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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 3.11.2021 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3710/89/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
program 89. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  3. 11. 2021
 

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

3711/89/RM/21 Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku SMO, MČ, školských příspěvkových
organizací a změna člena likvidační komise

Rada města
 

1. schvaluje
a) vyřazení a likvidaci majetku statutárního města Opava a městských částí ve

výši 6.769.617,80 Kč
b) vyřazení a likvidaci majetku školských příspěvkových organizací statutárního

města Opava ve výši 894.900,40 Kč

2. ruší
 
ke dni 3. 11. 2021 členství paní Pavly Hluché (odbor kancelář tajemníka) v likvidační
komisi dle čl. 3 Směrnice o provádění a vyřazování a likvidaci majetku města
 
 

3. jmenuje
 
ke dni 3. 11. 2021 členkou likvidační komise dle čl. 3 Směrnice o provádění a vyřazování
a likvidaci majetku města Ing. Janu Krkoškovou (odbor kancelář tajemníka, oddělení
hospodářské správy)
 
 

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

3712/89/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (souvisejícího s bytovým domem
Popská 5)

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr prodeje  pozemku  parc.č. 227 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město

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

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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3713/89/RM/21 Majetkové záležitosti - způsob prodeje pozemků (lokalita Slepá, Sadová)

Rada města
 

1. schvaluje
způsob prodeje pozemku parc.č. 546/1 - zahrada, k.ú. Jaktař, za podmínek uvedených
v důvodové zprávě 

2. schvaluje
způsob prodeje pozemků parc.č. 1856/4 - zahrada, 1856/7 - ostatní plocha, 1856/13 -
zast. plocha, 1856/14 - zast. plocha, 1856/15 - zast. plocha a 1856/16 - zast. plocha, k.ú.
Opava - Předměstí za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

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

3714/89/RM/21 Majetkové záležitosti - způsob prodeje pozemku ul. Přemyslovců

Rada města
 

1. schvaluje
způsob prodeje pozemku parc.č. 2526 - orná půda, k.ú. Jaktař, za podmínek uvedených
v důvodové zprávě 

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

3715/89/RM/21 Majetkové záležitosti - uznání dluhu a dohoda o jeho splátkách, Ochranova 489/17

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uznání dluhu a dohodu o jeho splátkách (PID MMOPP00JHI44) mezi statutárním městem
Opava a panem ░░░░ ░░░░ ░  jakožto dlužníkem, jejímž předmětem je uznání dluhu
dlužníkem ve výši 103.874,00 Kč a dohoda o splátkách dluhu a to za prodej
pozemků parc.č. 1465 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1460/3 - zahrada, k.ú. Opava
- Předměstí

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

3716/89/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků ul. Purkyňova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 2370/68 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2370/67 -
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy

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

3717/89/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmů pozemků pod garážemi v garážištích
Kylešovská, Vojanova a Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 824/4 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/111 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
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3. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/174 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/173 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/31 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3718/89/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu části pozemku pod domem na ulici Rybářská a
části pozemku na ulici Lihovarská v Milostovicích

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1742 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 201/2 - ostatní plocha, k.ú. Milostovice, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy

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

3719/89/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod garáží v garážišti Jiráskova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/72 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

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

3720/89/RM/21 Majetkové záležitosti - pronájem pozemků pod garážemi v garážištích Vojanova,
Jiráskova, Oblouková a Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYKRV) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/40 - 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)

2. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00JCD8C) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2722/28 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

3. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYKMK) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1590/4 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

4. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYKI4) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/216 - zastavěná plocha
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a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

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

3721/89/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemků na ulicích Partyzánská a Bartoníčkova

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00JHI6U) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
2880/16 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu 38.700,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2

(cena dle zásad)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00JHIUI) mezi statutárním městem Opava

jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako
kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 2662/2 - ostatní plocha,
označených dle nezapsaných přiložených geometrických plánů novými parc.č. 2662/7
- ostatní plocha, a parc.č. 2662/8 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí,
za kupní cenu 13.500,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů
spojených s převodem

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00JHITN) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
částí pozemku parc.č. 2662/2 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného přiloženého
geometrického plánu novým parc.č. 2662/6 - ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí,
za kupní cenu 64.800,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

3722/89/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi na ulicích Těšínská a třída
Spojenců

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00JHI7P) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a panem░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku
pod stavbou garáže parc.č. 856/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,
za cenu 13.300,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00JHI5Z) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků pod
stavbami garáží parc.č. 2506/5 a parc.č. 2506/7 - vše zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú.
Opava - Předměstí, za cenu 34.300,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

3723/89/RM/21 Záměr pronájmu prostor, Horní náměstí 132/47, Opava (poslanecká kancelář ODS)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 74,92 m2

v V. nadzemním podlaží budovy č.p. 132, objekt k bydlení, která je součástí pozemku
parc.č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území
Opava - Město, na adrese Opava, Horní náměstí 132/47

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3724/89/RM/21 Bytové záležitosti - Krnovská 28, Dolní náměstí 23, Horní náměstí 28, Hobzíkova 31

Rada města

1. schvaluje
a) mimořádné přidělení volného bytu č. 8 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 28

v Opavě Slezské univerzitě v Opavě se sídlem v Opavě, Na Rybníčku 1  na dobu
určitou 2 let tj. do 30.11.2023 a to za smluvní měsíční nájemné za 1 m2  podlahové
plochy bytu ve výši 90,00 Kč
 

b) prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 velikosti 2+1 v domě na adrese Dolní
náměstí 23 v Opavě p. ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem Opava na dobu určitou 3. let
a to opakovaně pouze za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 3.11.2021 na dobu určitou do 3.11.2024
se smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu ve výši
90,00 Kč
 

c) prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 velikosti 1+1 v domě na adrese Horní
náměstí 28 v Opavě p. ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem Opava na dobu určitou 3. let a
to opakovaně pouze za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 1.1.2022 na dobu určitou do 31.12.2024
se smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu ve výši
90,00 Kč
 

d) přechod nájmu č. 10 velikosti 2+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 31
v Opavě p. ░░░░ ░░░░ ░░ po zemřelém nájemci předmětného bytu p. ░░░░ ░░░░
░░ , s tím že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 let tj. do 30.11.2023

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

3725/89/RM/21 Návrh tarifních podmínek MHD v Opavě s platností od 1.3.2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
návrh tarifních podmínek MHD předložený Městským dopravním podnikem, a. s.,
s platností od 01.03.2022

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
 
navýšení cen jízdného dle návrhu tarifních podmínek MHD v Opavě 

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

3726/89/RM/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
dodatek č. 2 (MMOPP00IVCZE) Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
mezi Městským dopravním podnikem Opava, a. s., IČO: 646 10 250, se sídlem
Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, zastoupen Ing. Vladimírem Schreierem, předsedou
představenstva, a statutárním městem Opava

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
 
dopady dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
na plánovaný rozpočet 2022

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

3727/89/RM/21 Souhlas k umístění stavby na pozemku města Opavy (ul. Englišova)
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Rada města

1. schvaluje
umístění přeložky podzemního vedení nízkého napětí, podzemního vedení vysokého
napětí na pozemcích parc.č. 2370/28 a parc.č. 2370/83 v k.ú. Opava - Předměstí a stavby
trafostanice na pozemku parc.č. 2370/28 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace
stavby: "ZŠ Englišova - sportovní hala,  SO - přeložka NN a VN"

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

3728/89/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou (ul. Ke Strážnici)

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 3090/72/RM/21/1 ze dne 19. 5. 2021 (Rada města 1. schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LOVVD) mezi statutárním městem Opava a ░░
 ░░░░ ░░░░ bytem Suché Lazce pro umístění vodovodní přípojky a přípojky dešťové
kanalizace v pozemku parc.č. 798/29 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu
"Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 311/2, 312 v k.ú. Suché Lazce" za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.040,00 Kč + DPH) 

2. schvaluje
nové znění smlouvy o o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LOVVD) mezi statutárním
městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Suché Lazce pro umístění vodovodní přípojky a
přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 798/29 v k.ú. Suché Lazce
pro zrealizovanou stavbu "Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 311/2,
312/1, 312/2 v k.ú. Suché Lazce" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 2.040,00 Kč + DPH

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

3729/89/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Otáhalova, Ratibořská,
Otická, Na Bahně, Bílovecká)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JCEOX) 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. 2930 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava,
p.č. 1959/9, smyčka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JCERI) 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. 2308/8, 2308/22 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou
stavbu "Opava, Ratibořská, p.č. 315/4, smyčka NN" za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 7.200,00 Kč + DPH   

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JCEPS) 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. 2370/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava -
Předměstí, parc.č. 2530/388, NNk" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 21.600,00 Kč + DPH 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JCEQN) 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. 2322/25, 2322/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou
stavbu "Opava, Na Bahně, p.č. 893/13, příp. NN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 5.400,00 Kč + DPH 

e) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JCEN2) 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. 624/4 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava,
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Bílovecká, č.parc. 624/1, smyčka kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

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

3730/89/RM/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu s Moravskoslezským krajem (ul.
Boženy Němcové)

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00JCEKH) ke Smlouvě o právu provést stavbu (MMOPP00K3NSE)
mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem
28. října 1771/117, Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 pro umístění
přechodu pro chodce a chodníku na pozemku parc.č. 2704/20 v k.ú. Opava - Předměstí
pro stavbu "Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava" 

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

3731/89/RM/21 Majetek ve správě TSO s.r.o. - parkovací dům, Tyršův stadion (záměr pronájmu)

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která

je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy
11,21 m2) označeného číslem 1

b) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy
11,21 m2) označeného číslem 2

c) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,42 m x 4,71 m (tedy
11,39 m2) označeného číslem 3

d) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,35 m x 4,45 m (tedy
14,91 m2) označeného číslem 4

e) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2) označeného číslem 5

f) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2) označeného číslem 6

g) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2) označeného číslem 7

h) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) označeného číslem 8

i) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) označeného číslem 9

j) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
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(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) označeného číslem 10

k) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) označeného číslem 11

l) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) označeného číslem 12

m) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,93 m x 4,68 m (tedy
23,07 m2) označeného číslem 13

n) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2) označeného číslem 14

o) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) označeného číslem 15

p) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) označeného číslem 16

q) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) označeného číslem 17

r) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,84 m x 4,68 m (tedy
17,98 m2) označeného číslem 18

s) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,52 m x 5,20 m (tedy
13,10 m2) označeného číslem 19

t) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,64 m x 5,20 m (tedy
13,73 m2) označeného číslem 20

u) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,03 m x 5,20 m (tedy
10,53 m2) označeného číslem 21

v) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,38 m x 4,74 m (tedy
20,76 m2) označeného číslem 22

w) záměr prodloužit dobu bezúplatného užívání části nemovitosti  - nebytového prostoru
označeného jako šatna trenér (místnost č. 1.41) o výměře 14,30 m2 nacházejícího se
v I. NP,  nebytového prostoru označeného jako šatna, WC sprchy (místnost č. 1.32)
o výměře 23,31 m2 nacházejícího se v I. NP, nebytového prostoru označeného jako
umývárna, sprchy (místnost č. 1.29/1) o výměře 7,76 m2 nacházejícího se v I.
NP, nebytového prostoru označeného jako posilovna (místnost č. 1.09) o výměře
71,27 m2 nacházejícího se v I. NP,  nebytového prostoru označeného jako tělocvična,
který je tvořen místnostmi č. 2.03 o výměře 54,03m2, č. 2.05 o výměře 573,43 m2, č.
2.06 o výměře 115,12m2 a č. 2.12 o výměře 90,2 m2 nacházejícího se ve II. NP, vše
v budově bez čp/če, objekt občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č.
2702/389, zastavěná plocha a nádvoří, v kat. území Opava-Předměstí, kteréžto
bezúplatné užívání bylo založeno Dohodou o bezúplatném užívání části nemovitosti
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(PID smlouvy MMOPP008TWGL) uzavřené dne 10. 11. 2006, která byla upravena
Dodatkem č. 1 (PID dodatku MMOPP008TWGL) ze dne 29. 4. 2010 a dále Dodatkem
č. 2 (PID dodatku MMOPP00AKAIW) ze dne 10. 6. 2013 mezi statutárním městem
Opava a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20,
746 01 Opava, IČ 42869196, a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 31. 12. 2022
na novou platnost smlouvy do dne 31.12. 2024 (budova Tyršova stadionu v Opavě)
 

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

3732/89/RM/21 Uplatnění předkupního práva - garáž parc. č. 2172/252 k.ú. Opava - Předměstí
(garážiště Bochenkova)

Rada města
 

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
 
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc. č. 2172/252 k.ú. Opava -
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ , bytem  Opava, za nabízenou kupní cenu
300.000,00 Kč

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

3733/89/RM/21 Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení lokalita parc.č. 592/1 k.ú. Malé
Hoštice

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV(NN) číslo :
21_SOBS02_4121856807 (MMOPP00I7W8X) mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy
a statutárním městem Opava jako žadatelem

b) Rozpočtové opatření č. 2021/231
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Malé Hoštice IS lokality Sportovní  
 budoucí  smlouvy o připojení  odběrných

el.zařízení
 

 (2212,6121,000000020,0220,0007506000000) + 322.500,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000020,0020,0002996000000) - 322.500,00 Kč

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

3734/89/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a
Masarykova 14" (okna, střecha, zateplení) - smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00LRYBH), zakázka: "Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14"
(okna, střecha, zateplení), mezi statutárním městem Opava jako objednatelem
a společností BYSTROŇ Group a.s. se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ: 27800466 jako zhotovitelem

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3735/89/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Kylešovice - novostavba
hasičské zbrojnice" - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města
 

1. vylučuje
účastníka zadávacího řízení OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11,
702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 64610225 z další účasti zadávacího řízení z důvodu
nesplnění podmínek zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. Unicont Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756
2. MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771
3. FEMONT OPAVA s.r.o., se sídlem Vávrovická 274/90, Vávrovice, 747 73 Opava,
 IČ:47154918

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele Unicont Opava s.r.o., se sídlem
Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

3. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00LRYCC, mezi statutárním městem Opava a dodavatelem Unicont

Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756
b) Rozpočtové opatření č. 2021/232

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)  
 (0000,8123,00000027,0020,0009962000000)  +   13.361.530,00 Kč
   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice  
 (5512,6121,000000027,0220,0007574000000)  +   13.361.530,00 Kč

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

3736/89/RM/21 Schválení smlouvy - Silesia Art, z.ú.

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1VX, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a zájmovým ústavem Silesia Art, z.ú. se sídlem Holečkova 562/11, Kylešovice, 747 06
Opava, IČ 03587631, zastoupeným Ing. Zdenkem Svánovským, ředitelem, ve výši
50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

3737/89/RM/21 Dar - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - COVID-19

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dar Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem
Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, na náklady  související
s pandemií COVID-19, ve výši 200.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
finanční dar Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem
Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, na náklady  související
s pandemií COVID-19, ve výši 200.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3738/89/RM/21 Rozpočtová opatření 2021 a změny rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/233

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,103533063,0020,0000000000025) + 793.200,44 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,103133063,0020,0000000000025) + 139.976,56 Kč

                                    Celkem
933.177,00 Kč

ve výdajích - odbor školství

 ZŠ Vrchní - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz - projekt šablony III.  

 (3113,5336,103533063,0030,0001002000025) + 793.200,44 Kč
 (3113,5336,103133063,0030,0001002000025) + 139.976,56 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/234
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,103533063,0020,0000000000029) + 369.132,89 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,103133063,0020,0000000000029) + 65.141,11 Kč

                                    Celkem
434.274,00 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 
ZŠ a MŠ Vávrovice - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "Na cestě"
šablony III

 

 (3113,5336,103533063,0030,0001002000029) + 369.132,89 Kč
 (3113,5336,103133063,0030,0001002000029) + 65.141,11 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/235
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034053,0020,0000000000035) + 58.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz - projekt
"Počítače pro knihovny v městských částech
Opavy"

 

 (3314,5336,000034053,0121,0001002000035) + 58.000,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/236
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v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0007558000000) + 937.684,30 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě  
 (3322,5171,000000201,0220,0007558000000) + 937.684,30 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/237
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 (0000,4116,000017060,0020,0002572000000) + 263.296,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 Dukelská kasárna - Lokalita A  
 (3612,5166,000000020,0051,0002572000000)  - 263.296,00 Kč
 (3612,5166,000017060,0051,0002572000000) + 263.296,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 263.296,00 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2021/238
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 
neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu - příspěvek
obcím ke zmírnění dopadů zákona o
kompenzačním bonusu pro rok 2021

 

 MD 231 0000  
 (0000,4111,000098037,0020,0000000000000) + 566.010,08 Kč
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 tvorba fondu rezerv a rozvoje  
 D 236 0200  
 (0000,8115,000000000,0000,0000000000000) + 566.010,08 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2021/239
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Englišova  
 neinvestiční příspěvek - oprava soc .zařízení,

elektroinstalace
 

 (3113,5331,00000000,0030,0001002000019) + 240.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 240.000,00 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2021/240
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ve výdajích - odbor školství
 MŠ Sedmikrásky  
 investiční příspěvek - kotelna MŠ Sadová a

 MŠ Neumannova
 

 (3111,6351,00000000,0030,0001001000007) + 734.712,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 734.712,00 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2021/241
ve výdajích - oddělení památkové péče
 Zachování a obnova kulturních památek  

 (3322,5169,000000000,0082,0000000000000) - 31.303,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 Oprava oplocení Mariánského sloupu na Dolním

náměstí
 

 (3326,5171,000000000,0050,0002379000000) + 31.303,00 Kč
   
   

j) Rozpočtové opatření č. 2021/242
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 Akce města - služby  
 (3399,5169,000000000,0120,0001056000000) - 10.500,00 Kč
   
 psychologické posudky  
 (3311,5169,000000000,0121,0000000000000) + 10.500,00 Kč
 
   

k) Rozpočtové opatření č. 2021/243
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Environmentální výchova, vzdělání a osvěta -

služby
 

 (3792,5169,000000000,0130,0001076000000) - 11.000,00 Kč
 Environmentální výchova, vzdělání a osvěta -

ostatní osobní výdaje
 

 (3792,5021,000000000,0130,0001076000000) - 15.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor informatiky
 Výpočetní technika  

 (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) + 26.000,00 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/ 2021/110

ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 hrací prvky  sml. MMOPP00JCHKW  
 (3639,6122,00000000,0051,0000000000000) - 591.261,00 Kč

   
 hrací prvky - budovy, haly a stavby  

 (3639,6121,00000000,0051,0000000000000) + 591.261,00 Kč
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b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/111
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 Akce města  
 (3399,5169,000000000,0120,0001056000000) - 61.774,00 Kč
   
 Vánoční trhy  
 ostatní osobní výdaje  
 (3399,5021,000000000,0120,0001043000000) + 49.200,00 Kč
 soc. pojištění  
 (3399,5031,000000000,0120,0001043000000) + 9.226,00 Kč
 zdrav. pojištění  
 (3399,5032,000000000,0120,0001043000000) + 3.348,00 Kč
   
   

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/112
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 500.000,00 Kč
   
 úvěr dlouhodobý KB (400mil. Kč) - úroky  
 (3639,5141,000000000,0020,0009962000000) + 500.000,00 Kč
   
   

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

3739/89/RM/21 Návrh na jmenování ředitelky Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6

Rada města
 

1. jmenuje
Mgr. Moniku Jarošovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola
Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 -  příspěvková organizace s účinností od 1. 12. 2021
na základě výsledku konkursního řízení

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

3740/89/RM/21 Smlouva s ELEKTROWINem o zpětném odběru elektrozařízení + související Smlouvy a
Dodatek č.9

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení (MMOPP00JCVK6) mezi statutárním

městem Opava a společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00
Praha 4, IČ 27257843, zastoupenou Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou
představenstva 

b) smlouvu o umístění a provozování kontejnerů (MMOPP00JCVMW) mezi statutárním
městem Opava a společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00
Praha 4, IČ 27257843, zastoupenou Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou
představenstva  

c) smlouvu o provozování místa zpětného odběru (MMOPP00JCVL1) mezi statutárním
městem Opava a společností RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o., se
sídlem Vávrovická 267/91, 747 73 Opava-Vávrovice, IČ 49606492, zastoupenou
Ing. Jaroslavem Pallou a  Janou Peštálovou, jednateli

d) dodatek č. 9 ke Smlouvě o úpravě některých vztahů vyplývajících ze zákona č.
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185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (MMOPP0028M6C)
ze dne 28.03.2002 mezi statutárním městem Opava a společností Technické služby
Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou
Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti

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

3741/89/RM/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o sběru a likvidaci odpadu

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00JD0OA) ke smlouvě o sběru a likvidaci odpadu
(MMOPP00J7MV7), mezi statutárním městem Opava jako klientem a společností TRAFIN
OIL, a. s., se sídlem Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 27789080, jako
poskytovatelem služby

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

3742/89/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

3743/89/RM/21 Změna rozpisu rozpočtu 2021 - respirátory

Rada města
 

1. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/113
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO - krizová opatření  
 (5213,5903,000000020,0020,0002989000000) - 80.000,00 Kč
   
 respirátory pro zaměstnance opavských škol a

školských zařízení
 

 (5213,5133,000000020,0020,0000000000000) + 80.000,00 Kč
   
   

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

Ing. Michal Jedlička v. r.
 náměstek primátora města




