ░░░░
░░░░ ░░░░ bytem Vršovice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava a manžely ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ oba bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava a ░░░░
░░░░ ░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava a manžely ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Opava a ░░░░ ░░░
bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Služovice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem 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. 2540/45 v k.ú. Opava Předměstí pro stavbu "Opava, Komenda, rozšíření kNN", č. stavby IV-12-8019698, za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem
e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00LROK6) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava a ░░░░
░░░░ ░░░░ bytem Vršovice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava a manžely ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ oba bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava a ░░░░
░░░░ ░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava a manžely ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Opava a ░░░░ ░░░
bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Služovice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem 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. 2540/45 v k.ú. Opava Předměstí pro stavbu "Opava, Komenda, rozšíření kNN" č. stavby IV-12-8019522, za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2536/59/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene s CETIN a.s.
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LROGQ) 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, skříně rozvaděče, elektroměrového rozvaděče nízkého napětí a podzemního vedení
přípojky nízkého napětí v/na pozemku parc.č. 531 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu: "16010-037291 RVDSL1721_M_T_OPAV148_OPAV1HR_
MET" (ul. Hauerova) za jednorázovou náhradu ve výši 1.260,00 Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

2537/59/RM/20 Smlouva o nájmu garáže, Jiráskova, Opava

Usnesení: PŘIJATO
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Rada města
1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku a garáže (MMOPP00LUHWS) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem 746 01 Opava, ░░░░ ░ ░░░░
jako nájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2538/59/RM/20 Záměr pronájmu, prodejna, k.ú. Podvihov
Rada města
1. schvaluje
pronájmu budovy č.p. 43, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č.
St. 114 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 7/3 ostatní plocha, vše
v katastrálním území Podvihov pro účely prodejny potravin, smíšeného a ostatního zboží
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2539/59/RM/20 Záměr pronájmu, Horní náměstí 131/48, Opava (kancelář)
Rada města
1. schvaluje
záměr pronájmu prostoru o celkové výměře 24,40 m2 ve II. nadzemním podlaží budovy
č.p. 131, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 298, zastavěná
plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava - Město na adrese
Opava, Horní náměstí 131/48
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2540/59/RM/20 Finanční vypořádání - převod prostředků z rozpočtu roku 2020 na rok 2021 - městský
fotbalový stadión
Rada města
1. neschvaluje
a) převod finančních prostředků ve výši 2.918.990,00 Kč z rozpočtové položky Fotbalový
stadión Opava v roce 2020 (0051,0001007770000,3412,6121) v rámci finančního
vypořádání na stejnou položku Fotbalový stadión Opava v roce 2021
b) převod finančních prostředků ve výši 1.300.000,00 Kč z rozpočtové položky Fotbalový
stadión Opava v roce 2020 (0051,0001007770000,3412,5171) v rámci finančního
vypořádání na stejnou položku Fotbalový stadión Opava v roce 2021
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

2541/59/RM/20 Nákup energií na období 2.pololetí 2021
Rada města
1. schvaluje

Usnesení: PŘIJATO
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dodatek č.1 (MMOPP00I7XBB) ke smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních
obchodů (MMOPP00EUY08) mezi FIN-servis,a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01
Kladno, IČ 26439573, jako dohodcem a statutárním městem Opava jako zájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2542/59/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce tribuny F
- SFC Opava" - zahájení výběrového řízení
Rada města
1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Rekonstrukce tribuny F - SFC Opava"v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek
a důvodové zprávy
b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, Vávrovice, 747 73 Opava,
IČ: 47154918
2) Ing. Marek Zygula, Vodárenská 2639/5 74707 Opava - Předměstí, IČ: 66720028
3) GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25826638
4) TMETAL s. r. o., Fryčovice č. p. 773, 739 45 Fryčovice, IČ: 25874161
5) Mariánskohorská akciová společnost, Veleslavínova 252/5, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ: 47672633
2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení:
1. Ing. Jiří Elbl
2. Ing. Aleš Bořecký
3. pan Jaroslav Rovňan
b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Bc. Pavel Vltavský
2. Ing. Radka Honková
3. Ing. Kamil Kremser

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

Usnesení: PŘIJATO

2543/59/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Inline areál"
Rada města
1. schvaluje
a) 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 a pro provádění stavby v rámci akce
"Inline areál"
b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 50/2020/PRI (MMOPP00LRVX0) pro
vydání společného územního a stavebního povolení a pro provádění stavby mezi
statutárním městem Opava a společností ADEA projekt s.r.o. se sídlem
Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 05725666,
DIČ: CZ05725666 na zakázku malého rozsahu "Inline areál" za cenu nejvýše
přípustnou 756.000,00 Kč bez DPH (914.760,00 Kč vč. DPH)
c) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/112
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
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Inline areál - PD
(3412,6121,00000000,0220,0007510000000)
(3412,6121,00000120,0220,0007510000000)

+ 890.589,20 Kč
+ 24.170,80 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)

- 890.589,20 Kč
- 24.170,80 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO

2544/59/RM/20 Dotace ostatní - Fontána, příspěvková organizace - sociální služba, poskytnutí daru
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dar organizace Fontána, příspěvková organizace se sídlem Celní 409/3,
748 01 Hlučín, IČ 71197044, na náklady související s poskytováním sociální služby v roce
2020, ve výši 14.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dar organizaci Fontána, příspěvková organizace se sídlem Celní 409/3,
748 01 Hlučín, IČ 71197044, na náklady související s poskytováním sociální služby
v roce 2020, ve výši 14.000,00 Kč
b) smlouvu o poskytnutí účelového finančního daru z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CVEX4, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a organizací Fontána, příspěvková organizace se sídlem Celní 409/3, 748 01 Hlučín,
IČ 71197044, zastoupenou Petrem Surovkou, ředitelem, jako příjemcem dotace
c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/113
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.000000000,0020,0002990000000)
Fontána, příspěvková organizace
(4357,5339,000000000,0020,0000187000000))

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

- 14.000,00 Kč

+ 14.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

2545/59/RM/20 Dotace ostatní - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní
organizace-ONKO ISIS-OPAVA- provoz kanceláře v roce 2020
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní
organizace-ONKO ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická 1591/29, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ 68177755, na náklady související s provozem kanceláře na ulici Rolnická 29, v Opavě
Kateřinkách, ve výši 25.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní
organizace-ONKO ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická 1591/29, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ 68177755, na náklady související s provozem kanceláře na ulici Rolnická 29,
v Opavě Kateřinkách, ve výši 25.000,00 Kč
b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CVEYZ, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizací-ONKO
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ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická 1591/29, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 68177755,
zastoupeným Annou Lorencovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč, jako příjemcem
dotace
c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/114
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 25.000,00 Kč

ONKO ISIS-OPAVA
(4319,5222,00000000,0020,0000106000000)

+ 25.000,00 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO

2546/59/RM/20 Schválení dotační smlouvy - Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s.
Rada města
1. ruší
usnesení rady města ze dne 04.11.2020, pod číslem 2353/54/RM/20, bod 1c (Rada města
1.schvaluje c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CVFMG, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Sportovním klubem PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem U Fortny 49/10, Město,
746 01 Opava,, IČ 47814381 zastoupeným Stanislavem Pešátem, předsedou, ve výši
49.000,00 Kč, jako příjemcem dotace)
2. schvaluje
nové znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CVFMG, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Sportovním klubem PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem U Fortny 49/10, Město,
746 01 Opava,, IČ 47814381 zastoupeným Stanislavem Pešátem, předsedou, ve výši
49.000,00 Kč, jako příjemcem dotace
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2547/59/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/231
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4216,107117968,0020,0000000000025)

+ 115.532,04 Kč

(0000,4216,107517969,0020,0000000000025)

+ 1.964.044,71 Kč

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,107117015,0020,0000000000025)
(0000,4116,107517016,0020,0000000000025)

+ 33.422,50 Kč
+ 568.182,48 Kč
Celkem 2.681.181,73 Kč

ve výdajích - odbor školství
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ZŠ Vrchní - účelový investiční příspěvek na
provoz - projekt "Stavební úpravy půdních
prostor - vybudování učeben pro zájmové
vzdělávání"
(3113,6356,107117968,0030,0001001000025)
(3113,6356,107517969,0030,0001001000025)

ZŠ Vrchní - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz - projekt "Stavební úpravy půdních
prostor - vybudování učeben pro zájmové
vzdělávání"
(3113,5336,107117015,0030,0001002000025)
(3113,5336,107517016,0030,0001002000025)

+ 115.532,04 Kč
+ 1.964.044,71 Kč

+ 33.422,50 Kč
+ 568.182,48 Kč

ZŠ Vrchní - 10% podíl zřizovatele
na projektu (viz výše)
-účelový neinvestiční příspěvek na provoz
(3113,5331,107100000,0030,0001002000025)

+ 66.845,00 Kč

-účelový investiční příspěvek na provoz
(3113,6351,107100000,0030,0001001000025)

+ 231.064,09 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

- 297.909,09 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/232
ve výdajích - odbor sociálních věcí
Školení a vzdělávání - výkon sociální práce
(6171,5167,000013015,0040,0002422000000)

- 17.010,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
Platy - výkon sociální práce
(6171,5011,000013015,0192,0002422000000)

+ 12.713,00 Kč

Sociální pojištění - výkon sociální práce
(6171,5031,000013015,0192,0002422000000)

+ 3.153,00 Kč

Zdravotní pojištění - výkon sociální práce
(6171,5032,000013015,0192,0002422000000)

+ 1.144,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2020/115
ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a evidence budov
správa majetku - nebyty
opravy a udržování
(3613,5171,00000000,0051,0001035000000)

- 200.000,00 Kč

správa majetku - byty
opravy a udržování
(3612,5171,000000000,0051,0001035000000)

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/116
ve výdajích - odbor majetku, TSO

+ 200.000,00 Kč
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Údržba komunikací - služby
(2212,5169,000000000,0790,0002534000000)

+ 2.300.000,00 Kč

Údržba komunikací - opravy
(2212,5171,000000000,0790,0002534000000)

- 2.300.000,00 Kč

Sportoviště v majetku obce - teplo
(3412,5152,000000000,0790,0001102000000)

- 152.000,00 Kč

Smuteční síň - služby
(3632,5169,000000000,0790,0002545000000)

+ 30.000,00 Kč

Smuteční síň - plyn
(3632,5153,000000000,0790,0002545000000)

- 30.000,00 Kč

Údržba hřbitovů - služby
(3632,5169,000000000,0790,0002539000000)

+ 600.000,00 Kč

Údržba hřbitovů - opravy
(3632,5171,000000000,0790,0002539000000)

- 600.000,00 Kč

Údržba obsluhovaného majetku - voda
(3639,5151,000000000,0790,0001099000000)

- 40.000,00 Kč

Údržba obsluhovaného majetku - služby
(3639,5169,000000000,0790,0001099000000)

- 80.000,00 Kč

Údržba obsluhovaného majetku - opravy
(3639,5171,000000000,0790,0001099000000)

+ 120.000,00 Kč

Prostranství víceúčelová hala - služby
(3412,5169,000000000,0790,0001006000000)

- 10.000,00 Kč

Prostranství víceúčelová hala - opravy
(3412,5171,000000000,0790,0001006000000)

- 9.000,00 Kč

Prostranství víceúčelová hala - poplatky
(3412,5365,000000000,0790,0001006000000)

+ 21.000,00 Kč

Veřejné osvětlení - el. energie
(3631,5154,000000000,0790,0002538000000)

- 500.000,00 Kč

Veřejné osvětlení - služby
(3631,5169,000000000,0790,0002538000000)

+ 1.100.000,00 Kč

Veřejné osvětlení - opravy
(3631,5171,000000000,0790,0002538000000)

- 600.000,00 Kč

Veřejné WC - el. energie
(3639,5154,000000000,0790,0001109000000)

- 20.000,00 Kč

Veřejné WC - služby
(3639,5169,000000000,0790,0001109000000)

- 50.000,00 Kč

Veřejné WC - opravy
(3639,5171,000000000,0790,0001109000000)

+ 220.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/117
ve výdajích - odbor životního prostředí
Omezení šíření jmelí bílého
(3745,5169,000000120,0130,0002401000000)

- 325.000,00 Kč

Ošetření dřevin
(3745,5169,000000120,0130,0000000000000)

+ 300.000,00 Kč

Biologický průzkum
(3741,5169,000000120,0130,0002525000000)

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/118
ve výdajích - odbor životního prostředí

+ 25.000,00 Kč
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Omezení šíření jmelí bílého
(3745,5169,000000120,0130,0002401000000)

- 32.588,00 Kč

Obnova zeleně
(3745,5169,000000120,0130,0001070000000)

+32.588,00 Kč

e) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/119
ve výdajích - odbor životního prostředí
Omezení šíření jmelí bílého
(3745,5169,000000120,0130,0002401000000)

- 200.000,00 Kč

Náhradní výsadba
(3745,5169,000000120,0130,0001070000000)

+ 200.000,00 Kč

f) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/120
ve výdajích - odbor životního prostředí
Omezení šíření jmelí bílého
(3745,5169,000000120,0130,0002401000000)

- 350.000,00 Kč

Obnova zeleně - trvalkový záhon
(3745,5169,000000120,0790,0001070000000)

+ 350.000,00 Kč

3. ruší
usnesení rady města ze dne 04.11.2020, pod číslem 2352/54/RM/20, bod 2b (rada města
2.schvaluje b)
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/97
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)
- 20.000,00 Kč
Slezské zemské muzeum
(3315,5339,000000000,0020,0000253000000)
+ 20.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2548/59/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Vávrovice - splašková
kanalizace" - projektová dokumentace - zahájení zadávacího řízení
Rada města
1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Vávrovice - splašková
kanalizace" - projektová dokumentace - v rozsahu dle upravené zadávací dokumentace
důvodové zprávy
2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členů
komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek
účasti, ve složení
1. Mgr. Petr Orieščík
2. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
3. Miroslav Kořistka
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski
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b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Marie Kopfová
3. Jiří Koreník
4. Ing. Radka Šabatková
5. Rostislav Onderka
3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2020/121
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Vávrovice - splašková kanalizace - PD
+ 4.500.000,00 Kč

(2321,6121,00000120,0220,0007941000000)

Investice - projektová dokumentace
- 4.500.000,00 Kč

(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)

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

Usnesení: PŘIJATO

2549/59/RM/20 Změny závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury odpisy a dotace
Rada města
1. schvaluje
a) odpisový plán Knihovny Petra Bezruče v Opavě, p. o. na rok 2020
b) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Účel
Příspěvek na provoz
Z toho: příspěvek na odpisy DHM
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

Částka
17.400.000,00
485.100,00
10.080.000,00

Průtokové dotace:
2.133.000,00
Neinvestiční:
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK
2.104.000,00
(poskytovatel MSK)
Knihovna 21. století - rozvíjení fondu zvukových knih pro nevidomé,
zrakově znevýhodněné i jinak hendikepované uživatele v Knihovně
10.000,00
Petra Bezruče v Opavě (poskytovatel MK)
Knihovna 21. století - Orbis Pictus - po stopách odkazu Jana Ámose
6.000,00
(poskytovatel MK)
Knihovna 21. století - Plný barák inspirace a zážitků (poskytovatel
13.000,00
MK)
c) odpisový plán Opavské kulturní organizace, p. o. na rok 2020
d) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Opavská kulturní organizace
Účel
Příspěvek na provoz
Z toho:
Odpisy DHM
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

Částka
16.182.000,00
2.802.214,00
7.700.820,00
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Usnesení: PŘIJATO

2550/59/RM/20 Slezské divadlo - změna závazných ukazatelů rozpočtu - odpisy a dotace
Rada města
1. schvaluje
a) odpisový plán Slezského divadla Opava, p. o. na rok 2020
b) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o.
Účel
Příspěvek na provoz:
Z toho:
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

Částka
90.000.000,00
3.169.086,00
61.000.000,00

Průtokové dotace
Neinvestiční
Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem
divadla (MSK)
Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium (MSK)
Podpora zaměstnanosti Slezského divadla Opava - sólisté opery
(MSK)
Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium (MK)
Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních
symfonických orchestrů a pěveckých sborů/záchranný balíček
k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19

14.719.136,00
1.190.136,00
1.000.000,00
1.000.000,00
329.000,00
11.200.000,00

c) nevyčerpanou část provozního příspěvku zřizovatele převést do roku 2021 s tím, že
v roce 2020 bude částka účtována na položku "výnosy příštích období"
2. ukládá
řediteli Slezského divadla Opava, p. o. sdělit přesnou výši nevyčerpaného provozního
příspěvku v termínu do 12. 1. 2021 zástupci odboru kanceláře primátora a zástupci odboru
finančního a rozpočtového
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2551/59/RM/20 Kupní smlouva - prodej výpočetní techniky zaměstnanci
Rada města
1. schvaluje
Kupní smlouvu (MMOPP00K1QU9), mezi statutárním městem Opavou a░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve výši 11.500,00
Kč s DPH

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

Usnesení: PŘIJATO
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2552/59/RM/20 Smlouva o dílo - služby na rok 2021 - odbor rozvoj města a strategického plánování
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o realizaci systému sdílených kol - Opava (MMOPP00D6N4) mezi statutárním
městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 00300535
jako objednatelem a společnosti NEXTBIKE CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Libušina
526/101, Chvalkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 7389108, zastoupena Tomášem Karpovem
a Ing. Petrem Horkým, jednateli jako provozovatelem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2553/59/RM/20 Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2020
Rada města
1. schvaluje
a) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková
organizace na rok 2020
b) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice příspěvková organizace na rok 2020
c) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková
organizace na rok 2020
d) změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková organizace
na rok 2020
e) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace
na rok 2020
f) změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace
na rok 2020
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2554/59/RM/20 Změna závazných ukazatelů rozpočtu p.o. Seniorcentrum Opava a převedení
nevyčerpané částky provozního příspěvku z roku 2020 do roku 2021 na účelový
provozní příspěvek
Rada města
1. schvaluje
změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2020
Odvětvový odbor:
odbor sociálních věcí
Název organizace:
Seniorcentrum Opava
Účel
Příspěvek na provoz celkem - v tom:
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava - schváleno v ZMO dne
7.9.2020
Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny
Příspěvek na provoz pečovatelské služby
odpisy DHM
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)
Průtokové dotace:
Dotace z MSK na financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb -

Částka v Kč
5.700.000,00
1.620.000,00
1.770.000,00
1.560.000,00
3.209.000,00
12.260.000,00
4.055.000,00
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1. splátka ve výši 2.433.000,-Kč schválena v RMO dne 24.06.2020
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
Dotace MSK na realizaci projektu "Rekonstrukce stávajícího
nevyhovujícího výtahu v domově pro seniory - Seniorcentrum
Opava" - schváleno v RMO dne 9.9.2020
Dotace Ministerstva zdravotnictví "Odměňování zdravotnických
pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 Seniorcentrum
Opava,p.o." - schváleno v RMO den 9.9.2020
Mimořádná dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadek
zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v
souvislosti s epidemií COVID-19 - schváleno v RMO dne 7.10.2020
Mimořádná dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů a
výpadků zdrojů v sociálních službách v souvislosti s epidemií
COVID-19 - schváleno v RMO dne 9.12.2020
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868.243,00
570.500,00

121.531,21

85.585,00

201.813,00

2. schvaluje
převedení nevyčerpané částky provozního příspěvku z roku 2020 do roku 2021 na účelový
provozní příspěvek "Výměna oken bytového penzionu Rolnická 1591/29" s tím, že v roce
2020 bude o nevyčerpaném příspěvku účtováno na účtu "Výnosy příštích období"
3. ukládá
řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava sdělit přesnou výši nevyčerpaného
provozního příspěvku v termínu do 12.01.2021 zástupci odboru sociálních věcí a zástupci
odboru finančního a rozpočtového
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2555/59/RM/20 Alokace finančních prostředků pro provedení víceprací v rámci veřejné zakázky
"Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - město Opava"
Rada města
1. souhlasí
s alokaci finančních prostředků na navýšení provedení víceprací o 500.000,00 Kč v roce
2021 v rámci smlouvy MMOPP00LQ49Y pro realizaci veřejné zakázky: "Opatření
omezující nadměrné šíření jmelí - město Opava"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2556/59/RM/20 Ceník parkovného v ZPS
Rada města
1. schvaluje
s účinností od 1. 1. 2021 Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 6/2018 schváleného Radou
Statutárního města Opavy svým usnesením č. 3113/83 RM 18 ze dne 25. 4. 2018, kterým
se mění Nařízení č. 1/2015, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Opavě s účinností od 15. 5. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [59/RM/16.12.2020]
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2557/59/RM/20 Nabídkový ceník prací, služeb a materiálů Statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
s účinností od 1. 1. 2021 nabídkový ceník prací, služeb a materiálů Statutárního města
Opavy
2. ukládá
Mgr. Bc. Pavlu Vltavskému, vedoucímu odboru majetku města, aby jménem Statutárního
města Opavy podepsal titulní stranu písemného vyhotovení Nabídkového ceníku prací,
služeb a materiálů Statutárního města Opava dle výše uvedeného usnesení
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2558/59/RM/20 Plán dopravní obslužnosti území SMO na období 2021 - 2025
Rada města
1. schvaluje
Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Opava na období 2021 - 2025
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2559/59/RM/20 Dodatky č. 1 ke smlouvám o zajištění dopravní obslužnosti v příměstských oblastech
města Opavy městskou hromadnou dopravou
Rada města
1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00KGLUT) ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti
v příměstské oblasti města Opava městskou hromadnou dopravou (MMOPP00INUQ1)
mezi statutárním městem Opava a Obcí Raduň, Poštovní 239, 747 61 Raduň,
IČ: 00300624
b) dodatek č. 1 (MMOPP00KGLVO) ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti
v příměstské oblasti města Opava městskou hromadnou dopravou (MMOPP00INUTM)
mezi statutárním městem Opava a Obcí Slavkov, L. Svobody 30,747 57 Slavkov
u Opavy, IČ: 00300667
c) dodatek č. 1 (MMOPP00KGLS3) ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti
v příměstské
oblasti
města
Opava
městskou
hromadnou
dopravou
(MMOPP00INURW) mezi statutárním městem Opava a Obcí Chvalíkovice, České
školy 63/11, 747 06 Chvalíkovice, IČ: 00849685
d) dodatek č. 1 (MMOPP00KGLR8) ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti
v příměstské oblasti města Opava městskou hromadnou dopravou (MMOPP00INUSR)
mezi statutárním městem Opava a Obcí Vršovice, Vršovice 38, 747 61 Vršovice,
IČ: 00635588
e) dodatek č. 1 (MMOPP00KGLTY) ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti
v příměstské oblasti města Opava městskou hromadnou dopravou (MMOPP00INUZS)
mezi statutárním městem Opava a Obcí Otice, Hlavní 1, 747 81 Otice, IČ: 00300543
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2560/59/RM/20 Smlouva o vypořádání vzájemných závazků a o postoupení pohledávky
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o vypořádání vzájemných závazků a o postoupení pohledávky
(MMOPP00LARBZ) mezi statutárním městem Opava a Mateřskou školou Opava,
Šrámkova, příspěvková organizace, se sídlem Šrámkova 1333/6, Kateřinky, Opava,
PSČ: 747 05, IČ: 06115161
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2561/59/RM/20 Personální záležitosti - pověření řízením odboru výstavby a územního plánování
Rada města
1. pověřuje
řízením odboru výstavby a územního plánování Magistrátu města Opavy paní Ing. Barboru
Salzmannovou, referentku odboru výstavby a územního plánování, a to s účinností
od 1. 1. 2021 do doby nástupu nové/ho vedoucí/ho odboru výstavby a územního
plánování vybrané/ho na základě výběrového řízení
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2562/59/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 ustanovením § 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: 258 40 576 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. schvaluje
a) smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti Basketbalový klub
Opava, a.s., pana Ing. Radima Vysockého, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░
░░░ , Předměstí, 746 01 Opava s účinností od 01. 01. 2021
b) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Basketbalový klub Opava,
a.s., pana Jana Černého, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Předměstí, 746 01
Opava s účinností od 01. 01. 2021
c) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Basketbalový klub Opava,
a.s., pana Mgr. Petra Czudka, nar. ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ Kylešovice, 747 06
Opava s účinností od 01. 01. 2021
d) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Basketbalový klub Opava, a.s.,
pana Martina Hořínka, nar. ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Předměstí, 746 01
Opava s účinností od 01. 01. 2021
e) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Basketbalový klub Opava, a.s.,
pana Michala Krejčího, nar. ░░░░ ░░░ , bytem náměstí ░░░░ ░░░░ ░░ , Město, 746 01
Opava s účinností od 01. 01. 2021
f) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Basketbalový klub Opava, a.s.,
pana Michala Štěpánka, nar. ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Předměstí, 746 01
Opava s účinností od 01. 01. 2021
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2. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Basketbalový klub Opava, a.s. dle výše
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil
představenstvu a dozorčí radě společnosti Basketbalový klub Opava a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2563/59/RM/20 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti
Technické služby Opava, s. r. o. při výkonu působnosti valné hromady
Rada města
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava
s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen "společnost
Technické služby Opava"), jejímž jediným společníkem 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. schvaluje
Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava, s.r.o. a panem
Jaroslavem Čechem, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , 746 01 OpavaZlatníky jako členem dozorčí rady
2. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava, s.r.o. dle
výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil
statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava, s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2564/59/RM/20 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a. s. při výkonu působnosti valné hromady
Rada města
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Městský dopravní podnik
Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 IČ: 64610250, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen "společnost
Městský dopravní podnik 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. schvaluje
a) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Městský dopravní podnik
Opava a. s., pana Libora Moravce, nar. ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava
s účinností od 01. 01. 2021
b) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik
Opava a. s., pana Ing. Romana Kremsera, nar. ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ,
Kateřinky, 747 05 Opava s účinností od 01. 01. 2021
2. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti Městský dopravní podnik, a. s. dle
výše uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil
statutárním orgánům společnosti Městský dopravní podnik Opava, a. s
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2565/59/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Dukelská kasárna - Lokalita A" zrušení a opakované zahájení výběrového řízení
Rada města
1. rozhoduje
a) o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
"Dukelská kasárna - Lokalita A", z důvodu neobdržení žádné nabídky
b) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Dukelská kasárna Lokalita A" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy
c) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. HRAT, s.r.o., Nádražní 348, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 64087352
2. ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 28568087
3. MVS Projekt, s.r.o., Rokycanova 781/11, Nové Sady, 779 00 Olomouc,
IČ: 28617932
4. KP projekt s.r.o., Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České
Budějovice, IČ: 26064600
5. BeePartner a.s., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ: 03589277
6. ADEA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 05725666
7. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ: 05725674
8. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 17.
listopadu 2172/15, 70800 Ostrava, IČ: 61989100
9. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 60200 Brno, IČ: 00216305
10. České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Jugoslávských partyzánů
1580/3, 160 00 Praha, IČ: 68407700
11. City Upgrade s.r.o., Dukovany 221, 675 56 Dukovany, IČ: 02756021
12. ATELIER 111 architekti s.r.o., U studánky 123/18, 17000 Praha, IČ: 27648788
13. ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČ: 25858343
14. STUDIO - D Opava s.r.o., Holasovice 171, 747 74 Holasovice, IČ: 26833115
2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1) PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
2) Ing. Jaromír Hudeček
3) Mgr. Bc. Pavel Vltavský
4) Ing. Jakub Hvězda
b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1) Ing. Michal Jedlička
2) Ing. Hana Heinzová
3) Ing. Jiří Elbl
4) Ing. arch. Petr Stanjura
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2566/59/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Technický dozor investora a
výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" - výsledek
zadávacího řízení
Rada města
1. rozhoduje
v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele JS Property, a.s., se sídlem
Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, IČ: 27814742, jehož nabídka splnila podmínky účasti
v zadávacím řízení
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2567/59/RM/20 Přiznání mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava
Rada města
1. schvaluje
přiznání mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava dle
předloženého návrhu
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1

Usnesení: PŘIJATO

2568/59/RM/20 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci Velikonočních a Vánočních trhů v Opavě v letech
2020 a 2021
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00HMO9EB) ke Smlouvě o realizaci Velikonočních a Vánočních trhů
v Opavě v letech 2020 a 2021 (MMOPP00HMXR5), mezi statutárním městem Opava jako
objednatelem a Martinem Žižlavským se sídlem na ulici ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 746 01
Opava, IČ: 65518161, jako realizátorem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

Usnesení: PŘIJATO

2569/59/RM/20 Přesun prostředků v rámci rozpočtu OHA z roku 2020 na rok 2021
Rada města
1. schvaluje
přesun prostředků v rámci rozpočtu OHA z roku 2020 na rok 2021, a to prostředky pro
konání architektonického workshopu v rámci projektu Obnova slezských center ve výši
100.000,00 Kč, a dále prostředků pro zpracování studie kompletního navigačního
a orientačního systému města Opavy z části zbývajících prostředků z položky Ostatní
územní příprava a urbanistické studie ve výši 300.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

Usnesení: PŘIJATO

2570/59/RM/20 Rozpočtová opatření 2020 a změna rozpisu rozpočtu 2020
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/233
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000034352,0020,0000000000034)

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

+ 3.100.000,00 Kč
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Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
příspěvek na provoz - "Program státní podpory
profesionálních divadel a stálých profesionálních
symfonických orchestrů a pěveckých sborů" záchranný balíček k minimalizaci dopadů
pandemie COVID - 19
(3311,5336,000034352,0121,0001002000034)

+ 3.100.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/234
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000000211,0020,000245000000)

+
50.000,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
posílení akceschopnosti jednotky SDH
- ostatní osobní výdaje
(5512,5021,000000211,0192,000245000000)

+ 50.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/235
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000029030,0020,0000000000037)

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz - zmírnění dopadů
kůrovcové kalamit v nestátních lesích za rok
2019
(1039,5331,000029030,0050,0001002000037)

+ 1.874.730,00 Kč

+ 1.874.730,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/236
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,103133063,0020,0000000000019)

+ 193.833,01 Kč

(0000,4116,103533063,0020,0000000000019)

+ 1.098.386,99 Kč
Celkem: 1.292.220,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Englišova - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt "Moderní výuka 2" (šablony
III)
(3113,5336,103133063,0030,0001002000019)

(3113,5336,103533063,0030,0001002000019)

e) Rozpočtové opatření č. 2020/237
v příjmech - odbor rozvoje města a strategického plánování

+ 193.833,01 Kč
+ 1.098.386,99 Kč
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ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
projekt " Jednotný přístup k systému řízení
znečištění ovzduší pro funkční městské oblasti
v oblasti TRITIA (AIR TRITIA)
MD 231 0052 - 9.216,77 EU

(3716,2329,111500000,0140,0002454000000)

+ 234.198,13 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

+ 234.198,13 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2020/238
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000013011,0020,0002556000000)

+ 230.000,00 Kč

ve výdajích - personální a mzdové oddělení
oddělení sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)
platy
(4329,5011,000013011,0192,0001096000000)

+ 218.282,00 Kč

sociální pojištění
(4329,5031,000013011,0192,0001096000000)

+ 8.609,00 Kč

zdravotní pojištění
(4329,5032,000013011,0192,0001096000000)

+ 3.109,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2020/239
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000013305,0020,0000000000036)

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na
provozfinancování
běžných
výdajů
souvisejících s poskytováním základních druhů a
forem sociálních služeb
(4350,5336,000013305,0040,0001002000036)

+ 24.000,00 Kč

+ 24.000,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2020/240
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

ve výdajích - odbor kancelář primátora
Slezské divadlo Opava

- 300.000,00 Kč
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posudky, konzultace a revize
(3311,5166,000000000,0121,0002525000000)

+ 300.000,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2020/241
ve výdajích - oddělení hlavního architekta
ostatní územní příprava
nákup služeb
(3635,5169,000000000,0080,0001039000000)

- 120.000,00 Kč

ve výdajích - odbor kancelář primátora
Marketingová komunikace
nákup služeb
(2141,5169,000000000,0120,0002560000000)

+ 120.000,00 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2020/242
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
ve výdajích - odbor majetku, TSO
nájemné hrobová místa (vratka přeplatku minulých
let)
(3632,5909,000000000,0790,0009235000000)

Služby spojené s nájmem-hrobová místa (vratka
přeplatku minulých let)
(3632,5909,000000000,0790,0009236000000)

- 347,00 Kč

+ 88,20 Kč

+ 258,80 Kč

k) Rozpočtové opatření č. 2020/243
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
la)
VO Kylešovský kopec
(3631,6121,000000000,0220,0000000000000)

- 1.000.685,00 Kč

VO Kylešovský kopec
(3631,6121,000000000,0220,0007503000000)

+ 1.000.685,00 Kč

VO Kylešovský kopec
(3631,6121,000000000,0220,0007503000000)

VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28. října,
Kolofíkovo nábřeží)
(3631,6121,000000000,0220,0007549000000)

- 1.000.685,00 Kč

- 450.406,00 Kč

Hrnčířská 13, 15, 15a (výměna oken, zateplení)
3612,6121,000000000,0220,0007515000000)

ZŠ Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím
akumulační nádrže
3113,6121,000000000,0220,0007494000000)

- 63.784,00 Kč

- 36.984,00 Kč
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Propojení Krnovská - Žizkova
2212,6121,000000000,0220,0007562000000)

- 688.304,00 Kč

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

- 759.837,00 Kč

Kostel sv. Václava - střecha
(3322,5171,000000000,0220,0007558000000)

lb)

+ 3.000.000,00 Kč

MŠ Komárov - přístavba
(3111,6121,000000020,0220,0007532000000)

- 156.910,00 Kč

Úprava staré Jaktarky
2321,6121,000000020,0220,0007909000000)

- 39.207,00 Kč

Rekonstrukce mostu ul. Mostní
2212,6121,000000020,0220,0007853000000)

- 6.358,00 Kč

Vlaštovičky - hasičská zbrojnice
(5512,6121,000000020,0220,0007823000000)

- 255.423,00 Kč

ZŠ Mařádkova - hala - střecha
(3113,5171,000000020,0220,0007508000000)

Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstr.
II.
4350,6121,000000000,0220,0007496000000)
4350,6121,000000120,0220,0007496000000)

- 60.353,00 Kč

- 2.300.000,00 Kč
- 194.421,00 Kč

ZŠ Mařádkova - kotelna
(3113,6121,000000120,0220,0007521000000)

- 208.075,00 Kč

MŠ Krnovská - oprava plotu
(3111,5171,000000120,0220,0007493000000)

- 211.973,00 Kč

Opava - telematika
(2212,6121,000000120,0220,0007527000000)

- 4.967.280,00 Kč

Krnovská 71B - fasáda, střecha
(6171,5171,000000020,0220,0007504000000)
(6171,5171,000000000,0220,0007504000000)
(6171,5171,000000120,0220,0007504000000)

lc)

+ 518.251,00 Kč
+ 2.300.000,00 Kč
+ 5.581.749,00 Kč

Sídliště Kylešovice - II. etapa
2219,6121,000000000,0220,0007512000000)
2219,6121,000000020,0220,0007512000000)

- 3.457.729,00 Kč
- 3.241.298,00 Kč

Opava - telematika
(2212,6121,000000120,0220,0007527000000)

ZŠ Komárov - rekonstrukce (vč. vestavby)

- 4.584.056,00 Kč
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(3113,6121,000000000,0220,0007665000000)
(3113,6121,000000020,0220,0007665000000)
(3113,6121,000000120,0220,0007665000000)

+ 3.457.729,00 Kč
+ 3.241.298,00 Kč
+ 4.584.056,00 Kč

l) Rozpočtové opatření č. 2020/244
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Investice - projektová dokumentace
6409,6121,000000120,0220,0000000000000)

- 14.500.000,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
tvorba fondu rezerv a rozvoje
DAL 236 0200

(0000,8115,000000120,0020,0000000000000)

+ 14.500.000,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2020/122
ve výdajích - samostatné pracoviště architekta
úprava vodárenských toků-nákup služeb
(2331,5169,00000000,0080,0000000000000)

poradenská a konzultační činnost
cyklokoordinátora

(2219,5169,00000000,0080,0000000000000)

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

- 19.900,00 Kč

+ 19.900,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

2571/59/RM/20 SFC Opava a.s. - žádost o zařazení nových bodů programu na pořad řádné valné
hromady společnosti svolané na den 30. 12. 2020
Rada města
1. schvaluje
upravené znění Žádosti o zařazení nových bodů programu na pořad řádné valné hromady
společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. svolané na den 30. 12. 2020
2. ukládá
a) primátorovi města Ing. Tomáši Navrátilovi, aby žádost o zařazení nových bodů
programu na pořad řádné valné hromady společnosti Slezský fotbalový club Opava
a.s. svolané na den 30. 12. 2020 dle bodu 1 tohoto usnesení ihned zaslal k rukám
představenstva společnosti
b) náměstkovi primátora Mgr. Petru Orieščíkovi, který je delegován jako zástupce
Statutárního města Opavy na valnou hromadu společnosti Slezský fotbalový club
Opava a.s., aby hlasoval v souladu se zněním Žádosti o zařazení nových bodů
programu na pořad řádné valné hromady společnosti svolané na den 30. 12. 2020
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2572/59/RM/20 Komise RMO - Majetková komise
Rada města
1. odvolává
a) Ing. Romeo Doupala z funkce předsedy Majetkové komise ke dni 31. 12. 2020
b) pana Pavla Stehlíka z funkce člena Majetkové komise ke dni 31. 12. 2020
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 01. 01. 2021
a) předsedu Majetkové komise: Ing. Jana Hanslika
b) člena Majetkové komise: Ing. Romeo Doupala
c) členku Majetkové komise: Ing. Pavlu Brady
d) člena Majetkové komise: pana Jiřího Lévaye
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2573/59/RM/20 Komise RMO - Komise pro informatiku
Rada města
1. odvolává
Ing. Jiřího Sléžku z funkce člena Komise pro informatiku ke dni 31. 12. 2020
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 01. 01. 2021
a) člena Komise pro informatiku: pana Martina Šatného
b) členku Komise pro informatiku: Ing. Petru Hlaváčovou
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2574/59/RM/20 Komise RMO - Komise pro urbanismus a investice
Rada města
1. odvolává
a) Ing. Karla Záleského z funkce předsedy Komise pro urbanismus a investice
ke dni 31.12. 2020
b) Ing. Romeo Doupala z funkce člena Komise pro urbanismus a investice
ke dni 31. 12. 2020
c) pana René Holušu
ke dni 31. 12. 2020

z

funkce

člena

Komise

pro

urbanismus

a

investice

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 01. 01. 2021
a) předsedu Komise pro urbanismus a investice: Ing. Romeo Doupala
b) člena Komise pro urbanismus a investice: Ing. Karla Záleského
c) člena Komise pro urbanismus a investice: pana Lukáše Vaňka
d) člena Komise pro urbanismus a investice: Ing. Michala Štěpánka
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2575/59/RM/20 Komise RMO - Kulturní komise
Rada města
1. odvolává
a) Ing. et Ing. Petra Kunzeho z funkce předsedy Kulturní komise ke dni 31. 12. 2020
b) pana Petra Urbánka z funkce člena Kulturní komise ke dni 31. 12. 2020
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 01. 01. 2021
a) předsedu Kulturní komise: pana Petra Urbánka
b) člena Kulturní komise: Ing. et Ing. Petra Kunzeho
c) členku Kulturní komise: paní Mgr. Lucii Pobořilovou
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2576/59/RM/20 Komise RMO - Sportovní komise
Rada města
1. odvolává
Mgr. Dalibora Bártu z funkce člena Sportovní komise ke dni 31. 12. 2020
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 01. 01. 2021
a) člena Sportovní komise: pana Martina Hořínka
b) člena Sportovní komise: pana Romana Kováře
c) člena Sportovní komise: Bc. Reného Černohorského
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2577/59/RM/20 Komise RMO - Komise pro komunitní plán
Rada města
1. odvolává
a) Ing. Jiřího Pazderu z funkce člena Komise pro komunitní plán ke dni 31. 12. 2020
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 01. 01. 2021
a) člena Komise pro komunitní plán: MUDr. Kamila Běrského
b) členku Komise pro komunitní plán: paní Simonu Streitovou
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2578/59/RM/20 Komise RMO - Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality
Rada města
1. odvolává
Mgr. Pavlínu Hejdukovou z funkce členky Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci
kriminality ke dni 31. 12. 2020
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2. jmenuje
Mgr. Radanu Petrželovou členkou Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality s
účinností od 01. 01. 2021 v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, pro volební období 2018-2022
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2579/59/RM/20 Komise RMO - Dopravní komise
Rada města
1. jmenuje
pana Miroslava Mařádka členem Dopravní komise s účinností od 01. 01. 2021 v souladu s
§ 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební
období 2018-2022
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

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

Usnesení: PŘIJATO

Mgr. Petr Orieščík v. r.
náměstek primátora

