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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í
81. schůze Rady statutárního města Opavy 

konané dne 11.8.2021 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3393/81/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
upravený program 81. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  11. 8. 2021
 
 

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

3394/81/RM/21 Majetkové záležitosti - výkup pozemků v lokalitě Stromovka

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě a souhlasu se zřízením stavby (PID MMOPP00LJTQ9)
mezi statutárním městem Opava jako budoucím kupujícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ jako budoucími prodávajícími, jejímž předmětem je výkup části
pozemku parc.č. 1554 - orná půda,  k.ú. Jaktař,  dle zákresu ve snímku katastrální
mapy, za cenu 400,00 Kč/m2

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě a souhlasu se zřízením stavby (PID MMOPP00LJTOJ)
mezi statutárním městem Opava jako budoucím kupujícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ jako budoucími prodávajícími, jejímž předmětem je výkup části
pozemku parc.č. 1555 - orná půda,  k.ú. Jaktař,  dle zákresu ve snímku katastrální
mapy, za cenu 400,00 Kč/m2

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě a souhlasu se zřízením stavby (PID MMOPP00LJTPE)
mezi statutárním městem Opava jako budoucím kupujícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako
budoucí prodávající, jejímž předmětem je  výkup části pozemku parc.č. 1556/1 - orná
půda,  k.ú. Jaktař,  dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za cenu 400,00 Kč/m2

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě a souhlasu se zřízením stavby (PID MMOPP00LJU9F)
mezi statutárním městem Opava jako budoucím kupujícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucími
prodávajícími, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1556/2 - orná půda,  k.ú.
Jaktař,  dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za cenu 400,00 Kč/m2

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

Ž
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3395/81/RM/21 Majetkové záležitosti - směna pozemků (v lokalitě propojení ulic Krnovská - Žižkova)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu (MMOPP00IYLJS) mezi statutárním městem Opava a společností
DJUSU Company, s.r.o., jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2146/21 ost.pl.
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2146/32 ost.pl. o výměře 42
m2 ve vlastnictví společnosti DJUSU Company, s.r.o. za části pozemku parc.č. 2146/19
ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2146/31 ost.pl.,
parc.č. 2146/29 ost.pl., parc.č. 2146/19 ost.pl. a část pozemku parc.č. 3333/5 ost.pl.
označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3333/13 ost.pl. o celkové
výměře 116 m2 ve vlastnictví SMO, vše k.ú. Opava - Předměstí

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu (MMOPP00IYLIX) mezi statutárním městem Opava a společností
OPAVLEN PROPERTY, s.r.o., jejímž předmětem je směna  části pozemku parc.č. 2146/20
ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2146/27 ost.pl. o
výměře 4 m2 ve vlastnictví společnosti OPAVLEN PROPERTY, s.r.o. za části pozemku
parc.č. 2146/19 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.
2146/28 ost.pl., parc.č. 2146/35 ost.pl., za části pozemku parc.č. 2/6 ost.pl.  označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2/8 ost.pl. , parc.č. 2/7 ost.pl., za části
pozemku parc.č. 2135/2 zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako
parc.č. 2135/27 ost.pl., parc.č. 2135/25 ost. pl. a parc.č. 2725/24 ost.pl. a za část pozemku
parc.č. 2135/9 zast.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.
2135/26 ost.pl. o celkové výměře 234 m2 ve vlastnictví SMO, vše k.ú. Opava - Předměstí

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

3396/81/RM/21 Majetkové záležitosti - nájemní smlouva (pozemek ÚZSVM, pod Divadelní kavárnou)

Rada města
 

1. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00IYKFJ) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových jako pronajímatelem  a statutárním městem Opava  jako
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem  pozemku parc.č. 582/6- zastavěná plocha, k.ú.
Opava - Město

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

3397/81/RM/21 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
Dům kultury Petra Bezruče)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení
věcného práva  (PID MMOPP00LJU44) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemku parc.č. 715/2 - ostatní plocha,  k.ú.
Opava - Předměstí

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

3398/81/RM/21 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
sídliště Kateřinky-západ)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení
věcného práva  (PID MMOPP00IYKW6) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemků parc.č. 3072, parc.č. 3081, parc.č.
3082, parc.č. 3083 a  parc.č. 3149 - ost. plochy, k.ú. Kateřinky u Opavy
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3399/81/RM/21 Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
Dvořákovy sady)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
 
úplatný převod  pozemku  parc.č. 199/3 -  ostatní plocha, k.ú. Opava - Město z vlastnictví
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

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

3400/81/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Edvarda Beneše a Vrchní -
Ratibořská)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2542 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle
přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2308/15 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle
přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy

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

3401/81/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje (lokalita Vančurova - Krnovská)

Rada města
 

1. schvaluje
 
způsob výběru žadatele pro uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej
pozemku  parc.č. 1344/1 - zahrada a části pozemku parc.č. 1343 - zahrada, dle zákresu
ve snímku katastrální mapy, v katastrálním území Jaktař, kdy kritériem bude nejvyšší
nabídka, a to obálkovou metodou mezi všemi zájemci.  Minimální kupní cena je stanovena
ve výši 1.800,00 Kč/m2 
 

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

3402/81/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr směny pozemků (lokalitě Filípkova, Kateřinky)

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr směny pozemku parc.č. 1079/55 - zahrada  ve vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░
 za  podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 984/41 orná půda  ve vlastnictví SMO, vše
k.ú. Kateřinky u Opavy

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

3403/81/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku (lokalita Družstevní, Malé Hoštice)

Rada města
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1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00IYLCR) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a paní░░░░ ░░░░ ░░░  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
329/4 - vodní plocha, k.ú. Malé Hoštice, za cenu 40.050,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 (cena dle
zásad)

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

3404/81/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemku, ul. Náměstí Osvoboditelů 9/3

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 28/3 - ostatní plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město

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

3405/81/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků u domů na ulici Partyzánská a U
Černého mlýna

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2880/16 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

2. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1084 - zahrada, k.ú. Komárov u Opavy

3. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1083/1 - zahrada, k.ú. Komárov u Opavy

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

3406/81/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemku pod garáží v garážišti Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/179 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

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

3407/81/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků pod garážemi na ulicích Těšínská a
třída Spojenců

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 856/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2506/5 a parc.č. 2506/7 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

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

3408/81/RM/21 Majetkové záležitosti - smlouvy o pronájmu pozemků funkčně souvisejícími s
bytovými domy Palackého 3 a Na Valech 18

Rada města
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1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00IYL0F) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti
1653/10000), za cenu ve výši 1.446,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

2. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00LJTWF) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 148
- zahrada, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu
ve výši 7.052,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

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

3409/81/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod garáží v garážišti Hradecká včetně podílu
na příjezdové komunikaci

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00IYL30) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku
parc.č. 2627/26 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 na pozemku
parc.č. 2627/11, vše k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 19.446,00 Kč (cena dle zásad)

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

3410/81/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej zahrad na ulicích U Hliníku, Slavkovská a Stará silnice

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00LJU7P) mezi statutárním městem
Opava jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 2166/11 - zahrada, k.ú.  Opava - Předměstí, za kupní cenu 430.125,00
Kč (cena dle zásad)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LJU8K) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č.
17/1 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým
parc.č. 17/7 - ostatní plocha,  k.ú. Jaktař, za kupní cenu 101.700,00 Kč, 
tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00IYLEH) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a panem ░░░░ ░░░░ a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je
prodej pozemku parc.č. 157 - zahrada, k.ú.  Jaktař, za kupní cenu 253.800,00 Kč, tj.
900,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

3411/81/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků na ulici Oblouková, Karlovecká a v
garážišti Vojanova

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1674/4 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
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záměr prodeje části pozemku parc.č. 71 - zahrada, k.ú. Palhanec, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy

3. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1639/5 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

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

3412/81/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků ul. Písková, ul. Přemyslovců

Rada města
 

1. odročuje
projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 333/1 - ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2526 - orná půda, k.ú. Jaktař

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

3413/81/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků (lokalita Slepá ul., Sadová ul.)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 546/1 - zahrada, katastrální území Jaktař

2. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 1856/7, parc.č. 1856/4, parc.č. 1856/13, parc.č. 1856/14,
parc.č. 1856/15 a parc.č. 1856/16, k.ú. Opava - Předměstí

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

3414/81/RM/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu, Hrnčířská 122/5 , Opava (KNIHCENTRUM.CZ, s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IYJ9K) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem
a KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ: 27854507 jako nájemcem

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

3415/81/RM/21 Souhlas s podnájmem, Mezi Trhy 110/5 a 111/7 Opava, (oděvy, Ing. Pavel Orlík)

Rada města
 

1. schvaluje
podnájem části prostoru ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (PID:MMOPP00C4JNA)
uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Ing. Pavlem Orlíkem, se
sídlem Mezi Trhy 120/9, 746 01 Opava, IČ: 10626522 jako nájemcem, na základě žádosti
nájemce v budově č.p. 110 objekt bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 364
zastavěná plocha a nádvoří a v budově č.p. 111 objekt k bydlení, která je součástí
pozemku parc.č. 362 zastavěná plocha a nádvoří, vše ležící v části obce Město,
katastrálním území Opava - Město, na adrese Opava, Mezi Trhy 110/5 a 111/7 pro
podnájemce pana Petra Pavelka, se sídlem ░░░░ ░░ , Slavkov, IČ: 74375474 pro
provozování masérských služeb
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3416/81/RM/21 Darovací smlouva - část pozemku v k.ú. Opava - Předměstí, areál bývalých
Dukelských kasáren

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu (MMOPP00IYJ7U) mezi statutárním městem Opava jako
obdarovaným a JTA exclusive, spol. s r.o., se sídlem Petřkovická 861/5, Petřkovice,
725 29 Ostrava, IČ: 28619935 jako dárcem

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

3417/81/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 03 velikosti 0+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 03 velikosti 0+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě:
 
1 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Budišov nad
Budišovkou

3 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░            ░░░░ ░░░░ ░░ , Teplice Bílina

4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
5 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Hradec nad Moravicí
6 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Ostrava

 
 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 03 velikosti 0+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3418/81/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 03 velikosti 2+1 na adrese Mezi trhy 5 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 03 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě:
 

1 ░░ ░░░░ ░ Sosnová ░░

2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Oldřišov
3 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
4 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vítkov
5 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░ , Opava
6 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
7 ░░░░ ░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
8 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
9 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
10 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
11 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
12 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava

░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░
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13 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Brumovice
14 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
15 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
16 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
17 ░░░ ░░░░ ░░ Hlinka ░░
18 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ , Žimrovice

19 ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , Hradec nad
Moravicí

 
 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 03 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   
 

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

3419/81/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 14 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2
podlahové plochy bytu č. 14 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava

2 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Ostrava
3 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Brumovice
4 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
5 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vítkov
6 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
7 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
8 ░░░░ ░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
9 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
10 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ , Žimrovice

11 ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , Hradec nad
Moravicí

 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 14 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3420/81/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 23 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 23 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě:
 
 1  ░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░ , Opava
 2  ░░░░ ░░░░ ░  ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
 3
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 ░░░░ ░░░░ ░░░  ░░░░ ░ , Brumovice
 4  ░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
 5  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  ░░░░ ░ , Opava
 6  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vítkov
 7  ░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░ , Opava
 8  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
 9 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  ░░░░ ░░ , Hradec nad Moravicí

 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 23 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt 

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

3421/81/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 12 velikosti 3+1 na adrese Mezi trhy 8 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 12 velikosti 3+1 na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě:
 

1 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Brumovice

2 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
3 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Oldřišov
4 ░░░░ ░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
5 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
6 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░ , Opava
7 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vítkov
8 ░░░ ░░░░ ░░ Stěbořice ░░
9 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
10 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
11 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
12 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ , Žimrovice

13 ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , Hradec nad
Moravicí

14 ░░░ ░░░░ ░░ Litultovice ░░
 
 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 12 velikosti 3+1 na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3422/81/RM/21 Bytové záležitosti - přidělení volného bytu na adrese Hobzíkova 31

Rada města
 

1. schvaluje
přidělení volného bytu č. 5 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 31
v Opavě žadateli p.░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem Opava

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3423/81/RM/21 Smlouva o dílo - Zpracování hydrogeologického průzkumu s provedením sond pro
vsaky - Dukelská kasárna (část "A")

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00JHOI0), zakázka: "Zpracování hydrogeologického průzkumu
s provedením sond pro vsaky - Dukelská kasárna (část "A")", mezi statutárním městem
Opava jako objednatelem a společností K-GEO s.r.o., Nováčkova 5/717, 700 30 Ostrava -
Výškovice, IČ: 25359100, jako zhotovitelem

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/131
 
ve výdajích - odbor majetku města
     oddělení správy a evidence budov     
     Dukelské kasárny - služby     
     (3613,5169,00000000,0051,0001069000000)                    + 97.103,00 Kč                     
                                                                                                                                               
                                   
           
ve výdajích - odbor majetku města
     oddělení správy a evidence budov
      energetický managment
     (2115,6121,00000000,0051,0002447000000)                    - 97.103,00 Kč                       
                                                                                                                                               
                             

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

3424/81/RM/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Rekonstrukce tribuny F - SFC Opava" (vícepráce)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (MMOPP00JHODP), zakázka: "Rekonstrukce tribuny F -
SFC Opava", mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností JURČÍK -
STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574, jako
zhotovitelem

2. schvaluje
Změna rozpisu rozpisu č. ZRR/2021/79
 
ve výdajích - odbor majetku města

      oddělení správy a evidence budov     
      SFC - budovy, stavby, haly    

      (3412,6121,00000000,0051,0001007770000)                            + 60.496 Kč
            

 ve výdajích - odbor majetku města
      oddělení správy a evidence budov

       energetický managment
      (2115,6121,00000000,0051,0002447000000)                            - 60.496 Kč

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

3425/81/RM/21 Dohody o poskytnutí slevy z nájemného ve výši do 20.000,00 Kč za období únor,
březen, duben 2021 (Městské lázně v Opavě, Tyršův stadion v Opavě)

Rada města
 

1. schvaluje
a) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného (MMOPP00JHOSM) mezi statutárním městem

Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 21. 12. 2018 společností Technické
služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188,
zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a Ing. Vladanem Hamrem, fyzickou
osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, se
sídlem Franklinova 571, 460 15 Liberec, IČ 47201932 (budova Městských lázní
v Opavě)
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b) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného (MMOPP00JHORR) mezi statutárním městem
Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 21. 12. 2018 společností Technické
služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188,
zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a Mgr. Michalem Otýpkou, fyzickou
osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, se
sídlem Na Nivě 408/10, 746 01 Opava, IČ 06305041 (budova Městských lázní
v Opavě)

c) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného (MMOPP00JHOP1) mezi statutárním městem
Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 27. 9. 2013 společností Technické
služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188,
zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a občanským sdružením KST Slezan
Opava se sídlem Pekařská 401/32, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 70630224,
zastoupeným Janem Dzidou, předsedou klubu (budova Tyršova stadionu v Opavě)

d) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného (MMOPP00JHOQW) mezi statutárním
městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 27. 9. 2013 společností
Technické služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava,
IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a Tělocvičnou jednotou
Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 13643185, zastoupenou Ing. Jiřím Štindlem, starostou a Mgr. Martou Kovářovou,
jednatelkou (budova Tyršova stadionu v Opavě)

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

3426/81/RM/21 Majetek ve správě TSO s.r.o. - smlouva o poskytnutí služeb ve sportovním zařízení,
smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (městské lázně)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí služeb ve sportovním zařízení v Městských lázních v Opavě -

plavecký bazén a prostory související (MMOPP00JHOTH) mezi statutárním městem
Opava a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 2057/71,
746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem
společnosti

b) smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v Opavě
(MMOPP00JHOUC) mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné
moci ze dne 21. 12. 2018 společností Technické služby Opava s. r. o, se sídlem
Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou,
jednatelem společnosti a společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., se
sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9, IČ 41189698, zastoupenou Petrem
Melichaříkem, na základě plné moci

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

3427/81/RM/21 Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas
se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobky č. 17/I/77 za celkovou cenu
ve výši 32.000,00Kč, umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opava.

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

3428/81/RM/21 Dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení - trafostanice
průmyslová zóna Vávrovice

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení
elektřiny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) (MMOPP00I7WT0) mezi
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, jako
provozovatelem distribuční soustavy a statutárním městem Opava, jako zákazníkem
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3429/81/RM/21 Zásady pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
Statutárního města Opavy

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 2675/62/RM/21/2 ze dne 3. 2. 2021 (Rada města schvaluje Zásady pro určení
výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města
Opavy s účinností od 3. 2. 2021)

2. schvaluje
Zásady pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
Statutárního města Opavy s účinností od 11. 8. 2021

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

3430/81/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (Březinova, Mlýnská,
Lomená, Jasmínová, Rybářská)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHMOK) mezi statutárním městem

Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
a jistící skříně v/na pozemcích parc.č. 2663/2, 2702/2, 2702/61, 2702/95, 2702/302,
3034 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, Březinova, obnova
vNN/kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 138.400,00
Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHMK4) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 2900 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava,
Mlýnská, p.č. 992/3, smyčka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHMMU) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 1836 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, Lomená,
p.č. 429, přípojka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
2.800,00 Kč + DPH 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHMLZ) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 1844 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu "Opava, Jasmínová,
p.č. 1846, smyčka kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.500,00 Kč + DPH 

e) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHMNP) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
a 1 ks elektrické pojistkové skříně v/na pozemcích parc.č. 1688, 2924/7, 2925/1 v k.ú.
Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, Hálkova, smyčka kVN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 25.200,00 Kč + DPH 

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

3431/81/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. U
Pikule)

Rada města
 

1. schvaluje
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smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00JHMQA) 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. 198/5 v k.ú. Jarkovice pro stavbu
"Opava, Vlaštovičky, p.č. 198/22, 23, rozš. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

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

3432/81/RM/21 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy (komunikační vedení sídliště
Kylešovice)

Rada města
 

1. schvaluje
umístění podzemního komunikačního vedení a komunikačního zařízení do pozemků
parc.č. 875/133, 875/129, 875/72, 875/88, 875/86, 2766/6, 1153/79, 1153/84, 1153/55,
1153/7, 1153/10, 1153/87, 1153/157, 1153/158, 1153/159, 1153/160, 1153/161, 1153/162,
1153/163, 1153/63, 1153/64 v k. ú.  Kylešovice, v rámci realizace stavby
"INS_FTTH_CZ_1984_75928_Opava_3"

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

3433/81/RM/21 Schválení smlouvy - KOMPAKT spol. s r.o. - sociální automobil pro Střední školu,
Dětský domov a Školní jídelnu Velké Heraltice

Rada města
 

1. schvaluje
a) darovací smlouvu z rozpočtu statutárního města Opavy, MMOPP00CV2FY, mezi

statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a společností KOMPAKT spol.
s r.o., se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ 49551027, zastoupenou
PaedDr. Miroslavem Káninským, jednatelem, ve výši 10.000,00 Kč, jako příjemcem
daru

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/80
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)     - 10.000,00 Kč
   
 KOMPAKT spol. s r.o  
 (4329,5213,00000000,0020,0000595000000)    + 10.000,00 Kč
   
   

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

3434/81/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce prádelny
Domov sv. Kateřiny" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

"Rekonstrukce prádelny Domov sv. Kateřiny" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání
nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodatelům:
1) FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59,Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 25815458
2) OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČ: 64610225
3) GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25826638
4) SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ: 48391212

Č
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5) Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756
6) JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574
7) FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení

nabídek ve složení:

1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Radim Křupala
3. Ing. Radka Šabatková

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:

1. Mgr. Petr Orieščík
2. paní Denisa Cihlářová
3. Ing. Martin Chalupski

3. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Seniorcentrum Opava stavební úpravy nemovitého majetku v rámci zakázky
"Rekonstrukce prádelny Domov sv. Kateřiny"

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

3435/81/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení osobního automobilu
pro statutární město Opava" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení osobního
automobilu pro statutární město Opava" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek
a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

ve složení:
1. Ing. Martina Věntusová
2. pan Jiří Cábel
3.  Ing. Petr Sordyl

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení:
1. Mgr. Tomáš Kubný
2. Ing. Roman Otipka
3. Ing. Lubomír Měch

3. schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu č. 2021/81
ve výdajích - kancelář tajemníka
 oddělení hospodářské správy  
 dopravní prostředky - zastupitelé  
 (6112,6123,000000000,0191,0002512000000) - 550.000,00 Kč
   
 dopravní prostředky - místní správa  
 (6171,6123,000000000,0191,0002512000000) + 550.000,00 Kč

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

3436/81/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky čisticích prostředků
a hygienických potřeb pro statutární město Opava na období let 2022-2023" - zahájení
výběrového řízení
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Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky čisticích

prostředků a hygienických potřeb pro statutární město Opava na období let 2022-
2023" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 25910027
2) PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25945653
3) KASPA papír s. r. o., Porážková 3147/68a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 26819449
4) SEVT, a. s., Pekařova 250/4, Bohnice, 181 00 Praha 8, IČ: 45274851
5) bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o., Brněnská 262, 666 01 Tišnov,
IČ: 25347047
6) KAMPI OFFICE s.r.o., U Kyjovky 4507/7a, 695 01 Hodonín, IČ: 25344170
7) Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 26843935
8) KASTRO office s. r. o., Teslova 1105/12, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 03162273
9) Leopold Duda, Lesní 1827, 738 01 Frýdek-Místek, Místek, IČ: 48762202
10) LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o., Barvířská 51/7b, 460 07Liberec - Liberec
III, Jeřáb, IČ: 28750063
11) PARTNER CZECH, s.r.o., Lipová č. 1986, 737 01 Český Těšín, IČ: 25904183
12) FROS ZPS s.r.o., Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 26803291
13) AllServices Group s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín,
IČ: 28486404
14) Drozd a spol., Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
IČ: 47154519
15) CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9,
IČ: 26816121
16) SMERO, spol. s r.o., Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad, IČ: 25527886

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení

nabídek ve složení:

1. Ing. Martina Věntusová
2. Ing. Jana Krkošková
3. Ing. Petr Sordyl

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:

1. Ing. Lubomír Měch
2. pan Jiří Cábel
3. Bc. Aneta Šislerová

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

3437/81/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky kancelářských
potřeb pro statutární město Opava na období let 2022-2023" - zahájení výběrového
řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky

kancelářských potřeb pro statutární město Opava na období let 2022-2023" v rozsahu
dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
 
1) FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 25910027
2) PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25945653
3) KASPA papír s. r. o., Porážková 3147/68a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 26819449
4) SEVT, a. s., Pekařova 250/4, Bohnice, 181 00 Praha 8, IČ: 45274851
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5) bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o., Brněnská 262, 666 01 Tišnov,
IČ: 25347047
6) KAMPI OFFICE s.r.o., U Kyjovky 4507/7a, 695 01 Hodonín, IČ: 25344170
7) Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 26843935
8) KASTRO office s. r. o., Teslova 1105/12, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 03162273
9) Leopold Duda, Lesní 1827, 738 01 Frýdek-Místek, Místek, IČ: 48762202
10) LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o., Barvířská 51/7b, 460 07Liberec - Liberec
III, Jeřáb, IČ: 28750063
11) PARTNER CZECH, s.r.o., Lipová č. 1986, 737 01 Český Těšín, IČ: 25904183
12) SMERO, spol. s r.o., Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad, IČ: 25527886

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení

nabídek ve složení:

1. Ing. Martina Věntusová
2. Ing. Jana Krkošková
3. Ing. Petr Sordyl

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:

1. Ing. Lubomír Měch
2. pan Jiří Cábel
3. Bc. Aneta Šislerová

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

3438/81/RM/21 Zásady tvorby a použití fondu školství

Rada města
 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona o obcích

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Zásady tvorby a použití fondu školství s účinností od 1. 11. 2021 

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

3439/81/RM/21 Souhlas zřizovatele se soudním smírem v řízení vedeném Okresním soudem v Opavě
pod sp. zn. 137 C 29/2019

Rada města
 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. uděluje
souhlas Mateřské škole Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace, se sídlem Opava,
Kylešovice, 17. listopadu 994/6, IČ 06115616 s uzavřením soudního smíru ve věci
soudního řízení před Okresním soudem v Opavě vedeného pod spisovou značkou 137 C
29/2019 podle obsahu v příloze materiálu

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

3440/81/RM/21 Příprava a realizace investiční akce "Inline areál" - smluvní vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu č. 46/2021/PRI (MMOPP00LRXLA) o zabezpečení přeložky vodního díla

vyvolané investiční výstavbou mezi statutárním městem Opava a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169,

Č Č
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709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, a to dvou vodovodních řadů
DN 300 GG rámci akce "Inline areál"  

b) dohodu č. 47/2021/PRI (MMOPP00LRXM5) o činnosti a umístění stavby v ochranném
pásmu vodního díla mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665,
DIČ: CZ45193665 a statutárním městem Opava na pozemcích v k.ú. Opava -
Předměstí v rámci akce "Inline areál"

c) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/82
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Inline areál
(3412,6121,00000000,0220,0007510000000)    + 2.567.009,00 Kč

 
 
Investice - projektová dokumentace

(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)              - 2.567.009,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3441/81/RM/21 Investiční akce "Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část"

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRXKF) ke smlouvě o dílo č. 30/2020/PRI (MMOPP00IKK0O)
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, statutárním městem Opava a Společností Opava, MTS
DS - MTS Infra, tvořenou společníkem 1 - správcem Metrostav Infrastructure a.s. se
sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005
a společníkem 2 Metrostav DS a.s. se sídlem Košická 17180/49, 821 08 Bratislava -
mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČ: 46120602, DIČ: SK2023231892 v rámci
akce "I/11 Opava, severní obchvat - západní část"

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

3442/81/RM/21 Schválení smluv - TJ Sokol Opava, Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež,
Matice slezská, pobočný spolek v Opavě, Karel Klein, Klub přátel zdravotně
postižených dětí Eliška, Basket Opava 2010 z.s.

Rada města
 

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

MMOPP00CV2BI, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Jiřím Štindlem, starostou, ve výši
34.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV2AN, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Fondem pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem Za sušárnou 391,
742 72 Mořkov, IČ 27019195, zastoupeným PhDr. Mgr. Vitězslavem Černochem,
předsedou fondu, ve výši 10.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV2AN, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Maticí slezskou, pobočným spolkem v Opavě se sídlem Matiční 175/2, Město, 746
01 Opava, IČ 00534366, zastoupenou Ing. Janou Novotnou Galuszkovou,
předsedkyní, ve výši 30.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV29S, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01 Opava, ve výši 6.000,00 Kč,
jako příjemcem dotace

e) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV2D8, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Klubem přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky Krásnohorské
2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, zastoupeným Bc. Hanou Paterkovou,
předsedkyní, ve výši 50.000,00 Kč, jako příjemcem
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f) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV2AN, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a spolkem Basket Opava 2010 z.s. se sídlem Mařádkova 1938/26, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 22870733, zastoupeným Ing. Otakarem Kuklou, předsedou, ve výši
40.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

3443/81/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/132

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,103533063,0020,0000000000004) + 334.183,44 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,103133063,0020,0000000000004) + 58.973,56 Kč
  Celkem 393.157,00 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 MŠ Riegrova - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz - projekt (šablony III.)  

 (3111,5336,1035330063,0030,0001002000004) + 334.183,44 Kč
 (3111,5336,1031330063,0030,0001002000004) + 58.973,56 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/133
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034070,0020,0000000000039) + 30.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor školství
 Středisko volného času  

 
účelový neinvestiční příspěvek na realizaci
projektu "Přehlídka dětských folklorních souborů
regionů Opavského a Těšínského Slezska
"Vítání jara""

 

 (3233,5336,000034070,0030,0001002000039) + 30.000,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/134
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000013011,0020,0002556000000) + 7.559.060,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 oddělení sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)  
 - platy zaměstnanců  
 (6171,5011,000000000,0192,0001096000000)  - 3.247.375,00 Kč
 (4329,5011,000013011,0192,0001096000000) + 5.619.600,00 Kč
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 - sociální pojištění  
 (6171,5031,000000000,0192,0001096000000)  - 805.349,00 Kč
 (4329,5031,000013011,0192,0001096000000) + 1.393.660,00 Kč
   
 - zdravotní pojištění  
 (6171,5032,000000000,0192,0001096000000)  - 292.264,00 Kč
 (4329,5032,000013011,0192,0001096000000) + 505.770,00 Kč
   
 - náhrady mezd v době nemoci  
 (4329,5424,000013011,0192,0001096000000) + 40.030,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 4.344.988,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/135
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0007558000000) + 984.588,42 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě  
 (3322,5171,000000201,0220,0007558000000) + 984.588,42 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/136
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000013351,0020,0000000000036) + 38.965,00 Kč
   

ve výdajích - odbor sociálních věcí

 
Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na sanaci vícenákladů a výpadku
příjmů v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID_19

 

 (4350,5336,000013351,0040,0001002000036) + 38.965,00 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2021/137
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 ZŠ B. Němcové - přístavba  
 (úprava položek)  
 (3113,6121,00000026,0220,0007787000000) - 5.814.932,09 Kč
 (3113,5137,00000026,0220,0007787000000) + 4.319.332,16 Kč
 (3113,6122,00000026,0220,0007787000000) + 1.491.923,95 Kč
 (3113,5169,00000026,0220,0007787000000) + 3.675,98 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2021/138
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
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 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,103533063,0020,0000000000026) + 561.378,24 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,103133063,0020,0000000000026) + 99.066,76 Kč
  Celkem 660.445,00 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 
ZŠ a MŠ Opava - Komárov - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz - projekt
(šablony III.)

 

 (3113,5336,103533063,0030,0001002000026) + 561.378,24 Kč
 (3113,5336,103133063,0030,0001002000026) + 99.066,76 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2021/139
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní přijaté vratky transferů  
 MD 231 0000  
 (3113,2229,103533063,0020,0001002000027) + 2.493,94 Kč
 (3113,2229,103133063,0020,0001002000027) + 440,06 Kč
  Celkem 2.934,00 Kč

   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 
vratky transferů poskytnutých z veřejných
rozpočtů - projekt "Tvořivá škola - Malé Hoštice
II) - vratka nevyužitých finančních prostředků

 

 MD 231 0000  
 (6402,5364,103533063,0020,0001002000027) + 2.493,94 Kč
 (6402,5364,103133063,0020,0001002000027) + 440,06 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2021/140
ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov

 inzerce a plakátování  
 (3639,5169,000000000,0051,0002544000000)  - 38.413,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
 inzerce a plakátování  
 (3639,5169,000000000,0052,0002544000000) + 38.413,00 Kč
   
   

j) Rozpočtové opatření č. 2021/141
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní přijaté vratky transferů

 MD 231 0800 - 85% EU  
 (6402,2229,120513014,0020,0001002000033) + 555.453,62 Kč
   
 MD 231 0800 - 15% SR  
 (6402,2229,120113014,0020,0001002000033) + 98.021,23 Kč
  Celkem 653.474,85 Kč

   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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finanční vypořádání minulých let mezi krajem a
obcemi - Zařízení školního stravování - projekt
"Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v MSK IV."

 

 85% EU  
 (6402,5366,120513014,0020,0001002000033) + 555.453,62 Kč
   
 15% SR  
 (6402,5366,120113014,0020,0001002000033) + 98.021,23 Kč
   
   

k) Rozpočtové opatření č. 2021/142
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 příprava žádosti o dotace včetně studií
proveditelnosti

 

 (6409,6119,000000000,0140,0000000000000)  - 5.009,00 Kč
   
 oprava knihobudky  
 (3639,5171,000000000,0140,0000000000000) + 5.009,00 Kč
   
   

l) Rozpočtové opatření č. 2021/143
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 autoprovoz - úhrada pokuty  
 (6112,5363,000000000,0191,0002512000000)  + 1.000,00 Kč
   
v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 náhrada škod  
 (6112,2324,000000000,0191,0009078000000)  + 1.000,00 Kč
   
   

m) Rozpočtové opatření č. 2021/144
v příjmech - odbor majetku
 samostatné pracoviště  
 příjmy z pojistného plnění  

 (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 45.205,32 Kč
   
ve výdajích - odbor informatiky
 výpočetní technika  
 opravy a udržování  
 (6171,5171,000000000,0170,0002528000000) + 45.205,32 Kč
   
   

n) Rozpočtové opatření č. 2021/145
ve výdajích - odbor majetku
 oddělení správy a evidence budov  
 HALA - oprava podlahy  
 (3412,5171,000000000,0051,0001006760000) + 327.474,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 327.474,00 Kč
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o) Rozpočtové opatření č. 2021/146
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 180.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor sociálních věcí
 projekt - Dialogem ke společnému porozumění

(EUROTOPIA.CZ)
 

 ostatní osobní výdaje  
 (4349,5021,000000000,0040,0002372000000) + 155.000,00 Kč
 nákup ostatních služeb  
 (4349,5169,000000000,0040,0002372000000) + 25.000,00 Kč
   
   

p) Rozpočtové opatření č. 2021/147
ve výdajích - odbor majetku města

 nadlimitní věcná břemena  
 (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 49.802,00 Kč
   

 opravy a udržování - ČOV Vlaštovičky - oprava
oplocení po pádu stromu

 

 (2321,5171,000000000,0050,0007869000000) + 49.802,00 Kč
   
   

q) Rozpočtové opatření č. 2021/148
ve výdajích - odbor majetku, oddělení správy a evidence pozemků

 pozemky  
 (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 300.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

 Cyklostezka č. 55 - oprava lávek (Holasovice,
Úvalno, Krnov)

 

 (2219,5171,000000000,0050,0007959000000) + 300.000,00 Kč
   
   

r) Rozpočtové opatření č. 2021/149
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 6.136,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO
 vratka - hrobové místa - nájem  
 (3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 1.560,00 Kč
   
 vratka - hrobové místa - služby  
 (3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 4.576,00 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/83

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
 silnice - opravy  
 (2212,5171,000000000,0050,0000000000000) - 50.000,00 Kč
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 neplánované platby - opravy  
 (3639,5171,000000000,0050,0001029000000) + 50.000,00 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/84
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

 silnice - opravy  
 (2212,5171,000000000,0050,0000000000000) - 50.000,00 Kč
   
 neplánované platby - služby  
 (3639,5169,000000000,0050,0001029000000) + 50.000,00 Kč
   
   

3. bere na vědomí
Informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba na částečnou úhradu
zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve
výši 33.850,00 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

3444/81/RM/21 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. OPA-V-47/2021

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 3376/79/RM/21 b, c, d schválené Radou města statutárního města Opavy dne
21. 7. 2021 (Rada města 1. schvaluje:
b) dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-47/2021, (MMOPP00IXZNV), mezi statutárním městem
Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,
IČ 72496991, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí,
746 01 Opava 1, IČ 72496991;
c) prodloužení 1 pracovního místa pro koordinátora/ku veřejné služby na dobu určitou od
1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 na odboru životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny;
d) Rozpočtové opatření č. 2021/128
  v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd
+ odvodů v rámci veřejně prospěšných prací
OPA-V-47/2021 (sml. MMOPP00IXZNV)

 

 (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 64.000,00 Kč
  ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 platy  
 (3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 47.832,59 Kč
 sociální pojištění  
 (3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 11.862,48 Kč
 zdravotní pojištění  
 (3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 4.304,93 Kč

2. schvaluje
a) nové znění dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných

prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-47/2021, (MMOPP00IXZNV), mezi statutárním
městem Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7, IČ 72496991, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p.
2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991

b) prodloužení 1 pracovního místa pro koordinátora/ku veřejné služby na dobu určitou od
1. 9. 2021 do 31. 1. 2022 na odboru životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny

c) Rozpočtové opatření č. 2021/150
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v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí

mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací
OPA-V-47/2021 (sml. MMOPP00IXZNV)

 

 (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 48.000,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 platy  
 (3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 35.874,44 Kč

   
 sociální pojištění  

 (3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 8.896,86 Kč
   
 zdravotní pojištění  
 (3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 3.228,70 Kč

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

3445/81/RM/21 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové
bezúročné půjčky

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu (MMOPP00KMDO1), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ ,

nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 73  Opava-Vávrovice
b) smlouvu (MMOPP00IXOJK), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░

nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 05  Opava-Kateřinky
c) smlouvu (MMOPP00IXOIP), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░

, nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 41  Hradec nad Moravicí (nemovitost
░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 Opava-Předměstí)

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

3446/81/RM/21 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava - "kotlíkové
dotace"

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu (MMOPP00IXOAT), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským

krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 
b) smlouvu (MMOPP00IXOBO), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským

krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3447/81/RM/21 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře 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:
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1. schvaluje
uzavření smluv o sdružených službách mezi společností Městský dopravní podnik
Opava a společností CONTE spol. s r.o.se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00
Praha 1, IČ 00565342 na dodávku  zemního plynu  a společností Lumius, spol. s r.o. se
sídlem  Horní 700, 739 25 Sviadnov, IČ 25911945 na  dodávku elektřiny dle příloh        

2. ukládá
představenstvu Městského dopravního podniku Opava a.s. uzavřít smlouvy dle bodu 1
tohoto usnesení

3. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava dle výše
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil
představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava.

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

3448/81/RM/21 Program regenerace městské památkové zóny Opava - aktualizace 2021 - 2025

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Program regenerace městské památkové zóny Opava 2021 - 2025

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

3449/81/RM/21 Kupní smlouva - obnova zastaralé technologie hlasovacího a komunikačního systému
pro ZMO a RMO

Rada města
 

1. schvaluje
a) kupní smlouvu na upgrade stávajícího konferenčního, hlasovacího, řídícího a

archivačního systému Ministr pro Zastupitelstvo a Radu města Opavy 
 (MMOPP00LR3FY) mezi statutárním městem Opavou a společností MINISTR
SYSTEMS s.r.o., se sídlem Pod hrází 91, 530 02 Spojil, IČ: 01863045, zastoupenou
panem Ladislavem Ministrem, jednatelem společnosti , ve výši 1.134.254,00 Kč s DPH

b) Rozpočtové opatření č. 2021/151
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) -        1.134.254,00 Kč
   
ve výdajích - odbor informatiky
 Nákup hlasovacího zařízení pro RMO A ZMO  
 Výpočetní technika  
 (6112,6125,000000000,0170,0002528000000) +       1.134.254,00 Kč

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

3450/81/RM/21 Konkursní řízení na místo ředitelky/ředitele Základní školy Ilji Hurníka Opava,
Ochranova 6, p.o.

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
na pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6
-  příspěvková organizace, a to:
 

Ing. Andreu Štenclovou, vedoucí odboru školství, do funkce předsedkyně konkursní
komise
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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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3451/81/RM/21 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - posílení
akceschopnosti JSDH statutárního města Opavy - 50.000,00 Kč

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D5JOB)

mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:
70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje jako
poskytovatelem dotace a statutárním městem Opava, jako příjemcem dotace

b) přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 ve
výši 50.000,00 Kč na posílení akceschopnosti JSDH statutárního města Opavy,
kategorie JPO II.

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

3452/81/RM/21 Darovací smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opavou -
darování movité věci v hodnotě 33.842,48 Kč

Rada města
 

1. schvaluje
darovací smlouvu (MMOPP00F6XQ0), mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČO 70890692 jako dárcem a statutárním městem Opava, jako
obdarovaným

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

3453/81/RM/21 Očkovací centrum Slezské nemocnice Opava - COVID-19

Rada města
 

1. souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou

organizací, se sídlem Ostrožná 46, 746 01 Opava, IČ 75117398, a Slezskou
nemocnicí v Opavě, se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o
výpůjčce prostor v Obecním domě v Opavě za účelem zřízení očkovacího centra pro
veřejnost, dle přílohy

b) s dodatečným proplacením nákladů na služby statutárním městem Opava Opavské
kulturní organizaci, příspěvkové organizaci, vzniklých užíváním očkovacího centra proti
COVID-19 v nebytových prostorách Obecního domu v Opavě, které bude povinna
uhradit Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, dle smlouvy o výpůjčce
uvedené v příloze, a to nákladů na dodávky elektrické energie, dodávky pitné a teplé
užitkové vody, odvádění odpadních vod a dodávky tepla a dalších služeb spojených
s výpůjčkou po dobu výpůjčky od 1.09.2021 do 10.09.2022

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

3454/81/RM/21 Personální záležitosti - odbor vnitřních věcí
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Rada města

1. schvaluje
zřízení 1 pracovního místa administrativní pracovnice pro oddělení přestupků odboru
vnitřních věcí MMO s účinností od 1. 10. 2021

2. stanovuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet
331,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku +
1 pracovní místo na VPP s účinností od 1. 10. 2021

3. 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 - 2 tohoto usnesení, a to
s účinností od 1. 10. 2021

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

3455/81/RM/21 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od  16. 07. 2021 do 05. 08. 2021 

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

3456/81/RM/21 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
 

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

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

3457/81/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Městské koupaliště -
terasa" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ, s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574 
2. FUS a HARAZIM s.r.o., Oběžná 161/15, 709 00 Ostrava, IČ: 42869285

b) o výběru nejvhodnější nabídky společnost JURČÍK - STAVEBNICTVÍ, s.r.o.,
Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574, jehož nabídka splnila požadavky
zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší nabídkovou
cenu
 

2. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00LRXXM, mezi statutárním městem Opava a společností JURČÍK -

STAVEBNICTVÍ, Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574
b) Rozpočtové opatření č. 2021/152

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Kostel sv. Václava - střecha  
 (3322,5171,00000020,0220,0007558000000)  -   615.000,00 Kč
   
 MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov  
 (3111,6121,00000020,0220,0007625000000)  -   228.634,00 Kč
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 Městské koupaliště - terasa  
 (3322,5171,00000020,0220,0007479000000)  +   843.634,00 Kč
   

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

3458/81/RM/21 Informace o výběrovém řízení na ředitele Slezského divadla Opava, p. o.

Rada města
 

1. bere na vědomí
informaci o výběrovém řízení na pozici ředitele Slezského divadla Opava 

2. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka Slezského divadla Opava, p.o. 

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

3459/81/RM/21 Jednorázová výjimka z ceníku na městské koupaliště

Rada města
 

1. schvaluje
výjimku z ceníku statutárního města Opavy ve znění dodatku č. 1 schváleného Radou
města Opavy dne 31. 5. 2021 s účinností od 5. 6. 2021 týkajícího se cen na Městském
koupališti Opava v sezóně 2021, a to tak, že vstupné (položky 081 002 xx) a dětské
atrakce (položky 081 010 xx) budou dne 29. 8. 2021 na akci "Loučení s prázdninami"
bezplatné

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

3460/81/RM/21 Stanovisko Rady statutárního města Opavy k žádosti

Rada města
 

1. neschvaluje
svolat bezpečnostní radu města Opava za účelem řešení situace popsané v žádosti
zaslané elektronickou poštou dne 31. 7. 2021 paní Gabrielou Onderkovou, zástupkyní
uskupení Volný blok, neboť nejsou naplněny důvody pro její svolání předpokládané
krizovým zákonem       

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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




