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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 1.6.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4560/109/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 109. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 1.6.2022

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

4561/109/RM/22 Majetkové záležitosti - smlouva o výpůjčce a plnění třetí osoby (parkoviště - lokalita
Olomoucká)

Rada města
 

1. schvaluje
upravené znění smlouvy o výpůjčce a plnění třetí osoby (PID MMOPP00JHIQ2) mezi
statutárním městem Opava jako půjčitelem  a společností Dům zdraví a rehabilitace s.r.o. 
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka  části pozemku parc.č. 2344/43 - ostatní
plocha, označené dle zákresu ve snímku katastrální mapy, k.ú. Opava - Předměstí

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

4562/109/RM/22 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
sídliště Kateřinky)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení
věcného práva (PID MMOPP00LY56A) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemků parc.č. 3043, parc.š. 3044, parc.č.
3045, parc.č. 3047, parc.č. 3048, parc.č. 3049, parc.č. 3051, parc.č. 3052, parc.č. 3053,
parc.č. 3054, vše ost. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

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

4563/109/RM/22 Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita 17.
listopadu, Kylešovice)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
úplatný převod  pozemku  parc.č. 875/143 -  ostatní plocha a parc.č. 875/151 - ostatní
plocha, k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4564/109/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr bezúplatného převodu pozemků zastavěných stavbou
silnice I/11 a I/46

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr bezúplatného převodu pozemků zastavěných stavbou silnice I/11 a I/46:
pozemku parc.č. 1345/2- ost. pl., k.ú. Jaktař, části pozemku parc.č. 2952/3 - ost.pl., části
pozemku parc.č. 2952/4 - ost.pl., pozemku parc.č. 2952/11 -  ost.pl., parc.č. 2952/14 -
ost.pl., parc.č. 2952/15 - ost.pl., parc.č.  2984/2 - ost.pl., parc.č. 3084/5 - ost.pl., parc.č.
3084/6 - ost.pl., parc.č. 3084/7 ost.pl., parc.č. 3333/8 - ost.pl., parc.č. 3333/9 - ost.pl.,
parc.č. 3333/10 - ost.pl.,  k.ú. Opava - Předměstí, dále části pozemku parc.č. 562/1, části
pozemku parc.č. 565/5 - ost.pl., části pozemku parc.č. 566/1 - ost.pl., části pozemku
parc.č. 566/2 - ost.pl., části pozemku parc.č. 566/16 - ost.pl., části pozemku parc.č. 570/1 -
ost.pl.,  kú. Opava - Město, části pozemku parc.č. 2681 - ost.pl., k.ú. Kateřinky u
Opavy, části pozemku parc.č. 2897/15 - ost.pl., části pozemku parc.č. 2960 - ost.pl.
a části pozemku parc.č. 2976/15 - ost.pl., k.ú. Opava - Předměstí do vlastnictví Ředitelství
silnic a dálnic ČR, v případě změny kategorie silnice přímo do vlastnictví
Moravskoslezského kraje

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

4565/109/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s CETIN a.s. (ul. Krnovská)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00LY1Z1) 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, rozvaděče SIS 1350HD, rozvaděče
ER112 a podzemního vedení nízkého napětí  do/na pozemcích parc.č. 2154/1, 2952/4,
2952/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro realizaci stavby: "16010-056756
RVDL2007_M_T_OPAV4979-OPAV1HR_MET" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši stanovenou znaleckým posudkem   

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

4566/109/RM/22 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Josefská, Janská, nám. Svobody, Zámecký okruh)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00LY2TO) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č.
1842/1, 1842/2 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, p.č. 332/27, 2OM, rozš. kNN" (ul.
Josefská) za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč
+ DPH

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00LY2ST) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 715/1,
715/2, 2779, 3033/2 v k. ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Janská, parc.č.
723/2, rozšíření kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
stanovené znaleckým posudkem

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00LY2UJ) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ

Č
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Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 pro umístění přípojkové skříně na pozemku parc.č. 2963/4 v k.ú.  Opava -
Předměstí pro stavbu "Opava, nám. Svobody, p.č. 2963/4, kNN" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00LY2OD) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a podzemního vedení
vysokého napětí do pozemku parc.č. 4/1 v k.ú. Opava - Město pro stavbu "Opava, z.
stadión, přel. kNN/kVN" (ul. Zámecký okruh) za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši stanovené znaleckým posudkem

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

4567/109/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s NJNet s.r.o. (sídliště ul.
Liptovská)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00IYLV4) mezi statutárním městem Opava a společností NJNet s.r.o. se sídlem
Msgr. Šrámka 1119/26, 741 01 Nový Jičín, IČ 26873788 pro umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (chrániček HDPE trubek) do pozemků
parc.č. 1153/60, 1153/53, 1153/79, 1153/83, 1153/56, 1153/47, 1153/40, 1153/85, 1153/38,
1153/39, 1153/33, 1153/9, 1153/90, 1153/29, 1153/30, 1153/3, 1153/7, 1153/6, 1153/118,
1153/137, 1153/109, 1153/102, 1153/87, 1153/153, 1153/65  v katastrálním území
Kylešovice pro stavbu "Přípolož HDPE pro SEK OpavaNet k VO Liptovská"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou znaleckým
posudkem   

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

4568/109/RM/22 Holasická ul. - převod pozemku, komunikace, veřejného osvětlení a dešťové
kanalizace

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu, (MMOPP00JWMEJ) mezi statutárním městem Opava a Kateřinskou
odbyt s.r.o. se sídlem Vrchní 86/30, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 2771148 týkající se
převodu pozemku parc.č. 405/23 v k.ú. Kateřinky u Opavy včetně komunikace, která se
nachází pozemku parc.č. 405/23 v k.ú. Kateřinky u Opavy a dešťové kanalizace
nacházející se na pozemcích parc.č. 405/23, 2715/6, 2710/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy
a veřejného osvětlení nacházejícího se na pozemcích parc.č. 405/23, 2711, 2789 v k.ú.
Kateřinky u Opavy vybudovaných rámci stavby "Technická a dopravní infrastruktura RD,
Opava - Kateřinky, ul. Holasická parc.č. 405/23" za kupní cenu 4,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Rozpočtové opatření č. 2022/XX/Z
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
 podlimitní věcná břemena  
 (3639,5122,00000000,0050,0000000000000)   - 4,00 Kč
   
 komunikace ul. Holasická  
 (2212,6121,00000000,0050,0000000000000)  +  1,00 Kč
 pozemek ul. Holasická  
 (3639,6130,00000000,0050,0000000000000) + 1,00 Kč
 dešťová kanalizace ul. Holasická  
 (2321,6121,00000000,0050,0000000000000) +1,00 Kč
 veřejné osvětlení ul. Holasická  
 (3631,6121,00000000,0050,0000000000000) +1,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4569/109/RM/22 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu a provozování kanalizací č.
575930/KNS/OP/2018

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dohodu (MMOPP00LY09U) o ukončení smlouvy o nájmu a provozování kanalizací
č. 575930/KNS/OP/2018 vedenou pod označením (MMOPP00IT8FO) uzavřenou dne
23. 10. 2018 mezi statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., jedná se o ukončení Smlouvy před uplynutím doby
Provozování, podle článku 20.1 Ukončení Smlouvy dohodou, a to ke dni 31. 12. 2022

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

4570/109/RM/22 Smlouva o dílo: Stavební úpravy ve II.NP - Hláska

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00I7UXU), zakázka: "Stavební úpravy ve II.NP - Hláska", mezi
statutárním městem Opava jako objednatelem a společností GRIGAR, s. r.o., U Náhonu 6,
746 01 Opava, IČ: 25826638, jako zhotovitelem

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/97
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov   
 budovy, haly a stavby   
 (6171,6121,00000000,0051,0000000000000) + 523.845,00 Kč  

    
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO   
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 523.845,00 Kč  
   

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

4571/109/RM/22 Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem
"Zimní stadion - náhradní ledová plocha" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, s názvem "Zimní stadion - náhradní ledová plocha" - v rozsahu dle zadávací
dokumentace a důvodové zprávy

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

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek
účasti, ve složení
1. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Romeo Doupal
4. Ing. Martin Chalupski
5. Ing. arch. Petr Stanjura
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b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Tomáš Navrátil
2. Ing. Radka Šabatková
3. Mgr. Dalibor Bárta
4. Ing. Renata Cvancigerová
5. Ing. Jakub Hvězda

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

4572/109/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Edvarda Beneše -
rekonstrukce - rozšíření kapacity"

Rada města
 

1. schvaluje
a) zařazení do seznamu projektových dokumentací na rok 2022 akci org 7466

MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity
b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru na akci
"MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity"

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 56/2022/PRI (MMOPP00LRZPC)
pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru
mezi statutárním městem Opava a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající
fyzickou osobou se sídlem Hradecká 94/41, 746 01 Opava, IČ: 12124036, DIČ: ░░░░
░░░░ na zakázku malého rozsahu "MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření
kapacity" za cenu nejvýše přípustnou 155.730,00 Kč bez DPH (188.433,30 Kč vč.
DPH)

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/67
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity - PD  
            (3111,6121,00000020,0220,0007466000000)                           + 188.434,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000020,0220,0000000000000)                           -  188.434,00 Kč

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

4573/109/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Liptovská - rekonstrukce"

Rada města
 

1. schvaluje
a) zařazení do seznamu projektových dokumentací na rok 2022 akci org 7465

MŠ Liptovská - rekonstrukce
b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru na akci
"MŠ Liptovská - rekonstrukce"

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 57/2022/PRI (MMOPP00LRZQ7)
pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru
mezi statutárním městem Opava a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající
fyzickou osobou se sídlem Hradecká 94/41, 746 01 Opava, IČ: 12124036, DIČ: ░░░░
░░░░ na zakázku malého rozsahu "MŠ Liptovská - rekonstrukce" za cenu nejvýše
přípustnou 310.000,00 Kč bez DPH (375.100,00 Kč vč. DPH)

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/68
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            MŠ Liptovská - rekonstrukce - PD      
            (3111,6121,00000020,0220,0007465000000)                            + 375.100,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
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            (6409,6121,00000020,0220,0000000000000)                            - 375.100,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4574/109/RM/22 Schválení účetní závěrky statutárního města Opavy k 31.12.2021

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Účetní závěrku statutárního města Opavy k 31. 12. 2021

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

4575/109/RM/22 Závěrečný účet statutárního města Opavy za rok 2021

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) závěrečný účet statutárního města Opavy za rok 2021 s výrokem přezkumu

hospodaření bez výhrad
b) Rozpočtové opatření č. 2022/XX/Z

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 daň z příjmu placená obcí  
 MD 231 0000  
 (0000,1122,00000000,0020,0000000000000) + 2.451.900,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  
 D 231 0000  
 (6399,5365,00000000,0020,0000000000000) + 2.451.900,00 Kč
   
   

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
a) hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Opava za rok

2021, rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2021 a
převody do fondů

b) hospodaření obchodních organizací SMO s většinovým podílem
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4576/109/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změna rozpisu rozpočtu 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/98

ve výdajích - odbor dopravy
 posudky, revize pro výkon rozhodnutí  
 (6171,5169,000000000,0160,0002525000000) + 200.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)  - 200.000,00 Kč
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b) Rozpočtové opatření č. 2022/99
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 (0000,4122,000000319,0020,0002364000000) + 126.300,00 Kč
   

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
 projekt Opava - osvětové kampaně 2022  
 - nákup služeb  
 (3900,5169,000000000,0140,0000000000000)  -  47.600,00 Kč
 - nájemné  
 (3900,5164,000000000,0140,0000000000000)  - 2.100,00 Kč
 - věcné dary  
 (3900,5194,000000000,0140,0000000000000)  - 4.500,00 Kč
   

ve výdajích - odbor školství
 projekt Opava - osvětové kampaně 2022  
 - nákup služeb  
 (3900,5169,000000319,0030,0002364000000) + 74.200,00 Kč
 - nákup služeb - podíl SMO  
 (3900,5169,000000000,0030,0002364000000) + 31.800,00 Kč
   
   

ve výdajích - odbor sociálních věcí
 projekt Opava - osvětové kampaně 2022  
 - nákup služeb  
 (3900,5169,000000319,0040,0002364000000) + 36.700,00 Kč
 - nákup služeb - podíl SMO  
 (3900,5169,000000000,0040,0002364000000) + 15.800,00 Kč
 - nájemné  
 (3900,5164,000000319,0040,0002364000000) + 4.900,00 Kč
 - nájemné - podíl SMO  
 (3900,5164,000000000,0040,0002364000000) + 2.100,00 Kč
 - věcné dary  
 (3900,5194,000000319,0040,0002364000000) + 10.500,00 Kč
 - věcné dary - podíl SMO  
 (3900,5194,000000000,0040,0002364000000) + 4.500,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/100
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 35.887,00 Kč
   
ve výdajích - odbor životního prostředí

 úklid bunkru - příkop  
 (3792,5169,000000000,0130,0001076000000) +16.771,00 Kč
 (3792,5365,000000000,0130,0001076000000) + 19.116,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/101
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 90.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor majetku města, TSO

 Zimní stadion - navýšení rezervovaného příkonu  
 (3412,6121,0000000,0790,0001103750000) + 90.000,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/102
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 13.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města
 Městské sady - lavičky  
 (3745,5137,000000000,0050,0000000000000) +13.000,00 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2022/103
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 Arkády Dvořákovy sady  
 kamerový systém vč.optického kabelu  
 (3326,6122,00000000,0051,0007484000000) + 206.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 206.000,00 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2022/104
ve výdajích - odbor majetku města
  oddělení správy a evidence budov  
 Městské koupaliště DDHM  
 (3412,5137,00000000,0051,0001102000000) + 125.000,00 Kč
 nákup ostatních služeb  
 (3412,5169,00000000,0051,0001102000000) + 25.000,00 Kč
 budovy, haly a stavby  
 (3412,6121,00000000,0051,0001102000000) - 150.000,00 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2022/105
ve výdajích - odbor majetku města
 Generel veřejného osvětlení Opava  
 přípravná studie  
 (3631,5166,000000000,0051,0002574000000) + 263.356,50 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 263.356,00 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2022/106
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
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Usnesení: PŘIJATO

 Fotovoltaika I. využívání obnovitelných zdrojů
(FVE)

 

 (2115,6121,000000000,0051,0002575000000) + 1.313.380,00 Kč
   
 předprojektová příprava (FVE)  
 (2115,5166,000000000,0051,0002575000000) + 60.500,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 1.373.880,00 Kč
   
   

j) Rozpočtové opatření č. 2022/107
ve výdajích - odbor majetku města
 dálkově odečitatelné vodoměry  
 (2310,5137,000000000,0051,0000000000000) + 234.256,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 234.256,00 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Zařazení jmenovité akce do seznamu jmenovitých akcí TSO na rok 2022

JA TS - oprava chodníku ul. Tyršova v úseku Mendlova - Zahradní

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/69
ve výdajích - odbor majetku města, TSO

 rezerva na jmenovité akce  
 (6409,5901,000000120,0790,00040000000000) - 108.222,00 Kč
   

 JA TS - oprava chodníku ul. Tyršova v úseku
Mendlova - Zahradní

 

 (2219,5171,0000000120,0790,0004337000000) +108.222,00 Kč
   
   

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

4577/109/RM/22 Dotace ostatní - Tělocvičná jednota Sokol Opava - Atletický cirkus 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Opava se sídlem Boženy
Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související
s pořádáním akce Atletický cirkus 2022, ve výši 36.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22,

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související s pořádáním akce
Atletický cirkus 2022, ve výši 36.000,00 Kč
 
 
 

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/70
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 36.000,00 Kč
   
 Tělocvičná jednota Sokol Opava  
 (3419,5222,000000000,0020,0000354000000)    + 36.000,00 Kč
   
   

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

4578/109/RM/22 Souhlas RMO s přijetím daru ZŠ Otická, p.o.

Rada města
 

1. souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 20.000,00 Kč pro Základní školu Opava, Otická 18 -
příspěvková organizace

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

4579/109/RM/22 Plat ředitelky MŠ Opava, Pekařská-příspěvková organizace

Rada města
 

1. stanoví
plat Mgr. Erice Václavíkové nově jmenované na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské
školy Opava, Pekařská-příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2022
 

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

4580/109/RM/22 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové
bezúročné půjčky

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu (MMOPP00LWG9G), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░
 ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 06  Opava-Kylešovice

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

4581/109/RM/22 Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě,
Městské policie Opava a Závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu
ORP Opava v roce 2021

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
a) Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2021 (HZS MSK ÚO Opava)

 
b) Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu

obvodního oddělení Opava územního odboru Opava Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje (dále jen "OO PČR Opava") za rok 2021 v porovnání
s rokem 2020 (KŘP MSK ÚO Opava)
 

c) Tiskovou zprávu - Zpráva o zásazích ZZS MSK - ÚO Opava - 2021 (ZZS MSK ÚO
Opava)
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

d) Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2021 (MPOL Opava)
 

e) Závěrečnou zprávu o bezpečnostní situaci správního obvodu obce s rozšířenou
působností Opava v roce 2021 (odd. BHKR KTAJ MMO) 
 

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

4582/109/RM/22 Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje a statutárním městem Opavou - bezúplatný převod movité
věci v hodnotě 61.304,60 Kč

Rada města
 

1. schvaluje
 

smlouvu o bezúplatném převodu majetku (MMOPP00F5MM2), mezi Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČO: 70884561 a statutárním městem Opava, jako obdarovaným

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

4583/109/RM/22 Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje a statutárním městem Opavou - bezúplatný převod movité
věci v hodnotě 36.723,50 Kč

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu majetku (MMOPP00F5ML7), mezi Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČO: 70884561 a statutárním městem Opava, jako obdarovaným
 

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

4584/109/RM/22 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

4585/109/RM/22 Činnost Komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 25.05.2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
zprávu o činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 25.05.2022
 

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

4586/109/RM/22 Dodatek k ceníku výkonů Technických služeb Opava s. r. o.

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek k Nabídkovému ceníku prací a služeb pro Magistrát města Opavy s účinností
od 1. 6. 2022

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

Ing. Michal Kokošek v. r.
 1. náměstek primátora města




