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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 23.6.2021 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3251/77/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
program 77. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  23. 6. 2021

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

3252/77/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu (lokalita Otická u městského hřbitova)

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2996 - ostatní plocha a části pozemku
parc.č. 2566/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální
mapy 
 

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

3253/77/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu (lokalita Vrchní - Ratibořská)

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2308/15 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy,
dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

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

3254/77/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Stříbrné jezero)

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr prodeje části pozemku  parc.č. 1985/102 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle
zákresu ve snímku katastrální mapy
 

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

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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3255/77/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Družstevní, Malé Hoštice)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku  parc.č. 329/4 - vodní plocha, k.ú. Malé Hoštice

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

3256/77/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemku pod bytovým
domem Kylešovská 864/37

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 258/10000 pozemku parc.č. 872 -
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

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

3257/77/RM/21 Majetkové záležitosti - smlouvy o nájmu pozemků pod garážemi v garážištích
Bochenkova a Vojanova

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJU1J) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/246 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

2. schvaluje
 
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJTY5) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/83 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

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

3258/77/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích
Bochenkova a Vojanova

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/216 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/15 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
 
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/33 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3259/77/RM/21 Dohody o poskytnutí slevy z nájemného ve výši nad 20.000,00 Kč za období únor,
březen, duben 2021

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
níže uvedené dohody o poskytnutí slevy z nájemného s celkovou výší slevy
nad 20.000,00 Kč
a) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIWK mezi statutárním městem

Opava jako pronajímatelem a Borisem Peterkem, se sídlem ░░░░ ░░░░ , 746 01
Opava - Předměstí, IČ: 66721148 (cestovní agentura Alexa, Dolní námětí 24) jako
nájemcem

b) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYJ2J mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Danielem Kupkou, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 06
Opava - Kylešovice, IČ: 07870558 (Kupkafé, Rybí trh 27/2) jako nájemcem

c) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHN9I mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Martinem Seidlem, se sídlem ░░░░ ░░░ , 747 91
Štítina, IČ: 88291367 (KD Na Rybníčku) jako nájemcem

d) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHNAD mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Květ lotosu s.r.o., se sídlem Moravice č.p. 86, 747 84,
IČ: 03664856 (provozovna Hrnčířská 9,11 Opava) jako nájemcem

e) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIE2 mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a HOROr SPORT, s.r.o., se sídlem Sokolská
třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25903942 (provozovna Dolní
náměstí 138/23, Opava) jako nájemcem

f) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIHN mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Ing. Pavlem Orlíkem, se sídlem Mezi Trhy 120/9, 746 01
Opava - Město, IČ: 10626522 (prodej textilního zboží) jako nájemcem

g) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHN7S mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a GASTRO TYLŠAR s.r.o., se sídlem Pavlovského
652/19, 747 07 Opava - Jaktař, IČ:27839206 (provozovna Dolní náměstí 23,
Opava) jako nájemcem

h) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYJ0T mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Jakubem Šromem, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
Město, 746 01 Opava (kavárna, Horní náměstí 34, Opava) jako nájemcem

i) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIZ5 mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Ócafe22 s.r.o., se sídlem Zengrova 660/33, Vítkovice,
703 00 Ostrava, IČ.08794855 (kavárna Horní náměstí 67,69) jako nájemcem

j) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIFX mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Chachar catering s.r.o., se sídlem Ludvíka Podéště
1974/25, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 28587740 (pizza, Kašpárkova hasičárna) jako
nájemcem

k) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIXF mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Martinem Žižlavským, se sídlem ░░░░ ░░░░ , 746 01
Opava, IČ: 65518161 (kino Mír) jako nájemcem

l) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIS4 mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a AMOENÉ FLOW s.r.o., se sídlem Komenského 859/12,
746 01 Opava - Předměstí, IČ: 02041049 (prodejna dárkového zboží, Mezi Trhy 1
a Mezi Trhy 3, Opava) jako nájemcem

m) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIR9 mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Naděždou Stupalovou, se sídlem ░░░░ ░░░  ░░░░ ,
794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČ: 65882741 (prodejna Boubelka, Mezi
Trhy 3, Opava) jako nájemcem

n) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIJD mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a DUY ANH FASHION s.r.o., se sídlem Příkop 838/6,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 05064651 (prodej textilu, obuvi, hraček, OC
Slezanka) jako nájemcem

o) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHN52 mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a SACON invest s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, Švabinského 1700/4, PSČ: 702 00, IČ: 28577710 (kavárna v Obecním domě,
Ostrožná 46, Opava) jako nájemcem

p) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHNB8 mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Ing. Josefem Kupkou, se sídlem Horní náměstí 150/28,
746 01 Opava, IČ: 11543141 (zlatnictví, Horní náměstí 28, Opava) jako nájemcem

q) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIQE mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a CHANCE a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156,

Č Č
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PSČ: 266 01, IČ:28178815 (provozovna Horní náměstí 28, Opava) jako nájemcem
r) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIII mezi statutárním městem

Opava jako pronajímatelem a Mgr. Renátou Herczovou, se sídlem Hrnčířská 350/13,
746 01 Opava - Město, IČ: 73273422 (prodejna bylin, čajů, dárků) jako nájemcem

s) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIGS mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Baby club KAČKA z.s., se sídlem Na Lúčky 494, 747 57,
Slavkov, IČ:06493157 (plavání kojenců, batolat, Jateční 7, Opava) jako nájemcem

t) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LUHNC3 mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Grovaro s.r.o., se sídlem Mezi Trhy 109/3, Město, 746 01
Opava, IČ:01868519 (prodejna spodního prádla a plavek) jako nájemcem

u) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHN6X mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ČELIK s.r.o., se sídlem Kolářská 147/1, Město, 746 01
Opava, IČ. 09516158 (cukrárna, Horní náměstí 30, Opava) jako nájemcem

v) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHN8N mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o., se sídlem Vilová 1842,
735 32 Rychvald, IČ: 03052559 (KOZLOVNA, Mezi Trhy 4,6,8 Opava) jako nájemcem

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

3260/77/RM/21 Dohody o poskytnutí slevy z nájemného ve výši do 20.000,00 Kč za období únor,
březen, duben 2021

Rada města
 

1. schvaluje
níže uvedené dohody o poskytnutí slevy z nájemného s celkovou výší slevy do
20.000,00 Kč
a) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIOO mezi statutárním městem

Opava jako pronajímatelem a Ing. Janem Vimmerem, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░
Opava - Město, 746 01, IČ: 05043433 (bývalá kavárna Rousey ´s) jako nájemcem

b) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIPJ mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Continental Gastro s.r.o., se sídlem 28. října 93/25,
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 07721153 (restaurace U Přemka) jako nájemcem

c) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIMY mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Bc. Petrou Kološovou, ░░░░ ░░░░ ░░ 746 01 Opava,
IČ: 74494066  (antikvariát, Hrnčířská 350/13) jako nájemcem

d) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIK8 mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Oldřichem Matějkem, se sídlem Hobzíkova 2566/33,
746 01 Opava, IČ: 18056024 (holičské a kadeřnické služby) jako nájemcem

e) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYINT mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Taťánou Kubnou, se sídlem ░░░░ ░░░░ , 747 27
Kobeřice, IČ:87219735 (kosmetika, kadeřnictví, Masarykova třída 10) jako nájemcem

f) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYJ1O mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., se sídlem Tovární 605,
753 01 Hranice I - Město, IČ.64610560 (prodejna Krnovská 28) jako nájemcem

g) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYJ3E mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Radomírem Hájkem, se sídlem Hrnčířská 346/15a,
Město, 746 01 Opava, IČ:42075351 (prodejna zmrzliny) jako nájemcem

h) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIYA  mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Janem Horákem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Kylešovice,
747 06 Opava, IČ:48829251 (kanceláře pro administrativu, Horní náměstí 47) jako
nájemcem

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

3261/77/RM/21 Záměr změny smlouvy, Hrnčířská 122/5, Opava (KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (PID smlouvy
MMOPP009XELH) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 222/8,

Č
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Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27854507 jakožto nájemcem,  jejímž předmětem
je pronájem prostoru o výměře  135,10 m2, nacházejícího se v prvním nadzemním podlaží
budovy č.p. 122, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 420/1 zastavěná
plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrálním území Opava - Město, na adrese
Opava, Hrnčířská 122/5, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité
do 30. 10. 2021 na dobu určitou do 30. 10. 2024

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

3262/77/RM/21 Smlouva o nájmu, Pekařská 417/12, Opava (U Přemka)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu MMOPP00LJUUI mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem
a Continental Gastro s.r.o., se sídlem 28. října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ: 07721153 jako nájemcem

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

3263/77/RM/21 Dodatky ke smlouvám o nájmu, Horní náměstí 132/47 (Sahadža jóga), Dolní náměstí
139/24 (zmrzlina), Krnovská 431/71B (Delikomat), Opava

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IYIVP) ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Sahadža jóga z.s., se sídlem Kožíškova 511, 250 82 Úvaly,
IČ: 49367838, jako nájemcem

2. schvaluje
dodatek č. 5 (MMOPP00IYITZ) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Tuljaj Murat, se sídlem Kolářská 147/1,
Město, 746 01 Opava, IČ: 03878589, jako nájemcem

3. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IYIUU) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a DELIKOMAT s.r.o., se
sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice, IČ:63475260, jako nájemcem 

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

3264/77/RM/21 Kupní smlouva, Masarykova třída 330/10, Opava

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu MMOPP00IYJ49 mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a OMAP ESTATE s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 304/22, Město, 746 01
Opava, IČ: 04886780 jako kupujícím

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

3265/77/RM/21 Majetek ve správě TSO s.r.o. - záměr pronájmu (městské lázně)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu veřejně přístupného prostoru o výměře 0,85 m2 nacházejícího se
v přízemí vedle pokladny v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (Městské lázně
v Opavě - prodejní automat)

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3266/77/RM/21 Bytové záležitosti - volná ubytovací jednotka č. 08 v zařízení na adrese U Cukrovaru
1A

Rada města

1. schvaluje
přidělení volné ubytovací jednotky č. 08 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na
adrese U Cukrovaru 1A v Opavě žadatelce p.░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava

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

3267/77/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (Resslovo nábřeží, Slezská)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LJQXV) 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. 1636/1, 3053/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou
stavbu "Opava, p.č. 1639/32, ░░░ , přípojka kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 1.030,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LJQYQ) 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. 285 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu "Opava, Slezská,
p.č. 103, ░░░░ , příp. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 70,00 Kč + DPH 

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

3268/77/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. (ul. Rolnická)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00LHTFI) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, s.r.o.
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 pro umístění
plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 3035/63 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu
"P-HAV MS Opava 2 HS" 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

3269/77/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Hlavní, Resslovo nábřeží, Husova)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00LHTNE) 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.
1153/109 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, Hlavní, parc.č. 1209/4, rozšíření  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 (MMOPP00LHTO9) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 týkající se umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků
parc.č. 3266/1, 3053/18, 3053/3, 1636/1, 3059/1, 2919/6, 2919/1, 2919/4 v k.ú. Opava
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- Předměstí pro stavbu "Opava, Resslovo nábřeží 2791/9, 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 (MMOPP00IYM3T) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 týkající se umístění podzemního vedení nízkého napětí a 1 ks pojistkové
skříně do/na pozemku parc.č. 2184/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava,
SŽDC, nádraží, přeložka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou znaleckým posudkem

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

3270/77/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s CETIN a.s. (ul. Zeyerova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00LHTMJ) 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 a skříně SIS 900D s NN sloupkem  do/na
pozemku parc.č. 2884 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro realizaci stavby: "16010-038867
RVDSL1725_M_T_OPAY21-OPAY1HR_MET" (ul. Zeyerova) za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou znaleckým posudkem   

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

3271/77/RM/21 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou - přípojka vody,
kanalizace a sjezd (ul. Na Pomezí, k.ú. Kylešovice; ul. Českého odboje, k.ú. Jarkovice)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene (MMOPP00K3WV8) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava - Kylešovice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem
Opava - Kateřinky, pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace a pro
umístění sjezdu, vše do pozemku parc.č. 1806/30 v katastrálním území Kylešovice,
pro stavbu "Novostavba RD, Kylešovice" umístěnou na parc.č. 1719/2 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 právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00K3VVF) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ , bytem Opava - Kateřinky, pro umístění podzemního
vedení vodovodní přípojky a pro umístění sjezdu, vše do pozemku parc.č. 228
v katastrálním území Jarkovice, pro stavbu "RD ░░░░ - Jarkovice" umístěnou na
parc.č. 194/7, 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

3272/77/RM/21 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene se společností SmVaK Ostrava a.s. -
vodovodní řad (ul. Čajkovského v k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3WRS) mezi statutárním městem Opava a Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s., k umístění vodovodního řadu do pozemků parc.č. 2370/60,
2370/66, 2370/71, 2370/73, 2373/7, 2373/274, 2373/313, 2373/314, 2373/315, 2999/2
a 3000 v k.ú. Opava-Předměstí v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu "Opava,
ul. Čajkovského - výměna vodovodu", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
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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

3273/77/RM/21 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene se společností SmVaK Ostrava a.s. -
vodovodní řad (ul. Polomská a ul. Lesní, k.ú. Podvihov)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3ZMW) mezi statutárním městem Opava a Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s., k umístění vodovodního řadu do pozemků parc.č. 1050/19
a 1155/1 v k.ú. Podvihov pro stavbu "Podvihov, Na Nové - výstavba ATS a vodovodu",
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

3274/77/RM/21 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami - přípojka vody a
kanalizace (ul. Hlavní, Kylešovice; ul. Přerovecká, Suché Lazce)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00K3WLM) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava - Kylešovice a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░
bytem Opava - Kateřinky, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do
pozemku parc.č. 2772/1  v katastrálním území Kylešovice, pro stavbu "Přípojka vody a
domovní vodovod pro budoucí novostavbu RD na parc.č. 1263 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 (MMOPP00K3X22) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ bytem Suché Lazce, pro umístění podzemního vedení přípojky
dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 896/12 v katastrálním území Suché Lazce,
pro stavbu "Likvidace dešťových vod pro objekt na parc.č. 217 v k.ú. Suché Lazce", 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

3275/77/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka 2 ks automobilů pro
Městské lesy Opava, p. o." - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
a) výběr nejvhodnější nabídky pro ČÁST A uchazeče AUTOBOND GROUP a.s.

se sídlem Kolbenova 859/15, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27567575, jehož nabídka
splnila všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení

b) výběr nejvhodnější nabídky pro ČÁST B uchazeče AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.
se sídlem Ostravská 1941/38a, 748 01 Hlučín, IČ: 26835746, jehož nabídka splnila
všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení

2. bere na vědomí
a) uzavření kupní smlouvy, zakázka: "Dodávka 2 ks automobilů pro Městské lesy Opava,

p. o.", pro ČÁST A mezi Městskými lesy Opava, příspěvkovou organizací se sídlem
Skřipov č. p. 110, 747 45  Skřipov, IČ: 00849669 jako kupujícím a společností
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AUTOBOND GROUP a.s. se sídlem Kolbenova 859/15, Vysočany, 190 00  Praha 9,
IČ: 27567575 jako prodávajícím

b) uzavření kupní smlouvy, zakázka: "Dodávka 2 ks automobilů pro Městské lesy Opava,
p. o.", pro ČÁST B mezi Městskými lesy Opava, příspěvkovou organizací se sídlem
Skřipov č. p. 110, 747 45  Skřipov, IČ: 00849669 jako kupujícím a společností
AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. se sídlem Ostravská 1941/38a, 748 01  Hlučín,
IČ: 26835746 jako prodávajícím

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

3276/77/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Rekonstrukce kotelen - U
Cukrovaru 1 a Jateční 7" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek pro ČÁST A:

 1. Miroslav Špálek, Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 11551216
 2. HAJMA, s.r.o., Heritesova 2524/31, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 44738676

3. Ing. Daniel Šenk, s.r.o., Nákladní 70/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 03779581
4. REMER, a.s., Hřbitovní 429, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 19015003

b) o výsledném pořadí nabídek pro ČÁST B:
 1. UNIMETAL - engineering, s.r.o., Macharova 81/6, Přívoz, 702 00 Ostrava,

IČ: 26787385
2. Miroslav Špálek, Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 11551216
3. Ing. Daniel Šenk, s.r.o., Nákladní 70/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 03779581
4. HAJMA, s.r.o., Heritesova 2524/31, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 44738676
5. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756

c) o výběru nejvhodnější nabídky pro ČÁST A uchazeče Miroslav Špálek se sídlem
Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 11551216, jehož nabídka splnila
všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení a dle hodnotícího kritéria, které
zadavatel stanovil, má nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

d) o výběru nejvhodnější nabídky pro ČÁST B uchazeče UNIMETAL - engineering, s.r.o.
se sídlem Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 26787385, jehož nabídka
splnila všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení a dle hodnotícího kritéria, které
zadavatel stanovil, má nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

2. schvaluje
a) smlouvu (MMOPP00JHOW2), zakázka: "Rekonstrukce kotelen - U Cukrovaru 1

a Jateční 7" pro ČÁST A mezi statutárním městem Opava jako objednatelem
a fyzickou osobou podnikající podle živnostenského zákona Miroslav Špálek se sídlem
Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 11551216 jako zhotovitelem

b) smlouvu (MMOPP00JHOV7), zakázka: "Rekonstrukce kotelen - U Cukrovaru 1
a Jateční 7" pro ČÁST B mezi statutárním městem Opava jako objednatelem
a společností UNIMETAL - engineering, s.r.o. se sídlem Macharova 81/6, 702 00
Ostrava - Přívoz, IČ: 26787385 jako zhotovitelem

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

3277/77/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna a doplnění strojů na
jídelnách ZŠS Opava" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

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

a doplnění strojů na jídelnách ZŠS Opava" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání
nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) PROMOS trading, spol.s r.o., Karolíny Světlé 28/1638, 736 01  Havířov-Podlesí,
IČ: 62362089
2) LAKAR GAMA, s.r.o., Bludovice 38, 74101 Nový Jičín; IČ: 26782286
3) CHLAZENÍ servis s.r.o., Krnovská 380/214, 747 07  Opava - Jaktař; IČ: 25386298
4) PROMOS ALFA, s r.o., Dělnická 51/543, 735 64 Havířov - Prostřední
Suchá, IČ: 62302388
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5) FINEZZA FACILITY s.r.o., Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČ: 29398096

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

nabídek ve složení:

1. Mgr. Dalibor Zeman
2. paní Pavla Jarcovjáková
3. Ing. Milena Skazíková

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

1. paní Lenka Pchálková
2. Bc. Marie Hillová
3. paní Hana Fraňková

3. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 2 písm. b) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Opava pořízení movitého majetku "Výměna a doplnění strojů
na jídelnách ZŠS Opava"

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

3278/77/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Sanace zdiva, oplocení
a rekonstrukce zpevněných ploch - ŠJ Otická 23" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

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

zdiva, oplocení a rekonstrukce zpevněných ploch - ŠJ Otická 23" v rozsahu
dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 2582663
2) Get-up service a.s., Englišova 2986/65, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 28624939
3) RENOVA OPAVA, spol. s r.o., Bechlinská 705/2, 199 00 Praha 18 -
Letňany, IČ: 44738773
4) Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756
5) FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ:
25815458
6) VZS RYCHTÁŘ s.r.o., Březová č. p. 139, 747 44 Březová, IČ: 25840428
7) FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857

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

nabídek ve složení:

1. Mgr. Dalibor Zeman
2. Ing. Andrea Štenclová
3. Ing. Martin Chalupski

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

1. paní Pavla Jarcovjáková
2. Ing. Eva Dostálová
3. Ing. Jana Onderková

3. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Opava stavební úpravy nemovitého majetku "Sanace zdiva, oplocení
a rekonstrukce zpevněných ploch - ŠJ Otická 23"

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3279/77/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka automobilu pro
statutární město Opava" - zrušení + opakované zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka

automobilu pro statutární město Opava" v souladu s Písemnou výzvou k podání
nabídek

b) o opakovaném zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
"Dodávka automobilu pro statutární město Opava" v rozsahu dle Písemné výzvy
k podání nabídek a důvodové zprávy

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

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

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

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

3280/77/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Frézování pařezů - město Opava
2021" - 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. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782/18, Petřkovice, 725 29
Ostrava, IČ: 26825261

2. Lesarb company s.r.o., Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 04723805

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY
s.r.o., Jahodová 782/18, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČ: 26825261, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou

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

3281/77/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Mikrosimulace ulice Těšínská v
Opavě" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00, IČ: 45306605
2. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Národní 984/15, Praha 1, 110 00, IČ: 48588733
3. HBH Projekt spol. s.r.o., Kabátníkova 5, Brno, 602 00, IČ: 44961944
4. Dopravní projektování, spol. s.r.o., 28. října 3388/111,Moravská Ostrava, 702 00,
IČ: 25361520

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost AFRY CZ s.r.o., se sídlem
Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00, IČ: 45306605, jehož nabídka splňuje všechny
požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek a má nejnižší
nabídkovou cenu
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2. schvaluje
smlouvu o zhotovení studie "Mikrosimulace ulice Těšínská v Opavě" (MMOPP00J5U1J),
mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností AFRY CZ s.r.o., se
sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00, IČ: 45306605, jako zhotovitelem

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

3282/77/RM/21 Objednávka na Analýzu stavu dřevin v Městských sadech - plán pěstebních opatření
dřevin s nejvyšší a vysokou prioritou naléhavosti

Rada města
 

1. schvaluje
a) Objednávku č. O/OHA/0006/2021 na realizaci Analýzy stavu dřevin v Městských

sadech - plán pěstebních opatření dřevin s nejvyšší a vysokou prioritou naléhavosti
(MMOPX01URT1I) uzavřenou mezi statutárním městem Opava, jako objednatelem a
Ing. Petrem Ondruškou, autorizovaným krajinářským architektem č.a. ČKA 02 948,
Opavská 370/72,  794 01 Krnov, IČO 12125326, jako zhotovitelem

b) Rozpočtové opatření č. 2021/96
ve výdajích - samostatné pracoviště
 architekta, dopravy a inženýrských sítí  
 ostatní územní příprava  
 (3635,6119,000000120,0080,0001039000000) - 206.051,00 Kč
 Analýza stavu dřevin v Městských sadech v Opavě  
 Objednávka MMOPX01URT1I  
 (3745,5169,000000120,0080,0000000000000) + 206.051,00 Kč
   

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

3283/77/RM/21 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Riegrova - fasáda, střecha"

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 43/2021/PRI (MMOPP00LRXDE)

pro stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi
statutárním městem Opava a Ing. Janem Pospíšilem, podnikající fyzickou osobou
se sídlem ░░░░ ░░░░ , 747 05 Malé Hoštice, IČ: 68317611, DIČ: ░░░░ ░░░░
na zakázku malého rozsahu "ZŠ Riegrova - fasáda, střecha" za cenu nejvýše
přípustnou 204.000,00 Kč bez DPH (246.840,00 Kč vč. DPH)

b) Rozpočtové opatření č. 2021/97
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
             ZŠ Riegrova - fasáda, střecha - PD
             (3113,5169,00000000,0220,0007499000000)                          + 246.840,00 Kč
 
              Investice - projektová dokumentace
              (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                          - 246.840,00 Kč

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

3284/77/RM/21 Realizace investiční akce "Rekreační oblast Stříbrné jezero" - odlehčovací kanál -
smluvní vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu č. 41/2021/PRI (MMOPP00LRXBO) o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a statutárním městem
Opava na umístění zatrubněného kanálu včetně výustního objektu v části pozemků
parc. č. 2871, 2407/5 a 3318/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy za jednorázovou finanční
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úplatu stanovenou dohodou v rámci akce "Rekreační oblast Stříbrné jezero" -
odlehčovací kanál

b) smlouvu č. 42/2021/PRI (MMOPP00LRXCJ) o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ: 00095711, DIČ: CZ00095711 a statutárním městem Opava, a to na
umístění odlehčovacího kanálu do části pozemku parc. č. 2407/65 v k.ú. Kateřinky
u Opavy za jednorázovou úhradu stanovenou dle sazebníku SSMSK v rámci akce
"Rekreační oblast Stříbrné jezero" - odlehčovací kanál

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/60
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
                 Rekreační oblast Stříbrné jezero - odlehčovací kanál
                 (2321,6121,00000000,0220,0007649000000)                            + 605,00 Kč
 
                 Investice - projektová dokumentace
                 (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                            -  605,00 Kč
 
 

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

3285/77/RM/21 Zásady tvorby a použití fondu školství

Rada města
 

.

1. odročuje
projednání materiálu "Zásady tvorby a použití fondu školství" na příští jednání RMO

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

3286/77/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/98

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu

 

 MD 231 0000  
 (0000,4116,000033166,0020,0000000000039) + 98.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor školství
 Středisko volného času  

 
účelový neinvestiční příspěvek na realizaci
projektu "Okresní a krajská kola soutěží
vyhlášena MŠMT pro rok 2021 v okrese Opava"

 

 (3233,5336,000033166,0030,0001002000039) + 98.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/99
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu

 

 MD 231 0000  
 (0000,4116,000013018,0020,0002422000000) + 204.045,00 Kč
   

ve výdajích - personální a mzdové oddělení
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Výkon sociální práce s výjimkou OSPOD -
mimořádné finanční ohodnocení sociálních
pracovníků v souvislostí s epidemií COVID - 19

 

 - platy  
 (6171,5011,000013018,0192,0002422000000) + 152.500,00 Kč
   
 - sociální pojištění  
 (6171,5031,000013018,0192,0002422000000) + 37.820,00 Kč
   
 - zdravotní pojištění  
 (6171,5032,000013018,0192,0002422000000) + 13.725,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/100
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu

 

 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034070,0020,0000000000035) + 27.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz:

 

   
 - projekt "Otevíráme dveře novým světům"  
 (3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 15.000,00 Kč
   

 - projekt "Na skok v Bradavicích aneb báječný
svět kouzel, magie a imaginace"

 

 (3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 12.000,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/101
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000319,0020,0002375000000) + 99.100,00 Kč
   

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
 Projekt Opava - osvětové kampaně 2021  
 - nákup materiálu  
 (3900,5139,000000319,0140,0002375000000) + 9.800,00 Kč
 podíl SMO  
 (3900,5169,000000000,0140,0000000000000) - 4.200,00 Kč
 (3900,5139,000000000,0140,0002375000000) + 4.200,00 Kč
   
 - nákup služeb  
 (3900,5169,000000319,0140,0002375000000) + 47.300,00 Kč
 podíl SMO  
 (3900,5169,000000000,0140,0000000000000) - 26.700,00 Kč
 (3900,5169,000000000,0140,0002375000000) + 26.700,00 Kč
   
 - ostatní osobní výdaje  
 (3900,5021,000000319,0140,0002375000000) + 42.000,00 Kč
 podíl SMO  
 (3900,5169,000000000,0140,0000000000000) - 26.000,00 Kč



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 15/24

 (3900,5021,000000000,0140,0002375000000) + 26.000,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/102
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 5.680,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku, TSO
 vratka - hrobová místa - nájemné  

 (3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 1.368,00 Kč
   
 vratka - hrobová místa - služby  
 (3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 4.312,00 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2021/103
v příjmech - odbor sociálních věcí

 náhrada škody  
 (4329,2324,000000000,0040,0009078000000) + 73.229,00 Kč
   

ve výdajích - odbor sociální věcí
 opravy a udržování - OSPOD  
 (4329,5171,000000000,0040,0002556000000) + 73.229,00 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2021/104
ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - ul. Haškova oprava nohejbalového hřiště
+zřízení ochranné sítě

 

 opravy a udržování  
 (3429,5171,000000020,0790,0004293000000) - 21.048,65 Kč
   
 budovy, haly a stavby  
 (3429,6121,000000020,0790,0004293000000) + 21.048,65 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2021/105
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 autoprovoz - opravy a udržování  
 (6112,5171,000000000,0191,0002512000000) + 25.742,00 Kč
   
v příjmech  - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 pojistné plnění  
 (6112,2322,000000000,0191,00092820000000) + 25.742,00 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/61

ve výdajích - odbor majetku města
 podlimitní věcná břemena  
 (3639,5122,000000000,0050,0000000000000) - 20.097,00 Kč
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 Cyklistická stezka č. 55  
 opravy a udržování - odpočívka ve Skrochovicích  
 (2219,5171,000000000,0050,0007959000000) + 20.097,00 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/62
ve výdajích - odbor majetku města

 nadlimitní věcná břemena  
 (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 28.556,00 Kč
   
 Obnova VO Heydukova, Zahradní, Hradecká - PD  
 (3631,6121,000000000,0050,0000000000000) + 28.556,00 Kč
   
   

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/63
ve výdajích - kancelář primátora
 Akce města - služby  
 (3399,5169,000000000,0120,0001056000000) - 56.170,00 Kč
   
 Vánoční trhy - opravy a udržování  
 (3399,5171,000000000,0120,0001043000000) + 56.170,00 Kč
   
   

3. bere na vědomí
informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba na činnost lesního hospodáře
za I. čtvrtletí roku 2021 ve výši 324.534,00 Kč. Od 01. 01. 2018 tyto platby nejsou
zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za náhradu (novela
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

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

3287/77/RM/21 Rozpočtová opatření 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/106

v příjmu - odbor finanční a rozpočtový
 investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  
 MD 231 0000  
 (0000,4216,000034544,0020,0000000000035) + 160.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový
investiční příspěvek na provoz - projekt
"Výměna serveru IBM X3400 M3 za DELL
PowerEdge T4400"

 

 (3314,6356,000034544,0121,0001001000035) + 160.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/107
v příjmu - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
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 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034053,0020,0000000000035) + 50.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz - projekt
"Covidová okénka a on-line konference"

 

 (3314,5336,000034053,0121,0001002000035) + 50.000,00 Kč
   
   

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

3288/77/RM/21 Dotace ostatní - Beata Rajská - design s.r.o. - módní přehlídka

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Beata Rajská - design s.r.o.  se sídlem Praha 1 -
Staré Město, Dušní 924/2, PSČ 11000, IČ 26242222, na náklady související s pořádáním
módní přehlídky Beaty Rajské C´MON COMMMON, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci společnosti Beata Rajská - design s.r.o.  se sídlem Praha 1 - Staré

Město, Dušní 924/2, PSČ 11000, IČ 26242222, na náklady související s pořádáním
módní přehlídky Beaty Rajské C´MON COMMMON, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/64
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901.000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Beata Rajská - design s.r.o.  
 (3319,5213,000000000,0020,0000643000000)   + 50.000,00 Kč

c) Parametry smlouvy:
PID:  MMOPP00CV2QF
Příjemce dotace:  Beata Rajská - design s.r.o.
Sídlo příjemce:  Praha 1 - Staré Město, Dušní 924/2, PSČ 110 00
IČ:  26242222
Zástupce příjemce: Mgr. Beata Rajská, jednatelka
Částka:  50.000,00 Kč
Účel:  módní přehlídka Beaty Rajské C´MON COMMMON
Doba použití:  01.07.2021 - 31.12.2021
Vyúčtování:  31.12.2021

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

3289/77/RM/21 Dotace ostatní - Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. - projekt Mládež
kraji

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. se
sídlem Na Mýtě 1556/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ 26523825, na náklady související
s projektem Mládež kraji,  ve výši 50.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci spolku Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. se sídlem Na
Mýtě 1556/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ 26523825, na náklady související
s projektem Mládež kraji, ve výši 10.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3290/77/RM/21 Dotace ostatní - Bezpečně na silnicích o.p.s. - Na kole jen s přilbou

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. se sídlem
Valdštejnská 381/6, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ 28733932 na náklady
související s projektem Na kole jen s přilbou,  ve výši 20.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. se sídlem Valdštejnská 381/6,
Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ 28733932 na náklady související s projektem
Na kole jen s přilbou, ve výši 20.000,00 Kč

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

3291/77/RM/21 Dotace ostatní - Církevní konzervatoř Německého řádu - Adventní koncert

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Církevní konzervatoře Německého řádu. se sídlem
Beethovenova 235/1, Město, 746 01 Opava, IČ 68941811, na náklady související
s pořádáním 18.adventního koncertu v Opavě, ve výši 84.600,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Církevní konzervatoři Německého řádu. se sídlem

Beethovenova 235/1, Město, 746 01 Opava, IČ 68941811, na náklady související
s pořádáním 18.adventního koncertu v Opavě,  ve výši 40.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021//Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901.000000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč
   
 Církevní konzervatoř Německého řádu  
 (3126,5223,000000000,0020,0000227000000)   + 40.000,00 Kč

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

3292/77/RM/21 Dotace ostatní - Obec Uhlířov - oprava mostku

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci obce Uhlířov se sídlem Uhlířov 55, 747 84 Uhlířov, IČ 00635421
na náklady související s opravou mostku v Megruntu, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci obci Uhlířov se sídlem Uhlířov 55, 747 84 Uhlířov, IČ 00635421 na

náklady související s opravou mostku v Megruntu, ve výši 20.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/65

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč
   
 Obe Uhlířov  
 (2219,5321,000000000,0020,0000644000000)   + 20.000,00 Kč
   
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3293/77/RM/21 Schválení smluv - Ceca Cup z.s., Holos, z.ú.

Rada města

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

MMOPP00CV2RA, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a spolkem Ceca Cup z.s.  se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01 Opava,
IČ 08132721, zastoupeným Liborem Kozákem, předsedou, ve výši 20.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV2S5, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Holosem, z.ú. se sídlem Marie Dolanské 8/12, Vlaštovičky, 746 01 Opava,
IČ 26639866, zastoupeným Ing. Tomášem Váňou, ředitelem, ve výši 30.000,00 Kč,
jako příjemcem dotace

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

3294/77/RM/21 Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na akcích Opavského léta zábavy 2021

Rada města
 

1. schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí prostoru k prodeji na akcích Opavského léta zábavy
v roce 2021 (MMOPP00HMGAT) s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu města
Opavy je oprávněn v článku III., IV. a V. této smlouvy provádět změny v závislosti na výši
nabídkové ceny, výběru akce a nabízeného sortimentu 

2. svěřuje
odboru kancelář primátora pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv s jednotlivými partnery
dle znění vzorové smlouvy uvedené v bodu 1 tohoto usnesení.

3. pověřuje
Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, a Mgr. Moniku Štěpánkovou,
referentku odboru kancelář primátora, k uzavírání a podpisu smluv o poskytnutí prostoru
dle bodu 1 tohoto usnesení

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

3295/77/RM/21 Komise pro výběr ředitele Slezského divadla Opava, p. o.

Rada města
 

1. schvaluje
a) složení výběrové komise na pozici ředitele Slezského divadla Opava, p. o.: 

1. Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora
2. Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, předseda Moravskoslezské oblasti Svazu

českých divadelních ochotníků
3. Mgr. Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora
4. Petr Urbánek, předseda kulturní komise
5. MgA. Daniel Volný, činoherní herec, zastupitel města Opavy a člen Kulturní

komise města Opavy
6. Mgr. Alexander Tomeček, psychoterapeut
7. Jiří Nekvasil,  ředitel Národního divadla Moravskoslezského
8. PhDr. Jiří Čech, Ph.D., pedagog na Janáčkově konzervatoři a fakultě umění

Ostravské univerzity v Ostravě
9. Ing. Vladimír Peringer, majitel kulturního centra Vodárenská věž Opava

b) Rozpočtové opatření č. 2021/108
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 21.000,00 Kč
   



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 20/24

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

ve výdajích - odbor kancelář primátora, odd. kultury
 nákup služeb - psycholog. posudky  
 (3311,5169,000000000,0121,0000000000000) + 21.000,00 Kč
 

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

3296/77/RM/21 Hodnocení ředitelů kulturních příspěvkových organizací

Rada města
 

1. schvaluje
a) přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové organizace,

Mgr. Zuzaně Bornové za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši dle důvodové
zprávy

b) přiznání odměny řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, Mgr. Ilju
Rackovi, Ph. D., za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši dle důvodové zprávy
 
 
 
 

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

3297/77/RM/21 Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o. - příjem dotací

Rada města
 

1. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu:
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
 
Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o.
 
účel 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: 3.026.000,00
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
Investiční:  
VISK 3 - výměna serveru 160.000,00

 

 

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

3298/77/RM/21 Funkční období ředitelky Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6

Rada města
 

1. odvolává
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Mgr. Moniku Jarošovou z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 v souladu s § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., a to ke dni 30. 11. 2021

2. schvaluje
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace

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

3299/77/RM/21 Souhlas zřizovatele s realizací projektu "Šablony III pro MŠ Opava - Pekařská"
Mateřské školy Opava, Pekařská, p.o.

Rada města
 

1. souhlasí
s realizací projektu "Šablony III pro MŠ Opava - Pekařská" Mateřské školy Opava,
Pekařská, příspěvková organizace

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

3300/77/RM/21 Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

na rok 2021
b) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

na rok 2021
c) změnu odpisového plánu Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková

organizace na rok 2021
d) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov -

příspěvková organizace na rok 2021
e) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé

Hoštice - příspěvková organizace na rok 2021
f) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková

organizace na rok 2021
g) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková

organizace na rok 2021
h) změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

na rok 2021
i) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

na rok 2021
j) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace na

rok 2021
k) změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

na rok 2021
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3301/77/RM/21 Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov - příspěvková organizace o
povolení výjimky z minimálního počtu žáků na školní rok 2021/2022

Rada města
 

1. schvaluje
výjimku z minimálního počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského
zákona v Základní škole a Mateřské škole Opava-Komárov -  příspěvková organizace,
a to 70 žáků na školní rok 2021/2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3302/77/RM/21 Žádost Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace o povolení
výjimky z nejvyššího počtu dětí ve speciální třídě na odloučeném pracovišti MŠ
Vaníčkova

Rada města
 

1. schvaluje
 
výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona,
a to zvýšením počtu na 18 dětí ve speciální třídě Mateřské školy Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace odloučené pracoviště Mateřská škola Vaníčkova
 

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

3303/77/RM/21 Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - stavební úpravy povrchů školní zahrady

Rada města
 

1. schvaluje
 
v souladu s článkem V. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše stavební úpravy povrchů školní zahrady
 

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

3304/77/RM/21 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Škoda má v opavském útulku zelenou -
II. etapa

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00KMEJJ), mezi statutárním městem Opava jako příjemcem a

Nadací Partnerství se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, IČ 45773521, zastoupenou
Markétou Fučíkovou, finanční ředitelkou, jako poskytovatelem nadačního příspěvku
 

b) Rozpočtové opatření č. 2021/109
v příjmech - odbor životního prostředí
 "Škoda má v opavském útulku zelenou - II. etapa"  

 (3745,2321,000000000,0130,0002376000000) + 30.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor životního prostředí
 "Škoda má v opavském útulku zelenou - II. etapa"  
 (3745,5169,000000000,0130,0002376000000) + 30.000,00 Kč
   

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

3305/77/RM/21 Darovací smlouva - darování antigenních testů

Rada města
 

1. schvaluje
 
darovací smlouvu, MMOPP00F5N3I, mezi ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 746
01 Opava jako obdarovaným a statutárním městem Opava, jako dárcem

2. pověřuje
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Ing. Martinu Věntusovou pověřenou řízením odboru kancelář tajemníka Magistrátu města
Opavy, k uzavření smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení

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

3306/77/RM/21 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od  09. 06. 2021 do 17. 06. 2021
 
 
 

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

3307/77/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

3308/77/RM/21 Cena primátora statutárního města Opavy za hrdinství při záchraně lidského života

Rada města
 

1. schvaluje
 
udělení Ceny primátora statutárního města Opavy panu MUDr. Vladimíru Dorazilovi,
bydlištěm ░░░░ ░░░ , Opava, za hrdinství při záchraně lidského života  
 
 

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

3309/77/RM/21 Středisko volného času - informace o proběhlém soudním sporu s Církví
československou husitskou

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
rozsudek ve věci vydání nezemědělské nemovitosti dle zákona
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnosti
ve prospěch Církve československé husitské
 

2. pověřuje
 
Mgr. Petra Orieščíka, náměstka primátora zastupováním města v jednání
s Církvi československou husitskou
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3310/77/RM/21 Závazek finanční spoluúčasti SMO na pokrytí výpadku Individuálního projektu MSK v
roce 2022

Rada města

1. schvaluje
 

Závazek statutárního města Opavy podílet se na spolufinancování pokrytí výpadku
Individuálního projektu Moravskoslezského kraje pro služby sociální prevence v roce 2022
v celkové výši 9.407.000,00 Kč, pro poskytovatele sociálních služeb, dle přílohy č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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






