ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ

RADA
STATU T Á R N Í H O MĚSTA OPAVY
U S N E S E N Í
82. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 25.8.2021 v 08:00 hodin
v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava
3461/82/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
program 82. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 25. 8. 2021
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3462/82/RM/21 Majetkové záležitosti - výkup pozemků (k.ú. Malé Hoštice)
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00JHHY5) mezi statutárním městem Opava jako kupujícím
a
panem
░░░░
░░░░
jako
prodávajícím,
jejímž
předmětem
je výkup pozemků parc.č.469/4 - ostatní plocha a parc.č. 469/5 - ostatní plocha, k.ú. Malé
Hoštice, za cenu 250.000,00 Kč, tj. 3.846,00 Kč/m2 (cena dohodou)
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00IYKVB) mezi statutárním městem Opava jako kupujícím
a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
jako prodávající, jejímž předmětem je výkup části
pozemku parc.č.147 - zastavěná plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu
jako parc.č. 147/2, k.ú. Malé Hoštice, za cenu 1.400,00 Kč , t.j. 350,00 Kč/m2(cena
dohodou)
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3463/82/RM/21 Majetkové záležitosti - Dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o
budoucí kupní smlouvě (lokalita Gogolova - Englišova)
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 (PID MMOPP00JHHZ0) ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o
budoucí kupní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
sjezdu uzavřené dne 1.6.2020 mezi Statutárním městem Opavou jako vlastníkem a
panem ░░░░ ░░░░ ░░ jako investorem, jehož předmětem je prodloužení termínu
provedení a dokončení zpevněných ploch do 30.6.2022
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3464/82/RM/21 Majetkové záležitosti - směna pozemků ul. Nákladní
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu (PID MMOPP00IYKYW) mezi statutárním městem Opava a společností
Witzenmann Opava , spol. s.r.o., jejímž předmětem je směna spoluvlastnického podílu ve
výši 1/2 pozemku parc.č. 1601/5 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 1598 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví SMO za pozemky parc.č. 1600/5 - ostatní
plocha, parc.č. 1602/5 - ostatní plocha ve vlastnictví společnosti Witzenmann Opava, spol.
s.r.o., k.ú. Opava - Předměstí, s finančním vyrovnání ve výši 60.000,00 Kč (cena dohodou)
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3465/82/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod vojenským bunkrem Opava - Kateřinky,
pozemku ul. U Dráhy, částí pozemku ul. Písková
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00IYLH2) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem je
prodej pozemku parc.č. st. 2721/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy,
za cenu ve výši 31.200,00 Kč (cena dle znaleckého posudku + náklady)
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LJTVK) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░ ░░░░ ░ a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto
kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 1716/15 - zahrada,
označených dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemky parc. č. 1716/26 a
parc.č. 1716/15, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 362.700,00 (cena dle zásad)
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LJU6U) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a paní ░░░░ ░ ░░░░ ░░ a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto
kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 295 - ostatní plocha,
označených dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemky parc. č. 295/2 a parc.č.
295/3, k.ú. Jaktař, za cenu ve výši 3.000,00 (cena dohodou + náklady)
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3466/82/RM/21 Majetkové záležitosti - svěření rozhodovací pravomoci
Rada města
1. svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích, v platném znění, vedoucímu
odboru majetku města Magistrátu města Opavy rozhodování a podepisování následujících
dodatků, dohod a souhlasných prohlášení:
a) dodatky nájemních smluv, u nichž se omezuje výměra pronajatých pozemků
b) dodatky nájemních smluv či jednostranná oznámení o změně ceny nájemného za
pronajaté pozemky z důvodu uplatnění inflační doložky po oznámení o inflaci Českým
statistickým úřadem
c) dodatky nájemních smluv či jednostranná oznámení o změně ceny nájemného za
pronajaté pozemky z důvodu úpravy ceny nájemného obecně závazným předpisem a
Radou statutárního města Opavy
d) dodatky smluv o zemědělském pachtu, u nichž se omezuje výměra propachtovaných
pozemků
e) dodatky smluv o zemědělském pachtu či jednostranná oznámení o změně
pachtovného za propachtované pozemky z důvodu uplatnění inflační doložky po
oznámení o inflaci Českým statistickým úřadem
f) dodatky smluv o zemědělském pachtu či jednostranná oznámení o změně
pachtovného za propachtované pozemky z důvodu úpravy ceny pachtovného obecně
závazným předpisem a Radou statutárního města Opavy
g) dodatky smluv o výpůjčce, u nichž se omezuje výměra pozemků ve výpůjčce
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h) dohody o zrušení nájemních smluv na pozemky pod garážemi, a to i se zpětnou
účinností, pokud nájemné za zpětné období nepřesáhne výši 1.000,- Kč
i) souhlasná prohlášení uzavřená dle ustanovení § 66 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), jejichž předmětem bude potvrzení
skutečnosti, že na pozemku či pozemcích statutárního města Opavy se nachází stavba
jako samostatná nemovitá věc ve vlastnictví jiného subjektu - druhé smluvní strany
souhlasného prohlášení
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3467/82/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým
domem Kylešovská 864/37
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00IYKH9) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto kupujícími, jejímž
předmětem je prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 258/10000 na pozemku parc.č.
872 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši
7.338,00 Kč (cena dle zásad + bezesmluvní užívání)
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3468/82/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemků funkčně souvisejících s domem na ulici
Mlýnská
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00IYLDM) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku
parc.č. 2901 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného přiloženého
geometrického plánu novým parc.č. 2901/3 - zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku
parc.č. 3052/3 - vodní plocha, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického
plánu novým parc.č. 3052/18 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu
323.100,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3469/82/RM/21 Uplatnění předkupního práva - garáž parc. č. 214/2 k.ú. Opava - Předměstí (garážiště
Bochenkova)
Rada města
1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc. č. 2168/11 k.ú. Opava Předměstí, ve společném jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem
Opava, za nabízenou kupní cenu 80.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3470/82/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s CETIN a.s. (ul. Pekařská)
Rada města
1. schvaluje
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smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00JHMJ9) 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 do pozemku parc.č. 586/1 v k.ú. Opava Město
pro
realizaci
stavby:
"RVDSL1721_M_T_OPAV139_OPAV1HR_MUP"
(ul. Pekařská) za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou
znaleckým posudkem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3471/82/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami (ul.
Krnovská, Jantarová, Polní)
Rada města
1. ruší
usnesení č. 3336/79/RM/21/1b ze dne 21. 7. 2021 (Rada města schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, (MMOPP00LHTGD) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
bytem Hradec nad Moravicí pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 3082/23 v k.ú. Jaktař
pro stavbu "Sjezd na pozemek parc.ř. 543 ul. Krnovská, k.ú. Jaktař" za účelem zajištění
přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 543 v k.ú. Jaktař za jednorázovou náhradu za
zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy)
2. schvaluje
a) nové znění smlouvy smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LHTGD) mezi statutárním městem Opava a
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Hradec nad Moravicí pro umístění sjezdu na pozemku
parc.č. 3082/23 v k.ú. Jaktař pro stavbu "Sjezd na pozemek parc.ř. 543/3 ul. Krnovská,
k.ú. Jaktař" za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 543/3 v k.ú.
Jaktař 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 právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, (MMOPP00JHMS0) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ bytem
Opava a ░░░░ ░░░ bytem Opava, Vávrovice pro umístění sjezdu na pozemku parc.č.
688 v k.ú. Vávrovice pro stavbu "Sjezd z pozemku Jantarová" za účelem zajištění
přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 598 v k.ú. Vávrovice 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, (MMOPP00JHN7Q) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░
bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky jednotné
kanalizace a plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 2899/1 v k.ú. Opava - Předměstí
pro stavbu "Novostavba RD na parc.č. 1044/2, k.ú. Opava - Předměstí, včetně
napojení na IS, akumulační nádrže, zpevněných ploch" za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3472/82/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s GIENGER spol. s r.o. (ul. Hlavní)
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00IYM2Y) mezi statutárním městem Opava
a společností GIENGER, spol. s r.o. se sídlem Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla,
IČ 44018045 pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a plynovodní přípojky
v pozemku parc.č. 1118 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Sklad
GIENGER" za zřízení věcného břemene ve výši 6.220,00 Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3473/82/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Ž
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Žižkova, U Opavice)
Rada města
1. schvaluje
a) Dodatek č. 1 (MMOPP00JHMZ1) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 30. 4. 2021 (MMOPP00LJQEI)
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 vysokého napětí, podzemního vedení HDPE pro optickou infrastrukturu
a uzemnění do pozemků parc.č. 902 v k.ú. Jaktař a parc.č. 2951, 2135/1, 2133/15
v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Žižkova, p.č. 927, DTS, kVN, kNN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým
posudkem
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHMIE) 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.
1947/8 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, U Opavice 2033, vNN, kNN" za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou ve výši 1.000,00 Kč +
DPH
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3474/82/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (Jaselská, Osvobození,
Jánská, Březinova, Novosvětská, Ostravská)
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHMR5) 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
elektrické pojistkové skříně v/na pozemcích parc.č. 2044/3, 2044/6 v k.ú. Opava Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, Jaselská, p.č. 2044/6, rozšíření kNN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 20.700,00 Kč + DPH
b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHMPF) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemcích parc.č. 1833/1, 1852/25 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu
"Opava, Osvobození 12/22, ░░░░ , příp. NN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 4.000,00 Kč + DPH
c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHN9G) 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 vysokého napětí
a podzemního vedení řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky
v pozemcích parc.č.2702/2, 3034 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu
"Opava, Jánská, Březinova, obnova kVN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 83.600,00 Kč + DPH
d) smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) (MMOPP00IYLXU) mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 a statutárním městem Opava pro umístění veřejného osvětlení
na podpěrách (sloupech) venkovního vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č.
2702/2, 2702/95, 3033/2, 3034 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci zrealizované stavby
"Veřejné osvětlení ul. Březinova"
e) smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) (MMOPP00IYLYP) mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 a statutárním městem Opava pro umístění veřejného osvětlení
na podpěrách (sloupech) venkovního vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č.
532/3, 532/7, 534/3, 535/6 v k.ú. Vávrovice v rámci zrealizované stavby "Novostavba
veřejného osvětlení k.ú. Vávrovice, parc,č, 532/3, 532/7, 534/3, 535/6"
f) smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) (MMOPP00IYLWZ) mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 a statutárním městem Opava pro umístění veřejného osvětlení na
podpěrách (sloupech) venkovního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 1062/1
v k.ú. Komárov u Opavy v rámci zrealizované stavby "Opava - Komárov, přechod pro
chodce na silnici I/11 u lávky přes řeku Opavu"
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3475/82/RM/21 Souhlas s provedením stavby na pozemcích SMO pro SmVaK Ostrava a.s. rekonstrukce stoky (ul. Otická, Vaškovo náměstí, k.ú. Opava-Předměstí)
Rada města
1. schvaluje
umístění - rekonstrukci stávající jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, a to
rekonstrukci kanalizačního potrubí stoky "AK" v profilu potrubí DN 600/900-B a vstup na
pozemek parc.č. 3015 v k.ú. Opava-Předměstí v rámci realizace stavby "Opava, ul. Otická,
Vaškovo náměstí - rekonstrukce stoky AK". Stavebníkem je společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3476/82/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene pro společnost SmVaK Ostrava a.s. - kanalizační
stoka a vodovodní řad (ul. Olomoucká a ul. Krnovská, Opava)
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K3WP2) mezi povinným statutárním
městem Opava a oprávněným společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., pro uložení podzemního vedení kanalizační stoky v rámci stavby "Opava,
ul. Olomoucká - rekonstrukce stoky A" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 99.000,00 Kč + DPH
b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K3VWA) mezi povinným statutárním
městem Opava a oprávněným společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., pro uložení podzemního vedení vodovodního řadu v rámci stavby
"Opava, ul. Krnovská - rekonstrukce vodovodního řadu II.etapa" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou dohodou dle Dodatku č. 1
ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 2.900,00 Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3477/82/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou - přípojka vody a kanalizace
(ul. U Zastávky, k.ú. Kylešovice)
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3WO7) mezi povinným statutárním
městem Opava a oprávněnými ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem
Opava, pro uložení podzemního vedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v rámci
stavby "Opava - Kylešovice, ul. U Zastávky - přípojky inženýrských sítí pro parc.č. 736/15,
k.ú. Kylešovice" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.500,00 Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3478/82/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - přípojka vody, kanalizace,
plynu (ul. Hlavní, Kylešovice; ul. Odbojářů, Milostovice; ul. Bezručova, Malé Hoštice)
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00K3US1) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou, ░░░░
░░░ , bytem Opava - Kylešovice, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky
do pozemku parc.č. 2771/3 v katastrálním území Kylešovice, pro stavbu "Opava Kylešovice, ul. Hlavní - přípojka pro firmu LANDBAU s.r.o.", na pozemku parc.č.
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2140/6 v k.ú. Kylešovice, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00K3UPG) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava - Jaktař, pro
umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky do pozemku
parc.č. 206/2 v katastrálním území Milostovice, pro stavbu "Novostavba rodinného
domu k.ú. Milostovice, parc.č. 31/5, 31/4, 206/2", 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 (MMOPP00K40SI) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou ░░░░
░░░░ ░░ , bytem Malé Hoštice, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky
a přípojky plynu do pozemku parc.č. 226 v katastrálním území Malé Hoštice, pro
stavbu "Novostavba RD včetně akumulační jímky, vsaku, přípojky vody, NTL plynu,
venkovních vedení IS a zpevněných ploch", umístěnou na pozemcích parc.č. 227/2,
228/2 v k.ú. Malé Hoštice, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3479/82/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickou a právnickou
osobou - domovní dešťová kanalizace (ul. Rybářská, Opava)
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3UK5) mezi statutárním městem Opava, fyzickými osobami, kterými jsou
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba bytem Opava, a společností TIVISI v.o.s., pro umístění
domovní dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 2924/12 v k.ú. Opava-Předměstí pro
stavbu "Rozšíření domovní dešťové kanalizace" pro stávající objekt na parc.č. 1683/1
v k.ú. Opava-Předměstí, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3480/82/RM/21 Kupní smlouva - prodej hrobového zařízení
Rada města
1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00JHOGA), mezi panem ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, ░░░░
░░░░ , PSČ 746 01, jako kupujícím a statutárním městem Opava, jako prodávajícím
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3481/82/RM/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - "Rekonstrukce tribuny F - SFC Opava" (prodloužení
doby plnění)
Rada města
1. schvaluje
dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (MMOPP00JHOCU), 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
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3482/82/RM/21 Výměna oken a dveří včetně stavebních úprav, ubytovna Podvihovská 247/5a, Opava 192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk
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Komárov 747 70
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo "Výměna oken a dveří včetně stavebních úprav, ubytovna Podvihovská
247/5a, Opava - Komárov 747 70" (MMOPP00K3IHW), mezi statutárním městem Opava a
společností FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458,
zastoupenou Ing. Lukášem Peterkem, jednatelem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3483/82/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Pronájem tiskových zařízení" výsledek zadávacího řízení
Rada města
1. odročuje
projednání materiálu "Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Pronájem
tiskových zařízení" - výsledek zadávacího řízení"
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3484/82/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Zlatníky - kulturní dům" výsledek zadávacího řízení
Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
2. FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 25815458
3. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756
4. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov,
IČ: 26876574
5. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČ: 64610225
6. Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 25301144
b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6,
746 01 Opava, IČ: 25826638, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3485/82/RM/21 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Sídliště Olomoucká - víceúčelové
hřiště"
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo č. 50/2021/PRI (MMOPP00LRXOV) mezi statutárním městem Opava
a společností PROSTAVBY, a.s. se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130,
DIČ: CZ27713130, na realizaci zakázky malého rozsahu "Sídliště Olomoucká víceúčelové hřiště" za cenu nejvýše přípustnou 1.874.680,00 Kč bez DPH (2.268.362,80
Kč vč. DPH)
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3486/82/RM/21 Příprava a realizace investiční akce "Zimní stadion - rekonstrukce" - smluvní vztahy
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Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu č. 49/2021/PRI (MMOPP00LRXN0) o poskytnutí práva provést stavbu mezi
Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a statutárním městem Opava, a to na akci "Zimní
stadion - rekonstrukce"
b) smlouvu č. 51/2021/PRI (MMOPP00LRXPQ) o zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi společností GasNet, s.r.o. se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567,
zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
a statutárním městem Opava, a to NTL plynovodu v rámci akce "Zimní stadion rekonstrukce"
c) smlouvu č. 52/2021/PRI (MMOPP00LRXQL) o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567,
zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311,
a to na umístění NTL plynovodu do pozemků parc. č. 4/1 v k.ú. Opava - Město a parc.
č. 2897/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci akce "Zimní stadion - rekonstrukce"
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3487/82/RM/21 Dotace ostatní - Český kynologický svaz ZKO Opava - 192 - soutěž a prezentace
výchovy a výcviku psů
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Českého kynologického svazu ZKO Opava - 192 se sídlem
Jaselská 2753/22, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 47813881, na náklady související se
soutěží pro psy a prezentací výchovy a výcviku psů, ve výši 10.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci Českému kynologickému svazu ZKO Opava - 192 se sídlem Jaselská
2753/22, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 47813881, na náklady související se soutěží
pro psy a prezentací výchovy a výcviku psů, ve výši 10.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/85
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 10.000,00 Kč

Český kynologický svaz ZKO Opava - 192
(3429,5222,00000000,0020,0000416000000)

+ 10.000,00 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO

3488/82/RM/21 Dotace ostatní - ProJantar s.r.o. - Slavnostní udílení cen Jantar 2020
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti ProJantar s.r.o. se sídlem Slovanská 242/20, 748 01
Hlučín, IČ 07360169, na náklady související se slavnostním předáváním cen Jantar za rok
2020, ve výši 25.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci finanční dotaci společnosti ProJantar s.r.o. se sídlem Slovanská
242/20, 748 01 Hlučín, IČ 07360169, na náklady související se
slavnostním předáváním cen Jantar za rok 2020, ve výši 25.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/86

192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk

9/18

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 25.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
ProJantar s.r.o.
(3319,5213,00000000,0020,0000620000000)

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

+ 25.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

3489/82/RM/21 Dotace ostatní - Zdravotní klaun - zdravotní klauniády ve Slezské nemocnici v Opavě
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. se sídlem Paříkova 355/7,
Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 26547953, na náklady související s návštěvami zdravotních
klaunů ve Slezské nemocnici v Opavě, ve výši 20.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. se sídlem Paříkova 355/7,
Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 26547953, na náklady související s návštěvami
zdravotních klaunů ve Slezské nemocnici v Opavě, ve výši 20.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/87
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)

- 20.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Zdravotní klaun, o.p.s.
(3900,5221,000000000,0020,0000645000000)

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

+ 20.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

3490/82/RM/21 Dotace ostatní - Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. - 100 let Fotbalový klub SLAVIA
OPAVA
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Fotbalového klubu SLAVIA OPAVA, z.s. se sídlem Wolkerova
1469/1A, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 26541645, na náklady související s oslavami 100 let
založení klubu, ve výši 20.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci Fotbalovému klubu SLAVIA OPAVA, z.s. se sídlem Wolkerova 1469/1A,
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 26541645, na náklady související s oslavami 100 let
založení klubu, ve výši 20.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/88
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)

- 20.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s.
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(3419,5222,000000000,0020,0000303000000)

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

+ 20.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

3491/82/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/153
v příjmech - odbor majetku
samostatné pracoviště
příjmy z pojistného plnění
(6171,2322,000000000,0050,0009282000000)

+ 74.549,00 Kč

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

+ 74.549,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2021/154
v příjmech - odbor majetku
samostatné pracoviště
příjmy z pojistného plnění
(6171,2322,000000000,0050,0009282000000)

+ 49.393,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku
oddělení správy a evidence budov
opravy a udržování-bytové hospodářství
+ 49.393,00 Kč

(3612,5171,00000000,0051,0001035000000)

c) Rozpočtové opatření č. 2021/155
ve výdajích - odbor školství
ZŠ Ochranova
vratka
neinvestičního
kanalizace

příspěvku

-oprava

(3113,5331,00000000,0030,0001002000023)

- 3.178,00 Kč

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

+ 3.178,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2021/156
ve výdajích - odbor školství
MŠ Zborovská
neinvestiční příspěvek- oprava komunikace
3111,5331,00000000,0030,0001002000006)

+ 500.000,00 Kč

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

- 500.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2021/157
ve výdajích - odbor školství
ZŠ Otická
investiční příspěvek- nová kanalizace
(3113,6351,00000000,0030,0001001000022)

+ 106.838,00 Kč

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

- 106.838,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2021/158
ve výdajích - odbor školství
ZŠ Otická
investiční příspěvek- kondenzační kotle
(3113,6351,00000000,0030,0001001000022)

+ 150.000,00 Kč

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

- 150.000,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2021/159
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
JSDH - DHDM
(5512,5137,000000000,0193,00002530000000)
+ 11.200,00 Kč
v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
přijaté náhrady od pojišťovny
(5512,2324,000000000,0193,0009167000000)
+ 11.200,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2021/160
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
volby do Parlamentu ČR 2021- nákup DHDM
(6114,5137,000098071,0191,0000000000000)

+ 11.000,00 Kč

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

- 11.000,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2021/161
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000333,0020,0000000000024)

+ 80.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
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ZŠ Edvarda Beneše - účelový neinvestiční
příspěvek na realizaci projektu "V pohodě ve
škole i na ledě"
(3113,5336,000000333,0030,0001002000024)

+ 80.000,00 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2021/162
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000 EU

+ 869.706,39 Kč

(0000,4116,103533063,0020,0000000000030)
MD 231 0000 SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000030)

+ 153.477,61 Kč
Celkem 1.023.184,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ T.G. Masaryka, Riegrova - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz - projekt
(šablony III.)
(3113,5336,103533063,0030,0001002000030)
(3113,5336,103133063,0030,0001002000030)

+ 869.706,39 Kč
+ 153.477,61 Kč

k) Rozpočtové opatření č. 2021/163
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
rezerva
(3900,5901,000000000,0140,0000000000000)

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
navýšení JA TS - Taneční parket pod širým
nebem
(3429,6121,000000000,0790,0004267000000)

- 50.127,00 Kč

+ 50.127,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/89
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
opravy a udržování
(6112,5171,000000000,0191,0000000000000)

- 15.000,00 Kč

drobný materiál
(6112,5139,000000000,0191,0000000000000)

- 15.000,00 Kč

nájemné
(6112,5164,000000000,0191,0000000000000)

+ 30.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/90
ve výdajích - městská policie
služby elektronických komunikací
(5311,5162,000000000,0110,0000000000000)

- 70.000,00 Kč

Městský kamerový systém - opravy a udržování
(5311,5171,000000000,0110,0001047000000)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3492/82/RM/21 Dohoda o partnerství k projektu "Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a
sdílení zkušeností"
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o partnerství (MMOPP00IXOCJ) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem
Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem,
primátorem města, Centrem udržitelného rozvoje, z.s., se sídlem Otická 761/37, 746 01
Opava, IČ 04487678, zastoupeným Petrou Hajkovou, předsedkyní spolku, Statutárním
městem Frýdek - Místek, se sídlem ul. Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek,
00296643, zastoupeným Petrem Korčem, primátorem, Statutárním městem Prostějov, se
sídlem nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ 00288659, zastoupeným
Mgr. Františkem Jurou, primátorem a BUILDIGO s. r. o., se sídlem Legionářská 182/1, 664
34 Kuřim, IČ 07898134, zastoupenou ing. Davidem Bečkovským, Ph.D., jednatelem
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3493/82/RM/21 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.
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 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, a.s."), jejímž jediným akcionářem je Statutárním město Opava, rozhodla dle ust.
§ 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové znění Stanov společnosti Městský dopravní podnik, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3494/82/RM/21 Prohlášení představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti Městský
dopravní podnik Opava, a.s.
Rada města
1. bere na vědomí
Prohlášení představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti Městský dopravní
podnik Opava, a.s. ze dne 13. 8. 2021
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3495/82/RM/21 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování služby Senior TAXI Opava
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00JGNKA) Smlouvy o provozování služby Senior Taxi Opava
(MMOPP00KKIOS) mezi Městským dopravním podnikem Opava, a. s., IČO: 646 10 250,
se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, zastoupen Ing. Vladimírem Schreierem,
předsedou představenstva, jako provozovatelem a statutárním městem Opava, jako
objednatelem
2. bere na vědomí
navýšení ceny služby za 1 km jízdy z původní 14,15 Kč + DPH na 20,00 Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3496/82/RM/21 Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI
192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk

14/18

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI pro odbor Právní a organizační
(MMOPP00K1QTE) mezi statutárním městem Opavou a společností Wolters Kluwer
ČR, a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha - Strašnice, IČ: 630776395,
zastoupenou na základě plné moci: Romanem Pastorem ze dne 1. 1. 2021, ve výši
142.700,00 Kč s DPH/rok
b) změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/91
ve výdajích - odbor informatiky
programové vybavení
Krnovská - infrastruktura
(6171,6111,000000000,0170,0007836000000)
program ASPI
(6171,6111,000000000,0170,0002527000000)

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

- 285.400,00 Kč
+ 285.400,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

3497/82/RM/21 Souhlas RMO s přijetím finančního daru pro ZŠS
Rada města
1. souhlasí
s přijetím finančního daru pro Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na období školního roku 2021/2022 s tím,
že dar bude přijat ve dvou částech na základě uzavřených darovacích smluv
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3498/82/RM/21 Smlouva o spolupráci dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů na přípravě cyklistické stezky Opava-Malé
Hoštice - Chlebičov
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o spolupráci (MMOPP00D5JI5) dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Chlebičov, se sídlem
Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČ: 005 33 947, zastoupenou Ing. Zuzanou Kašnou,
starostkou obce a statutární městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava,
IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem, na přípravě cyklistické
stezky Opava-Malé Hoštice - Chlebičov
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3499/82/RM/21 RESOLVE (dodatečné aktivity) - dotační smlouvy a partnerská dohoda
(Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a
Přívoz, statutární město Opava)
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dohodu o spolupráci (MMOPP00D6NDP) mezi statutárním městem Opava,
Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČ: 70890692, zastoupená prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, se
sídlem nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, IČ: 0084451, zastoupenou
Ing. Zuzanou Ožanovou, starostkou
b) smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(MMOPP00D6NEK) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 70890692, zastoupená prof. Ing. Ivo Vondrákem,
CSc., hejtmanem kraje a statutárním městem Opava
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c) smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
(MMOPP00D6NCU) mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 70890692, zastoupená
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/164
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
REZERVA FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

- 121.103,00 Kč

Upravená rozpočtová skladba
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
RESOLVE
(3636,5323,000000000,0140,0002370000000)

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

+ 121.103,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

3500/82/RM/21 Personální změna koordinátora místní Agendy 21
Rada města
1. ruší
pověření Mgr. Kateřiny Hnátové výkonem koordinace místní Agendy 21 ke dni 25.08.2021
2. pověřuje
Ing. Jitku Koščákovou, referentku odboru rozvoje města a strategického plánování
Magistrátu města Opavy, jako koordinátorku pro místní Agendu 21 s účinností
od 26.08.2021
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3501/82/RM/21 Slezské divadlo Opava, p. o. - personální záležitosti
Rada města
1. jmenuje
Mgr. Ilju Racka, Ph.D. na pozici ředitele Slezského divadla Opava, p. o., ke dni 1. 9. 2021
na dobu určitou do 31. 12. 2021, a to za stejných platových podmínek, které
platily k 31. 8. 2021
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3502/82/RM/21 Odměna ředitelky Opavské kulturní organizace
Rada města
1. schvaluje
přiznání odměny ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, Mgr.
Marcele Mrózkové Heříkové za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši dle důvodové
zprávy
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3503/82/RM/21 Svěření pravomoci - rozhodování o uzavření smlouvy o užívání prostor s
Moravskoslezským krajem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Rada města
1. svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavření smlouvy
o užívání prostor s Moravskoslezským krajem pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2021, podle níž bude Moravskoslezský kraj oprávněn bezúplatně užívat ve
dnech 5. 10. - 7. 10. 2021 prostory v areálu Magistrátu města Opavy na Krnovské ul.
v Opavě k umístění volebních stanovišť pro hlasování osob, které jsou v karanténě nebo
izolaci v souvislosti s onemocněním COVID-19,odboru kancelář tajemníka Magistrátu
města Opavy a pověřuje Ing. Martinu Věntusovou pověřenou řízením tohoto odboru
k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3504/82/RM/21 Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 6. 9. 2021
Rada města
1. schvaluje
upravený návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 6 9. 2021
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3505/82/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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3506/82/RM/21 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu a radě města
Rada města
1. bere na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných radě a zastupitelstvu města
do 18. 08. 2021
2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
informaci o přidělení názvu ulice Josefa Veselého nově vznikající ulici v lokalitě Opava Kateřinky
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3507/82/RM/21 Seniorcentrum Opava - darovací smlouva (Fiat Qubo)
Rada města
1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi REMANTE GROUP s.r.o., se sídlem Na Starém břehu
2756/7, 746 01 Opava, IČ 02617862, jako dárcem a Seniorcentrem Opava, p.o., se sídlem
Rolnická 1550/24, 747 05 Opava, IČ 71196943, jako obdarovaným a dále přijetí daru dle
této smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3508/82/RM/21 Smlouva o dílo - zakázka "Extenzivní, smíšené trvalkové výsadby v Opavě na náměstí
Republiky"
192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk
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Rada města
1. schvaluje
smlouvu, (MMOPP00JF0NP), mezi statutárním městem Opava, jako objednatelem a
společností GRISPA s.r.o., se sídlem Opavská 395/94, Krnov-Pod Cvilínem, 794 01,
IČ 28661222 jako zhotovitelem
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3509/82/RM/21 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie
Rada města
1. odročuje
projednání materiálu "Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie"
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk

Usnesení: PŘIJATO

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