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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 22.9.2021 v 08:00 hodin 
 v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava

3561/85/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
program 85. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  22. 9. 2021
 

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

3562/85/RM/21 Investiční akce "Opava - telematika" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
 
dodatek č. 1 (MMOPP00LRY2Q) ke smlouvě o dílo č. 48/2020/PRI (MMOPP00IKIZ7) mezi
statutárním městem Opava a společností AŽD Praha s.r.o. se sídlem Žirovnická 3146/2,
Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 48029483, DIČ: CZ48029483, v rámci akce "Opava -
telematika"
 

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

3563/85/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. schvaluje
 
nové znění Stanov společnosti Městský dopravní podnik, a.s.

2. schvaluje
 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené
dne 19. 8. 2021 mezi společností Městský dopravní podnik Opava, a. s. a
společností Lumius, spol. s r.o. se sídlem  Horní 700, 739 25 Sviadnov, IČ 25911945 ve
znění, které je přílohou č. 4 tohoto materiálu       
      

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

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 2/22

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

3564/85/RM/21 Záměr pronájmu prostor, Na Pastvisku 1587/78, Opava, (Kašpárkova hasičárna)

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu prostor o celkové výměře 90,82 m2 ve II. nadzemním podlaží budovy
č.p.1587, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. St. 2213
zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Kateřinky, katastrální území Kateřinky u
Opavy, na adrese Opava, 747 05 Kateřinky, Na Pastvisku 1587/78

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

3565/85/RM/21 Smlouva o partnerství a budoucím provozování IN LINE AREÁLU v Městských sadech
v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o partnerství a budoucím provozování MMOPP00I7WBI mezi statutárním
městem Opava a LUIGINO.cz, z.s., se sídlem Palackého 394/3, Předměstí, 746 01
Opava, IČ:03745309 jako partnerem

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

3566/85/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Odry, s.p. (ul. Mostní)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti (MMOPP00JHMVL) mezi statutárním městem Opava a
Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava pro umístění mostní konstrukce a veřejného osvětlení na částech pozemků
parc.č. 3313 a parc.č. 3316/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu
"Rekonstrukce mostu ul. Mostní" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 11.720,00 Kč + DPH 

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

3567/85/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (Olomoucká, Mahenova,
Zukalova, Březinova, Na Pískovně, Vrchní, U Trojice, Vávrovická, Česká)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00IYLU9) 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
v pozemku parc.č. 2349/9 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava,
Olomoucká, 2349/35, kVN, DTS, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 3.600,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHD43) 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. 788, 789 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu "Opava,
Mahenova, p.č. 808/2, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 13.500,00 Kč + DPH   

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHD8J) 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. 2663/3, 2665/1, 2702/61, 2702/2 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu "Opava, Zukalova, Březinova, obnova kVN" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 139.600,00 Kč + DPH 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHD7O) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,

Č
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Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu "Suché Lazce,
Na Pískovně, p.č. 83, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 1.870,00 Kč + DPH 

e) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHD5Y) 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. 2308/26, 2308/28 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou
stavbu "Opava, Vrchní 79/16, rozšíření kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 4.800,00 Kč + DPH  

f) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHD38) 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. 2937, 2938 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu
"Opava, U Trojice, p.č. 1982, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 20.000,00 Kč + DPH  

g) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHD2D) 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. 116/1 v k.ú. Palhanec a parc.č. 620
v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, Vávrovická 70/77, smyčka kNN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH  

h) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHD6T) 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. 1854 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, Česká,
p.č. 1793/3, ░░░░ , vNN/kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 4.250,00 Kč + DPH 

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

3568/85/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s SVJ Purkyňova 1051/21 a
SVJ M.Horákové 1068/10 (ul. Purkyňova, M. Horákové)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00JHN8L) mezi statutárním městem Opava a Společenstvím vlastníků
jednotek Purkyňova 1051/21 se sídlem Purkyňova 1051/21, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 26803674 pro umístění přístavby 14 ks lodžií nad pozemkem parc.č. 2370/51 v k.ú.
Opava - Předměstí pro stavbu "Stavební úpravy a přístavba bytového domu
Purkyňova 1051/21, Předměstí, 746 01 Opava" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHMY6) mezi statutárním městem Opava a Společenstvím
vlastníků jednotek v domě č.p. 1068, or.č.10 na ulici M.Horákové v Opavě, PSČ 746
01 se sídlem Milady Horákové 1068/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 26833760
pro umístění přístavby 15 ks lodžií nad pozemkem parc.č. 2370/49 v k.ú. Opava -
Předměstí pro stavbu "Stavební úpravy a přístavba bytového domu Milady Horákové
1068/10, Předměstí, 746 01 Opava" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene stanovenou znaleckým posudkem

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

3569/85/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Englišova, Balbínova, Zeyerova, Otáhalova, U Pevnůstky, Českého odboje, Wolkerova)

Rada města
 

1. schvaluje
a) Dodatek č. 1 (MMOPP00JHMWG) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 24.2.2021 (MMOPP00LHT6R)
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 pozemků parc.č. 2529/2, 2530/727, 2530/238, 2530/134,
2530/259 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Englišova 986/37, rozš. kNN"
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za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým
posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHMUQ) 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 rozvodné pojistkové
skříně do/na pozemku parc.č. 779/11 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, Kylešovice,
Balbínova, parc.č. 778/3, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou znaleckým posudkem

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHDDU) 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 rozvodné pojistkové
skříně do/na pozemku parc.č. 2884 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava,
Zeyerova, parc.č. 2884, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou znaleckým posudkem

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHDA9) 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 uzemnění pro kioskovou trafostanici do pozemku parc.č. 2930
v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Otáhalova, OP_1525, obnova DTS"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou ve výši 2.000,00
Kč + DPH

e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHD9E) 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. 390
v k.ú. Jaktař pro stavbu "Opava, Jaktař, U Pevnůstky, p.č. 360" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

f) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00JHDB4) 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 rozpojovací skříně do/na pozemku
parc.č. 228 v k.ú. Jarkovice pro stavbu "Vlaštovičky, p.č. 196/6-7, smyčka NN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým
posudkem

g) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHDCZ) 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.
2028/117 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, Kateřinky, Wolkerova, 3BD,
rozš. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
znaleckým posudkem

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

3570/85/RM/21 Dodatek č. 49 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s
Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 49 (MMOPP00JHD1I) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého
majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro statutární město Opava
uzavřené dne 15. 7. 2009 (MMOPP0028J1M) mezi statutárním městem Opava a
společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188

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

3571/85/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami -
přípojka vody a dešťové kanalizace (ul. Českého odboje, k.ú. Jarkovice)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3S0B) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
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░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní
přípojky a přípojky dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 228 v katastrálním území
Jarkovice, pro stavbu "RODINNÝ DŮM - NOVOSTAVBA vč. přístřešku, skladu, terasy,
zimní zahrady, přípojek a rozvodů IS, jímky, zpevněných ploch a oplocení umístění", na
pozemku parc.č. 194/5, k.ú. Jarkovice, 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: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3572/85/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - vodovodní přípojka, přípojka
plynu a sjezd (ul. Českého odboje, k.ú. Jarkovice)

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00K3UUR) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ bytem Vítkov a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Vlaštovičky, pro umístění podzemního
vedení vodovodní přípojky, přípojky plynu a pro umístění sjezdu, vše do pozemku parc.č.
228 v katastrálním území JAktař, pro stavbu "Novostavba rodinného domu, vč. sjezdu,
zpevněných ploch, uličního oplocení, retenční nádrže, vsaku, přípojek a domovních
rozvodů IS" umístěnou na pozemcích parc.č. 44/1, 228, 189/7, 189/9, 189/12 a 189/14 v
k.ú. Jarkovice, 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: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3573/85/RM/21 Smlouva - dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů s právnickou osobou - Suché Lazce

Rada města
 

1. schvaluje
 
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně
souvisejících (MMOPP00K41T6) mezi statutárním městem Opava a právnickou osobou
RVR-agro a.s. Vodovodní řady jsou umístěné v ulici Přerovecká v katastrálním území
Suché Lazce, která se uzavírá na základě požadavku provozovatele provozně
souvisejících vodovodů. Provozovatelem vodovodů ve vlastnictví obou účastníků dohody
je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností obou účastníků dohody
v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu vodovodů provozně
souvisejících, podle § 8 odst. 3 a odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích v platném znění.

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

3574/85/RM/21 Bytové záležitosti - Armáda spásy v České republice, z.s., Krnovská 28

Rada města
 

1. schvaluje
a) prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7 velikosti 1+1 v domě na adrese Dolní

náměstí 25 v Opavě Armádě spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 23 
v Praze, na dobu určitou 2 let tj. do 31.10.2023 a to za měsíční nájemné za 1 m2 

podlahové plochy bytu ve výši 70,00 Kč
 

b) přidělení volného bezbariérového bytu č. 25 velikosti 2+1 v domě na adrese Krnovská
28 v Opavě žadatelům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem Opava
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3575/85/RM/21 Uplatnění předkupního práva - garáže parc.č. 2168/118, 2168/136, 2168/150 k.ú. Opava -
Předměstí (garážiště Bochenkova) a parc.č. 60/13 k.ú Opava - Město (garážiště Solná)

Rada města
 

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
 
a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2168/150 k.ú.

Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní
cenu 230.000,00 Kč

b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2168/118 k.ú.
Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, za nabízenou
kupní cenu 305.000,00 Kč

c) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 60/13 k.ú. Opava -
Město, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní cenu
297.000,00 Kč

d) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2168/136 k.ú.
Opava - Předměstí, ve společném jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  ,
bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 220.000,00 Kč

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

3576/85/RM/21 Účetní odpisy pohledávek

Rada města
 

1. schvaluje
a) účetní odpis pohledávky na podrozvahu za dluh z vyúčtování služeb spojené s

užíváním nebytového prostoru v budově č.p. 1285 u fotbalového hřiště v Opavě
Kylešovicích ve výši 33.972,00 Kč a náklady řízení ve výši 776,00 Kč po bývalém
nájemci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava

b) účetní odpis pohledávky na podrozvahu za dluh na nájemném nebytového prostoru
nacházející se v objektu "D2" na Horním náměstí v Opavě ve výši 556.096,00 Kč,
úroky z prodlení ve výši 14.681,00 Kč a náklady řízení ve výši 34.264,00 Kč po
bývalém nájemci ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░ Opava

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

3577/85/RM/21 Vstup nových služeb do Základní sítě sociálních služeb SMO

Rada města
 

1. neschvaluje
a) vstup sociální rehabilitace (identifikátor 6352954) poskytovatele JINAK, z.ú. se sídlem

Brantice 220, 793 93 Brantice, IČ 01606685, do Základní sítě sociálních služeb
statutárního města Opavy

b) vstup pečovatelské služby MEDEA (identifikátor 3917356) poskytovatele Domov
Vesalius, z.ú., se sídlem Sušilova 1751/1, 746 01 Opava, IČ 08344078, do Základní
sítě sociálních služeb statutárního města Opavy

 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

3578/85/RM/21 Příprava a realizace investiční akce "ZŠ Englišova - sportovní hala" - smluvní vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu č. 57/2021/PRI (MMOPP00LRWPX) o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
a statutárním městem Opava, a to trafostanice a vedení VN a NN v rámci akce
"ZŠ Englišova - sportovní hala"



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 7/22

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

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

3579/85/RM/21 Investiční akce "ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRY3L) ke smlouvě o dílo č. 15/2021/PRI (MMOPP00LRWMC)
mezi statutárním městem Opava a společností FENBAU s.r.o. se sídlem Gajdošova
3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458, DIČ: CZ25815458, v rámci
akce "ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha"

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

3580/85/RM/21 Investiční akce "Přestupní místo Opava východ - ul. Skladištní" - dodatek č. 3 ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 3 (MMOPP00LRY4G) ke smlouvě o dílo č. 39/2020/PRI (MMOPP00LRVJY)

mezi statutárním městem Opava a společností Sdružení HTCZ + MO pro realizaci
"Přestupního terminálu Skladištní", tvořenou vedoucím společníkem HOCHTIEF CZ
a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468
a druhým společníkem MORYS s.r.o. se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00
Ostrava, IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771, v rámci akce "Přestupní místo Opava
východ - ul. Skladištní"

b) Rozpočtové opatření 2021/182
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
              Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní
              (dodatek MMOPP00LRY4G)
              základní cena
              (2212,6121,00000026,0220,0007570000000)                      + 6.278.958,30 Kč
              DPH - s nárokem na odpočet (67%)
              (2212,6121,00000000,0220,0007570000000)                       +   883.449,43 Kč
              DPH - bez nároku na odpočet (33%)
              (2212,6121,00000026,0220,0007570000000)                       +   435.131,81 Kč
                                                                                                             celkem 7.597.539,54 Kč
 
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
              KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)
              (základní cena 6.278.958,30 Kč + DPH bez nároku na odpočet ve výši 435.131,81 Kč)
              MD 231 0000
              (0000,8123,00000026,0020,0009963000000)                      + 6.714.090,11 Kč
 
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
              platby daní a poplatků - reverse charge
              (DPH s nárokem na odpočet - 67%)
              (6399,5362,00000000,0020,0001111000000)                        -   883.449,43 Kč

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

3581/85/RM/21 Investiční akce "MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRY1V) ke smlouvě o dílo č. 12/2021/PRI (MMOPP00LRWBV)
mezi statutárním městem Opava a společností Ing. ILLÍK - RAIL spol. s r.o. se sídlem
Kolofíkovo nábřeží 1671/11A, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 25359592, DIČ: CZ25359592,
v rámci akce "MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)"

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

3582/85/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky čisticích prostředků
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a hygienických potřeb pro statutární město Opava na období let 2022-2023" - výsledek
výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:

1. FROS ZPS s.r.o., Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01  Opava, IČ: 26803291
2. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, Místek, 738 01  Frýdek-Místek,
IČ: 25910027

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče FROS ZPS s.r.o. se sídlem Těšínská
1023/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 26803291, jehož nabídka splnila všechny
podmínky účasti ve výběrovém řízení a byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou

2. schvaluje
smlouvu, (MMOPP00F5IBD), zakázka: "Dodávky čisticích prostředků a hygienických
potřeb pro statutární město Opava na období let 2022-2023" mezi statutárním městem
Opava a společností FROS ZPS s.r.o. se sídlem Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01
 Opava, IČ: 26803291

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

3583/85/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky kancelářských
potřeb pro statutární město Opava na období let 2022-2023" - výsledek výběrového
řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:

1. Office Assistance s.r.o., Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ: 48110205
2. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, Místek, 738 01  Frýdek-Místek,
IČ: 25910027
3. KASPA papír s. r. o., Porážková 3147/68a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 26819449
4. Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko,
IČ: 27714357
5. Rec 21 s.r.o., Kolejní 3311/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 47985798

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Office Assistance s.r.o. se sídlem Veselská
686, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ: 48110205, jehož nabídka splnila všechny podmínky
účasti ve výběrovém řízení a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídka

2. schvaluje
smlouvu, (MMOPP00F5IAI), zakázka: "Dodávky kancelářských potřeb pro statutární město
Opava na období let 2022-2023"mezi statutárním městem Opava a společností Office
Assistance s.r.o. se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ: 48110205

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

3584/85/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Vybavení prádelny Domov sv.
Kateřiny" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Vybavení 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) Alliance Laundry CE s.r.o., Místecká 1116, 742 58 Příbor, IČ: 29451914
2) EKOFROST s.r.o., Dolní novosadská 78/43, Nové Sady, 779 00 Olomouc,
IČ: 04557531
3) PRAGOPERUN, spol. s r.o., Modletice č. p. 98, 251 01 Modletice, IČ: 41190360
4) Atlantis Laundry Equipment s.r.o., Slunná 779/42, Michálkovice, 715 00 Ostrava,
IČ: 04518411
5) MERON a.s., Mankovice č. p. 30, 742 35 Mankovice, IČ: 41032748



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 9/22

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

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. 2 písm. b) Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Seniorcentrum Opava nabytí movitého majetku v rámci zakázky "Vybavení prádelny
Domov sv. Kateřiny"

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

3585/85/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Poskytnutí odborných
arboristických služeb - město Opava" - zrušení usnesení č. 3530/84/RM/21/2 a nové
znění rámcové smlouvy

Rada města
 

1. ruší
usnesení rady města ze dne 8. 9. 2021 č. 3530/84/RM/21/2 (Rada města 2. schvaluje
rámcovou smlouvu (MMOPP00JEYVC), zakázka: "Poskytnutí odborných arboristických
služeb - město Opava", mezi statutárním městem Opava a společností ARBOTYL s.r.o.,
U Červeného mlýna 613/6, Ponava, 612 00 Brno, IČ: 04703146)

2. schvaluje
nové znění rámcové smlouvy (MMOPP00JEYVC), zakázka: "Poskytnutí odborných
arboristických služeb - město Opava", mezi statutárním městem Opava a společností
ARBOTYL s.r.o., U Červeného mlýna 613/6, Ponava, 612 00 Brno, IČ: 04703146

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

3586/85/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Poradenské služby pro
odpadové hospodářství statutárního města Opavy" - výsledek výběrového řízení

Rada města
 

1. odročuje
projednání materiálu "Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Poradenské
služby pro odpadové hospodářství SMO" - výsledek výběrového řízení" na příští jednání
Rady města

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

3587/85/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Kylešovice - novostavba
hasičské zbrojnice" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané

ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Kylešovice - novostavba
hasičské zbrojnice" - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:

É Č
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1) OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ:
64610225
2) GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25826638
3) SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ: 48391212
4) Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o., Gudrichova 2688/31, Předměstí, 746 01
Opava, IČ: 63323524
5) Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756
6) VZS RYCHTÁŘ s.r.o., Březová č. p. 139, 747 44 Březová, IČ: 25840428
7) JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574
8) FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, Vávrovice, 747 73 Opava, IČ: 47154918
9) FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857
10) Michal Havlický, Bochenkova 2709/20, 74601 Opava - Předměstí, IČ: 13602535
11) RMK spol. s r.o., Englišova 526/95, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25354515
12) Fenbau s.r.o., Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ:
25815458
13) RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 62305620
14) DUO STAV s.r.o., U Lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ:
25357522
15) První KEY-STAV, a.s., 8.pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25385127

2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek
účasti, ve složení
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski
4. Ing. Barbora Raidová
5. pan Miroslav Kořistka

b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Radka Šabatková
3. pan Rostislav Onderka
4. Ing. Jaromír Hudeček
5. Ing. Lumír Měch

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

3588/85/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Společná stezka pro
chodce a cyklisty Opava - MČ Malé Hoštice" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

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

stezka pro chodce a cyklisty Opava - MČ Malé Hoštice" v rozsahu dle Písemné výzvy
k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:

1. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava,
IČ: 62305620

2. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744
3. Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
4. VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44 Březová, IČ: 25840428
5. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213
6. Rosis s.r.o., Filípkova 1685/25, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 46576576
7. POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

1) Mgr. Petr Orieščík
2) Ing. Jana Onderková
3) Mgr. Miroslava Konečná
4) Günter Hollesch
5) Ing. Michal Jedlička
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b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1) PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2) Ing. Radka Šabatková
3) Lukáš Vaněk
4) Ing. Martin Chalupski
5) Bc. René Černohorský

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/183
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002993000000)  -   4.000.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 MČ Malé Hoštice - Hlučínská - cyklostezka

(Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava
- MČ Malé Hoštice)

 

 (2219,6121,000000020,0220,0007491000000)  +   4.000.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3589/85/RM/21 Dotace ostatní - NEXT Fitness s.r.o. - Grand Prix Pepa Opava 2021

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti NEXT Fitness s.r.o. se sídlem U Fortny 49/10, Město,
746 01 Opava IČ 24315133 na náklady související s pořádáním Grand Prix Pepa Opava
2021, ve výši 49.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci společnosti NEXT Fitness s.r.o. se sídlem U Fortny 49/10, Město,

746 01 Opava IČ 24315133 na náklady související s pořádáním Grand Prix Pepa
Opava 2020, ve výši 49.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/96
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 49.000,00 Kč
   
 NEXT Fitness s.r.o  
 (3419,5213,000000000,0020,0000587000000))   + 49.000,00 Kč

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

3590/85/RM/21 Schválení smluv - Český kynologický svaz ZKO Opava - 192, Zdravotní klaun, o.p.s.

Rada města
 

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

MMOPP00CV23M, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Českým kynologickým svazem ZKO Opava - 192 se sídlem Jaselská 2753/22,
Předměstí, 747 07 Opava, IČ 47813881, zastoupeným Vladimírem Palisou, předsedou
a jednatelem výboru, ve výši 10.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV201, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
společností Zdravotní klaun, o.p.s. se sídlem Paříkova 355/7, Vysočany, 190 00
Praha 9, IČ 26547953, zastoupeným Mgr. Kateřinou Slámovou Kubešovou, ředitelkou,
ve výši 20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 12/22

3591/85/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změna rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/184

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000211,0020,0002450000000) + 50.000,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 posílení akceschopnosti jednotky SDH  
 - ostatní osobní výdaje  
 (5512,5021,000000211,0192,0002450000000) + 50.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/185
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4222,000000359,0020,00000000000036) + 797.500,00 Kč
   

ve výdajích - odbor sociálních věcí

 
Seniorcentrum Opava - účelový investiční
příspěvek na realizaci projektu "Vybudování
zázemí a pořízení vybavení nové prádelny
v Seniorcentru Opava, p.o." 

 

 (4350,6356,000000359,0040,0001001000036) + 797.500,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/186
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 ZŠ Riegrova - schodiště - BOZP  
 (objednávka)  
 (3113,5171,00000000,0220,0007480000000) + 4.477,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) -  4.477,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/187
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000161,0020,0000000000079) + 1.038.173,00 Kč
   

ve výdajích - odbor dopravy

 Městský dopravní podnik Opava - dopravní
obslužnost

 

 autobusy 52%  
 (2292,5193,000000161,0160,0001003000000) + 539.850,00 Kč
 (2292,5193,000000000,0160,0001003000000) - 539.850,00 Kč
 trolejbusy 48%  
 (2294,5193,000000161,0160,0001003000000) + 498.323,00 Kč
 (2294,5193,000000000,0160,0001003000000)      - 498.323,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (2292,5901,000000000,0020,0002993000000) + 539.850,00 Kč
 (2294,5901,000000000,0020,0002993000000) + 498.323,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/188
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné
pokladní

 

 správy státního rozpočtu  
 MD 231 0000  
 (0000,4111,000098071,0020,0000000000000) + 1.849.000,00 Kč
   

ve výdajích -  oddělení personální a mzdové

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2021

 

 - ostatní osobní výdaje  
 (6114,5021,000098071,0192,0000000000000) + 1.445.470,00 Kč
 - platy zaměstnanců  
 (6114,5011,000098071,0192,0000000000000) + 67.265,00 Kč
 - sociální pojištění  
 (6114,5031,000098071,0192,0000000000000) + 16.682,00 Kč
 - zdravotní pojištění  
 (6114,5032,000098071,0192,0000000000000) + 6.054,00 Kč
 - ostatní platy (refundace)  
 (6114,5019,000098071,0192,0000000000000) + 14.950,00 Kč
 - ostatní povinné pojistné (při refundacích)  
 (6114,5039,000098071,0192,0000000000000) + 5.050,21 Kč
   

ve výdajích -  odbor vnitřních věcí

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2021

 

 - poštovní služby  
 (6114,5161,000098071,0090,0000000000000) + 10.000,00 Kč
   

ve výdajích -  finanční a rozpočtový

 
rezerva FARO - v RMO dne 21.07.2021
č.usn.3370/79/RM/21 1i) a dne 25.08.2021
č.usn.3491/82/RM/21 1h)

 

 
byly předfinancovány výdaje kanceláře
tajemníka + odbor INFO  na některé výdaje
v souvislosti s konáním voleb již s příslušným
účelovým znakem

 

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 283.528,79 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2021/189
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 projekt Opava - osvětové kampaně 2021  
 - nákup materiálu  
 (3900,5139,000000319,0140,0002375000000)  - 9.800,00 Kč
 (3900,5139,000000000,0140,0002375000000)           - 4.200,00 Kč
 - nákup služeb  
 (3900,5169,000000319,0140,0002375000000)  - 32.000,00 Kč
 (3900,5169,000000000,0140,0002375000000)  - 17.000,00 Kč
 - ostatní osobní výdaje  
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 (3900,5021,000000319,0140,0002375000000)   - 29.400,00 Kč
 (3900,5021,000000000,0140,0002375000000)  - 19.600,00 Kč
   

ve výdajích - odbor školství
 projekt Opava - osvětové kampaně 2021  
 - nákup materiálu  
 (3900,5139,000000319,0030,0002375000000) + 9.800,00 Kč
 podíl SMO  
 (3900,5139,000000000,0030,0002375000000) + 4.200,00 Kč
 - nákup služeb  
 (3900,5169,000000319,0030,0002375000000) + 17.900,00 Kč
 podíl SMO  
 (3900,5169,000000000,0030,0002375000000) + 9.100,00 Kč
   

ve výdajích - odbor sociálních věcí
 projekt Opava - osvětové kampaně 2021  
 - nákup služeb  
 (3900,5169,000000319,0040,0002375000000) + 14.100,00 Kč
 podíl SMO  
 (3900,5169,000000000,0040,0002375000000) + 7.900,00 Kč
 - ostatní osobní výdaje  
 (3900,5021,000000319,0040,0002375000000) + 29.400,00 Kč
 podíl SMO  
 (3900,5021,000000000,0040,0002375000000) + 19.600,00 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2021/190
ve výdajích - odbor školství
 MŠ Pekařská  
 Neinvestiční účelový příspěvek - oprava komínu  
 (3111,5331,00000000,0030,0001002000010) + 44.116,60 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 44.116,60 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2021/191
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Ilji Hurníka Opava  
 Neinvestiční účelový příspěvek - oprava

zpevněné plochy
 

 (3113,5331,00000000,0030,0001002000023) + 230.555,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 230.555,00 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2021/192
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ a MŠ Vávrovice  
 Neinvestiční účelový příspěvek - oprava

sportoviště - doskočiště pro skok daleký s
rozběhovou dráhou na školní zahradě
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 (3113,5331,00000000,0030,0001002000029) + 149.992,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 149.992,00 Kč
   
   

j) Rozpočtové opatření č. 2021/193
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Englišova  
 Neinvestiční příspěvek - oprava střechy a svodů  
 (3113,5331,00000000,0030,0001002000019) + 42.887,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 42.887,00 Kč
   
   

k) Rozpočtové opatření č. 2021/194
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 (0000,4213,105591628,0020,0007527000000) + 12.750.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Telematika Opava 2019 - podíl EU 85%  
 (2212,6121,000000020,0220,0007527000000) - 12.750.000,00 Kč
 (2212,6121,105591628,0220,0007527000000) + 12.750.000,00 Kč
   
 podíl SMO - 15%  
 (2212,6121,000000020,0220,0007527000000) - 2.250.000,00 Kč
 (2212,6121,105100000,0220,0007527000000) + 2.250.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) + 12.750.000,00 Kč
   
   

l) Rozpočtové opatření č. 2021/195
v příjmech - odbor majetku města
 pojistné plnění  

 (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 89.673,00 Kč
   
ve výdajích - Městská policie
 Městský kamerový systém  

 (5311,5171,000000000,0110,0001047000000) + 89.673,00 Kč
   
   

m) Rozpočtové opatření č. 2021/196
ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov

 Energetický management  
 (2115,6121,000000000,0051,0002447000000) - 180.070,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
 Zděná zídka - vnitroblok Kolářská - Na Valech  
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 (3639,6121,000000000,0050,0001029000000) + 180.070,00 Kč
   
   

n) Rozpočtové opatření č. 2021/197
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva k rozdělení  
 (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) - 3.000.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor životního prostředí
 Obecně prospěšné práce  
 (3745,5169,000000000,0130,0002520000000) - 209.000,00 Kč
   
 Sběr a svoz komunálního odpadu - služby  
 (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 209.000,00 Kč
 (3722,5169,000000020,0130,0001075000000) + 1.344.500,00 Kč
   
 Sběr a svoz komunálního odpadu - poplatky  
 (3722,5365,000000020,0130,0001075000000) + 1.655.500,00 Kč
   
   

o) Rozpočtové opatření č. 2021/198
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 autoprovoz - opravy a udržování  
 (6171,5171,000000000,0191,0002512000000) + 21.317,00 Kč
   
v příjmech  - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 pojistné plnění  
 (6171,2322,000000000,0191,00092820000000) + 21.317,00 Kč
   
   

p) Rozpočtové opatření č. 2021/199
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
 soutěž o cenu primátora - rezerva  
 (6409,5901,000000000,0193,0002519000000) - 40.000,00 Kč
   
ve výdajích - Městská část Komárov
 JSDH - ochranné pomůcky  
 (5512,5132,00000000,0800,0002530000000) + 18.000,00 Kč
   
ve výdajích - Městská část Podvihov
 JSDH - ochranné pomůcky  
 (5512,5132,00000000,0820,0002530000000) + 13.000,00 Kč
   
ve výdajích - Městská část Vávrovice
 JSDH - ochranné pomůcky  
 (5512,5132,00000000,0840,0002530000000) + 9.000,00 Kč
   
   

q) Rozpočtové opatření č. 2021/200
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Vrchní  
 neinvestiční příspěvek - oprava WIFI a dveřního

otevíracího systému
 

 (3113,5331,00000000,0030,0001002000025) + 156.722,83 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 156.722,83 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/97

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 soutěž o cenu primátora - rezerva  
 (6409,5901,000000000,0193,0002519000000) - 10.000,00 Kč
 
 soutěž o cenu primátora - věcné dary  
 (6409,5194,000000000,0193,0002519000000) + 10.000,00 Kč
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/98
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 akce města - vratka abonentek  
 (3399,5909,000000000,0120,0001056000000) + 1.080,00 Kč
 
 akce města - služby  
 (3399,5169,000000000,0120,0001056000000) - 1.080,00 Kč
   
   

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

3592/85/RM/21 Správní objekt sportovního areálu SK JANTAR Opava, z.s.

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
spolufinancování projektu "Správní objekt sportovního areálu SK JANTAR Opava, z. s.", v
rámci 11. výzvy REGIONY 2021 vyhlášené Národní sportovní agenturou, Program č. 162
52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024, maximálně do výše 30 % jeho
způsobilých výdajů, a to výhradně za předpokladu přidělení dotace z rozpočtu Národní
sportovní agentury
 

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

3593/85/RM/21 Změna osobních příplatků ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města
 

1. schvaluje
a) navýšení osobního příplatku Mgr. Moniky Kamradkové, ředitelky Základní školy

Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace s účinností od 1. října 2021 ve výši
dle důvodové zprávy

b) navýšení osobního příplatku Mgr. Arnošta Žídka, Ph.D., ředitele Základní školy Opava,
Otická 18 - příspěvková organizace s účinností od 1. října 2021 ve výši dle důvodové
zprávy
 

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

3594/85/RM/21 Schválení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci v rámci programu Životní
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prostředí a EVVO 2022

Rada města
 

1. schvaluje
členy hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci v rámci programu Životní prostředí
a EVVO  2022 včetně finančního ohodnocení členů, ve složení:
a) Ing. Michaela Bendová, Ph.D.
b) Mgr. Radek Hnilica
c) Mgr. Bc. Lenka Martinková
d) Mgr. Šárka Nováková
e) Ing. Zdenka Rozbrojová

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

3595/85/RM/21 Kulturní příspěvkové organizace - přijetí dotací

Rada města
 

1. schvaluje
a) závazné ukazatele rozpočtu

Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 
 
Účel Částka
Příspěvek na provoz: 80.000.000,00
Z toho:  
   Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.250.000,00
   Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 64.400.000,00
Příspěvek na provoz - přesun z roku 2020 (viz změna
závazných ukazatelů 2020 - usn. RMO č. 2656/61/RM/21z 20. 1.
2021)

7.000.000,00

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 5.000.000,00
Průtokové dotace 21.392.000,00
Neinvestiční  
Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem
divadla (MSK) 822.000,00

Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních
symfonických orchestrů a pěveckých sborů (MK) 20.040.000,00

Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury (MK) 530.000,00
 
 

b) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Opavská kulturní organizace, p. o. 
 
Účel Částka
Příspěvek na provoz: 17.000.000,00
Z toho:  
   Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 2.240.000,00
   Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 6.922.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 1.500.000,00
Průtokové dotace 750.000,00
Neinvestiční  
Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury (MK) 750.000,00

 
c)
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Závazné ukazatele rozpočtu:
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o.
 
 Částka Kč
Příspěvek na provoz 17.300.000,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 400.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 10.080.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 600.000,00
  
Průtokové dotace: 3.084.000,00
Neinvestiční:  
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK
(poskytovatel MSK) 2.789.000,00

Knihovna 21. století
(poskytovatel MK) 27.000,00

VISK 3 - Covidová okénka a online konference (poskytovatel MK) 50.000,00
VISK 3 - Počítače pro knihovny v městských částech Opavy 58.000,00
Investiční:  
VISK 3 - výměna serveru 160.000,00

 

 

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

3596/85/RM/21 Vybudování IN LINE AREÁLU v Městských sadech v Opavě

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Vybudování IN LINE AREÁLU

v Městských sadech v Opavě" do výzvy 11/2021 Regiony 2021 vyhlášené Národní
sportovní agenturou v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální
sportovní infrastruktura 2020 - 2024

b) zajištění financování projektu "Vybudování IN LINE AREÁLU v Městských sadech v
Opavě" ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci  výzvy 11/2021 Regiony 2021
vyhlášené Národní sportovní agenturou v rámci dotačního investičního programu č.
162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024

c) zajištění udržitelnosti projektu "Vybudování IN LINE AREÁLU v Městských sadech v
Opavě" v provozní fázi, a to po dobu stanovenou podmínkami Národní sportovní
agentury v rámci  dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní
infrastruktura 2020 - 2024

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

3597/85/RM/21 Vánoční výzdoba města 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) vystavení objednávky v maximální výši 110.000,00 Kč na vánoční osvětlení (Ptačí

vrch, brány do města, stromová alej v sadech Svobody, zvonička) společnosti JKV
Opava s.r.o., Rolnická 101, 747 05 Opava 

b) vystavení objednávky v maximální výši 170.000,00 Kč na vánoční osvětlení (páv,
Obecní dům) společnosti DECOLED s.r.o., Kladenská 37, 252 61 Dobrovíz 

  

2. pověřuje
vedoucí kanceláře primátora k vystavení objednávky s akceptací na služby dle bodu 1
tohoto usnesení

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

Účel

Neinvestiční:
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3598/85/RM/21 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - informační panel na Horním náměstí

Rada města

1. schvaluje
 
Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy o přenechání nemovitosti do nájmu ze dne
12. 06. 2000 (MMOPP00HMDZX) mezi Daruma, spol. s r. o., se sídlem Zelinářská 330/10,
Severní předměstí, 301 00, Plzeň, IČ: 16736842, zastoupenou Ing. Miroslavem Maškem,
jednatelem společnosti a statutárním městem Opava 

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

3599/85/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: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3600/85/RM/21 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 21.09.2021

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od  06.08.2021 do 21.09.2021 

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

3601/85/RM/21 Sportovní komise RMO - jmenování nového člena komise

Rada města
 

1. jmenuje
 
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
pana Andrease Drastíka členem Sportovní komise RMO s účinností od 23. 09. 2021 , pro
volební období 2018 - 2022

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

3602/85/RM/21 Dopravní komise RMO - jmenování nového člena komise

Rada města
 

1. jmenuje
 
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
pana Jana Štěrbu členem Dopravní komise RMO s účinností od 23. 09. 2021 pro volební
období 2018 - 2022

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

3603/85/RM/21 Rozpočtová opatření 2021

Rada města
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Rozpočtové opatření č. 2021/201
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní přijaté vratky transferů  
 MD 231 0000  
 (6402,2229,103533063,0020,0001002000024) + 76.290,06 Kč
 (6402,2229,103133063,0020,0001002000024) + 13.462,94 Kč
  Celkem 89.753,00 Kč

   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

vratky transferů poskytnutých z veřejných
rozpočtů - ZŠ Edvarda Beneše - projekt
"Podpora společného vzdělávání na ZŠ Opava,
Edvarda Beneše 2 - II" - vratka nevyužitých
finančních prostředků

 

 MD 231 0000  
 (6402,5364,103533063,0020,0001002000024) + 76.290,06 Kč
 (6402,5364,103133063,0020,0001002000024) + 13.462,94 Kč
   
   

Usnesení: PŘIJATO

1. schvaluje
a)

b) Rozpočtové opatření č. 2021/202
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,103533063,0020,0000000000010) + 222.546,98 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,103133063,0020,0000000000010) + 39.273,02 Kč
  Celkem 261.820,00 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 MŠ Pekařská - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt

 

 (šablony III.)  
 (3111,5336,103533063,0030,0001002000010) + 222.546,98 Kč
 (3111,5336,103133063,0030,0001002000010) + 39.273,02 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/203
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,103533063,0020,0000000000020) + 838.970,39 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,103133063,0020,0000000000020) + 148.053,61 Kč
  Celkem 987.024,00 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 ZŠ Mařádkova - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt

 

 (šablony III.)  
 (3113,5336,103533063,0030,0001002000020) + 838.970,39 Kč
 (3113,5336,103133063,0030,0001002000020) + 148.053,61 Kč
   
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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Usnesení: PŘIJATO

3604/85/RM/21 Dohoda o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro rok 2022 -
2023 pro odběrná místa statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu (MMOPP00I7WAN) o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
ze dne 5. 8. 2021 č. smlouvy E617321039, E617321040, E617321041,
E617321042, E617321043, E617321044, E617321045, E617321046, E617321047,
E617321048, E617321049,  E517321005 (MMOPP00I7WS5)  mezi  Lumius, spol. s r.o.,
se sídlem Horní 700,73925 Sviadnov, IČ 25911945 jako dodavatelem  a statutárním
městem Opava, jako odběratelem

 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

Mgr. Petr Orieščík v. r.
 náměstek primátora




