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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 20.7.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4724/114/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 114. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 20.07.2022

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

4725/114/RM/22 SFC Opava a.s. - Smlouva o zprostředkování a provedení výplaty protiplnění
menšinových akcionářů

Rada města
 

1. schvaluje
Smlouvu o zprostředkování a provedení výplaty protiplnění menšinovým akcionářům (PID
MMOPP00CUYVV) mezi statutárním městem Opava jako hlavním akcionářem a Českou
spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 jako
bankou

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/142
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 72.000,00 Kč

   
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
 služba zprostředkování a provedení výplaty při

vytěsnění menšinových akcionářů SFC
 

 (3412,5179,000000000,0050,0000355770000) + 72.000,00 Kč

3. ukládá
vedoucí odboru finančního a rozpočtového, aby v souladu s čl. 3 odst. 1 a odst. 3
Smlouvy o zprostředkování a provedení výplaty protiplnění menšinovým akcionářům (PID
MMOPP00CUYVV) převedla neprodleně finanční prostředky ve výši 300.000,00 Kč, které
pokrývají součet výplat protiplnění odpovídající všem akciím, které budou přecházet na
hlavního akcionáře a úrokům podle § 388 zákona o obchodních korporacích, na určený
účet

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

4726/114/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků v ZO Za Vodárnou

Rada města
 

1. schvaluje

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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záměr prodeje pozemků parc.č. 2123/67, 2123/68, 2123/69, 2123/70, 2123/71, 2123/72,
2123/73, 2123/74, 2123/75, 2123/76, 2123/77, 2123/78, 2123/79, 2123/80, 2123/81,
2123/82, 2123/83, 2123/84, 2123/85, 2123/86, 2123/87, 2123/88, 2123/89, 2123/90,
2123/91, 2123/92, 2123/93, 2123/94, 2123/95, 2123/96, 2123/97, 2123/98, 2123/99,
2123/100, 2123/101, 2123/102, 2123/103, 2123/104, 2123/105, 2123/106, 2123/107,
2123/108, 2123/109, 2123/110, 2123/111, 2123/112, 2123/113, 2123/114, 2123/115,
2123/116, 2123/117, 2123/118, 2123/119, 2123/120, 2123/121, 2123/122, 2123/123,
2123/124, 2123/125, 2123/126, 2123/127, 2123/128, 2123/129, 2123/130, 2123/131,
2123/132, 2123/133, 2123/134, 2123/135, 2123/136, 2123/137, 2123/138, 2123/139,
2123/140, 2123/141, 2123/142, 2123/143, 2123/144, 2123/145, 2123/146, 2123/147,
2123/148, 2123/149, 2123/150, 2123/151, 2123/152, 2123/153, 2123/154, 2123/155
a pozemku parc.č. 2123/34, vše zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

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

4727/114/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků pod stavbou garáže, včetně
příjezdové plochy (lokalita Strossmayerova)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2530/303 - zastavěná plocha,  parc.č. 2530/304 -
zastavěná plocha a části pozemku parc.č. 2530/178 - ostatní plocha, k.ú. Opava -
Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

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

4728/114/RM/22 Majetkové záležitosti - výpůjčka pozemků (lokalita ZŠ Praskova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00L6J7J) mezi statutárním městem Opava  jako
půjčitelem  a Moravskoslezským krajem jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
pozemků parc.č. 8/1, parc.č. 8/2 a části pozemku parc.č. 560/1, k.ú. Opava - Město,
na dobu od 30.7. 2022 do 30.9.2022

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

4729/114/RM/22 Majetkové záležitosti - pronájem a výpůjčka pozemků v ZO Mír

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy a nájemní smlouvu (PID MMOPP00JTD7C) mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu osada Mír Opava, jejímž předmětem je pronájem části pozemku
parc.č. 3070 označené dle přiloženého polohopisného záznamu jako díl "A", části
pozemku parc.č. 2123/4 označené jako díl "C", části pozemku parc.č. 2133/1 označené
jako díl "D", části pozemku parc.č. 2134/1 označené jako díl "E", pozemku parc.č. 2089/1
a pozemku parc.č. 2090/2, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 512.835,00 Kč/rok, tj.
15,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

2. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00IY504) mezi statutárním městem Opava jako
půjčitelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu osada Mír Opava
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 2123/5
označené dle přiloženého polohopisného záznamu jako díl "B", části pozemku parc.č.
2948/2 označené  jako díl "F", pozemku parc.č. 2948/3 a pozemku parc.č. 2090/3, k.ú.
Opava - Předměstí

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4730/114/RM/22 Majetkové záležitosti - pronájem a výpůjčka pozemků na Dolním náměstí a na ulici
Englišova

Rada města
 

1. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00L6JI0) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemků parc.č. 37/4 a parc.č. 37/1 - vše zastavěná plocha a nádvoří,
vše k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 127.800,00 Kč/rok, tj. 200,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

2. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00L6IKX) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem části pozemku parc.č. 2370/16 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, vyznačené
v přiloženém polohopisném záznamu, za cenu ve výši 4.908,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

3. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00L6IJ2) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku parc.č. 2370/16 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, vyznačené
v přiloženém polohopisném záznamu

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2

4731/114/RM/22 Majetkové záležitosti - pronájem pozemků pod garážemi v garážištích Bochenkova a
Lepařova

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LXVKN) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemci,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/150 - 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)

2. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LXUVB) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 178/26 - 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)

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

4732/114/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích
Bochenkova, Oblouková, Čajkovského, Vojanova, Otická a Nákladní

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/128 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
 

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/45 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1590/5 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1590/4 - zastavěná plocha a nádvoří,
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k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/417 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/391 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí

4. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/105 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/5 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/114 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/32 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí

5. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/450 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

6. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Město

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

4733/114/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků na ulici Mostní a části zahrady na ulici
Karlovecká

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1883/48, ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy,

dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1883/48, ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy,

dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. schvaluje
a) záměr prodeje pozemku parc.č. 1883/92, ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy
b) záměr prodeje pozemku parc.č. 1883/91, ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy
c) záměr prodeje pozemku parc.č. 1883/90, ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy
d) záměr prodeje pozemku parc.č. 1883/88, ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy
e) záměr prodeje pozemku parc.č. 1883/87, ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

3. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 71 - zahrada, k.ú. Palhanec, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy

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

4734/114/RM/22 Záměr změny smlouvy, Mezi Trhy 108/1 a 109/3, Opava (AMOENÉ FLOW s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (PID smlouvy
MMOPP009XCVH) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem
a AMOENÉ FLOW s.r.o., se sídlem Komenského 859/12, 746 01 Opava, IČ: 02041049
jakožto nájemcem dne 15. 8. 2017,  jejímž předmětem je pronájem prostor, nacházejících
se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 108, objekt k bydlení, která je součástí
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pozemku parc.č. 296 zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 109, objekt k bydlení,
která je součástí pozemku parc.č. 365 zastavěná plocha a nádvoří, vše ležící v části obce
Město, vše v katastrálním území Opava - Město, na adrese Opava, Mezi
Trhy 108/1 a 109/3, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité
do 31. 8. 2022 na dobu určitou do 31. 8. 2025

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

4735/114/RM/22 Záměr změny smlouvy, Horní náměstí 148/29 a 149/30, Opava (bufet, rychlé
občerstvení)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP009XGII) uzavřené
dne 16. 7. 2015 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Martinem
Stoklasou, se sídlem Na Prachovníku 1449/5, 747 06 Opava - Kylešovice,
IČ: 68933215 jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor o výměře
144,57 m2 nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 148, objekt
k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 164/6 zastavěná plocha a nádvoří a budovy
č.p. 149, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 164/5 zastavěná plocha
a nádvoří, vše v části obce Město, vše v katastrálním území Opava-Město, nacházející se
na adrese Horní náměstí 148/29 a 149/30, 746 01 Opava, kteréžto změny spočívají
v rozšíření předmětu nájmu o prostor v prvním podzemním podlaží o výměře
10,92 m2 na celkovou pronajatou plochu 155,49 m2, a tím o zvýšení ceny nájmu měsíčně
o  275,88 Kč včetně DPH

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

4736/114/RM/22 Kupní smlouva (věci movité), LUKY Květiny - parkhotel s.r.o.

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00MNDM0) mezi statutárním městem Opava jako
kupujícím a LUKY Květiny - parkhotel s.r.o., se sídlem Wolkerova 1664/58A, 747 05
Opava - Kateřinky, IČ: 27763994 jako prodávajícím

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4737/114/RM/22 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu, Horní náměstí 132/48, Opava (Dobrá rodina o.p.s.)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 MMOPP00MNDNV ke smlouvě o nájmu (MMOPP009XCTR) mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Dobrá rodina o.p.s., se sídlem
Klimentská 1246/1, Nové město, 110 00 Praha 1, IČ: 24286664 jako nájemcem

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

4738/114/RM/22 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu, Hrnčířská 122/5, Opava (KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00M0RJ0) ke smlouvě o nájmu (MMOPP9XELH) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., se sídlem Smetanovo
náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27854507 jako nájemcem

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4739/114/RM/22 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu, Hrnčířská 123/7 a 124/9, Opava (Řeznictví H+H)

Rada města

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP00MNDOQ)
mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Řeznictvím H+H, s.r.o., se sídlem
Hlavní 46, 742 47 Hladké Životice, IČ: 26788942 jako nájemcem

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

4740/114/RM/22 Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku statutárního města Opava,
městských částí, příspěvkových, školských organizací

Rada města
 

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

12.926.902,68 Kč
b) vyřazení a likvidaci majetku příspěvkových a školských organizací statutárního města

Opava ve výši 613.704,34 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4741/114/RM/22 Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část - dodatek ke smlouvě o
zabezpečení přeložek

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00LY2FM) ke Smlouvě o zabezpečení přeložek a úprav majetku
města, který bude dotčen v rámci stavby "Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní
část", a o vypořádání majetkových vztahů s tím souvisejících ze dne 31. 7. 2015
mezi statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, týkající se doplnění seznamu
překládaných stavebních objektů o stavební objekt SO 154 "Sjezd pro obsluhu přilehlých
pozemků"  

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

4742/114/RM/22 I/11 Opava Komárov - jižní obchvat - smlouva o vypořádání některých práv a
povinností souvisejících s realizací stavby

Rada města
 

1. schvaluje
Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby "I/11
Opava Komárov - jižní obchvat" (MMOPP00LY27Q) mezi statutárním městem Opava
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČ 65993390, týkající se provedení stavebních úprav majetku statutárního města Opavy
v rámci realizace stavby "I/11 Opava Komárov - jižní obchvat" stavebních objektů : SO 120
Napojení MK ul. Hlavní na stáv. sil. I/11, SO 134 Komunikace pro pěší podél sil. III/4663,
SO 150 Přeložka účelové komunikace km 1,78, SO 151 Účelová komunikace km 1,82 -
2,48 vpravo, SO 153 Účelová komunikace u sil. III/4662, SO 154 Účelová komunikace km
2,84 - 4,02 vpravo, SO 155 Přeložka účelové komunikace u sil. III/4661 - část 1, SO 156
Přeložka účelové komunikace u sil. III/4661 - část 2, SO 157 Účelová komunikace km 4,17
- 4,46 vpravo, SO 158 Účelová komunikace km 4,22 - 4,50 vlevo, SO 159 Přeložka
účelové komunikace km 5,09, SO 160 Účelová komunikace km 5,68 - 5,98 vlevo, SO 161
Úprava účelových komunikací u stávající sil. II/461, SO 222 Most na účelové komunikaci
přes sil. I/11, SO 332 Úprava dešťové kanalizace km 5,64, SO 333 Přeložka splaškové
kanalizace km 5,64, SO 380 Přeložka meliorační rýhy km 5,100, SO 381 Přeložka
meliorace km 5,500, SO 432 Přípojky NN pro VO, SO 443 Veřejné osvětlení sil. I/11

Ú
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a MÚK Opava Komárov, SO 444 Veřejné osvětlení na sil. III/4663, SO 465 Přeložka
Místního rozhlasu Suché Lazce

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

4743/114/RM/22 Smlouvy o zřízení věcného břemene - severní obchvat-východní část, SO C452 VO
prodloužené ul. Mostní a přel. Sil. III/01129

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LY2NI) mezi  statutárním městem

Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací se sídlem Úprkova 95/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390,
pro umístění veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 3262/78, 3262/79, 3262/81
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Silnice I/11 Opava, Severní
obchvat - východní část, SO C452 VO prodloužené ul. Mostní a přel. Sil. III/01129"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 30.000,00 Kč včetně
DPH  

b) Dohodu o umístění inženýrské sítě na mostě, (MMOPP00LY250) mezi  statutárním
městem Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 95/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -
Nusle, IČ 65993390, pro umístění veřejného osvětlení v římse mostní konstrukce
evidenční číslo mostu 01129-1 a v římse mostní konstrukce evidenční číslo mostu
01129-2 pro zrealizovanou stavbu "Silnice I/11 Opava, Severní obchvat - východní
část, SO C452 VO prodloužené ul. Mostní a přel. Sil. III/01129" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 20.000,00 Kč včetně DPH  

c) smlouvu o zrušení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, (MMOPP00LY26V)
mezi  statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 týkající se zrušení věcného
břemene pro umístění veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 3263/75 v k.ú. Kateřinky
u Opavy a zřízení věcného břemene pro umístění veřejného osvětlení v pozemku
parc.č. 3262/5 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Silnice I/11 Opava,
Severní obchvat - východní část, SO C452 VO prodloužené ul. Mostní a přel. Sil.
III/01129"

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

4744/114/RM/22 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Husova, Hlavní,
Skladištní, Lesní)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LY28L) 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. 2184/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava,
SŽDC, nádraží, přeložka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 1.380,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LY2DW) 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. 1153/109 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava,
Kylešovice, Hlavní, p.č. 1209/4, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 80,00 Kč + DPH 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LY29G) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
a elektrické pojistkové skříně v/na pozemcích parc.č. 752/106, 3035 v k.ú. Opava -
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Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, Skladištní, p.č. 752/1, kNN" a "Opava,
Skladištní, Parkovací dům, město, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 35.100,00 Kč + DPH 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LY2C1) 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. 1050/19 v k.ú. Podvihov (ul. Lesní) pro zrealizovanou stavbu
"Opava, Podvihov, p.č. 1050/29.příp. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 1.580,00 Kč + DPH 

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

4745/114/RM/22 Smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. (ul. U Náhonu, U Hřbitova,
Karlovecká)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LY2Q3) mezi statutárním městem

Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ 27295567 a společností GRIGAR s.r.o. se sídlem U Náhonu 2832/6,
Předměstí, 746 01, IČ 25826638 pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky
v pozemku parc.č. 2154/1 v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "ROZ,
Opava, ul. U Náhonu p.č. 2154/48, STL plynovodní přípojka (GRIGAR s.r.o.), číslo
stavby: 9900110540" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.500,00 Kč + DPH

b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LY2AB) mezi statutárním městem
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ 27295567 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava pro umístění
podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 1837/1 v k.ú.  Kylešovice
pro zrealizovanou stavbu "Opava, ul. U Hřbitova, parc.č. 339/4, NTL plynovodní
přípojka" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč +
DPH

c) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LY2GH) 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 podzemního vedení plynovodu a plynovodní
přípojky v pozemcích parc.č. 2123/34, 2123/93, 2123/115, 2123/116 v k.ú.  Opava -
Předměstí pro zrealizovanou stavbu : "STL plynovodu DN 63 a STL přípojky DN40"
nacházejících se v zahrádkářské osadě "Za Vodárnou" za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 55.800,00 Kč + DPH

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

4746/114/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Odry, s.p. (ul. Písková)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti (MMOPP00LY2ER) mezi statutárním městem Opava
a Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava pro umístění mostní konstrukce na částech pozemků parc.č. 3001
a parc.č. 3003 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu "Most ul. Písková přes potok Velká"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 28.345,60 Kč + DPH 

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

4747/114/RM/22 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Zukalova, Lužická, Okružní, Husova, Vaníčkova, Polomská)

Rada města
 

1. schvaluje
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a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00LY2RY) 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.
2663/3, 2665/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Zukalova, obnova kNN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým
posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00LY2MN) 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. 1814,
1242/4 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, p.č. 1372/1, 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 (MMOPP00LY2KX) 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. 61/1
v k.ú.  Jarkovice pro stavbu "Vlaštovičky, Okružní, p.č. 258, příp. NN" 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 (MMOPP00LY2LS) 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.
2974/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Husova, p.č. 2198/3, smyčka NN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým
posudkem

e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00L6L5F) 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. 1831
v k.ú.  Kylešovice pro stavbu "Opava, Vaníčkova, p.č. 1831, smyčka NN" za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

f) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00L6L6A) 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. 1155/1 v k.ú. 
Podvihov pro stavbu "Opava, Podvihov, Polomská, příp. kNN" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

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

4748/114/RM/22 Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene s fyzickými osobami (ul. Vávrovická)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00LY2B6) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ oba  bytem Opava ve věci umístění sjezdu  na pozemku parc.č. 116/1
v k.ú. Vávrovice za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 23 v k.ú.
Vávrovice v rámci realizace stavby "Zpevněná plocha před rodinným domem" 

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

4749/114/RM/22 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy (U Hřiště, Na Dolní hrázi, Na
Pomezí, Česká)

Rada města
 

1. schvaluje
umístění podzemního kabelového vedení nízkého napětí a rozvodné skříně
do/na pozemcích parc.č. 1854, 2790/2, 2790/1, 1858/11, 1964/40 v k.ú.
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Kylešovice, parc.č. 3240/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "Opava,
Česká 34, rozš. kNN"  
 
 
 

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

4750/114/RM/22 Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla se SmVaK
Ostrava a.s. (sídliště Olomoucká)

Rada města
 

1. schvaluje
Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 17549,
(MMOPP00L6LGW) mezi statutárním městem Opava a společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, IČ 45193665 pro umístění zpevněné plochy parkoviště na pozemku parc.č.
2344/1 v k.ú. Opava - Předměstí v ochranném pásmu vodního díla (vodovodního řadu)
v rámci realizace stavby "Rozšíření odstavných stání sídliště, MK Olomoucká, k.ú. Opava -
Předměstí"

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

4751/114/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu "Kylešovice - ul. Divišova"

Rada města
 

1. schvaluje
a) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu na realizaci akce "Kylešovice - ul. Divišova"
b) smlouvu o dílo (MMOPP00L6LBL) mezi statutárním městem Opava a společností

SILNICE MORAVA  s.r.o. se sídlem Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01
Krnov, IČ: 25357352 na zakázku malého rozsahu "Kylešovice - ul. Divišova" za cenu
nejvýše přípustnou 2.249.330,26 Kč bez DPH 2.721.689,62 vč. DPH

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

4752/114/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene - povinný Ředitelství silnic a dálnic ČR -
splašková kanalizace (ul. Bruntálská, k.ú. Jarkovice)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LY08Z) mezi stranou povinnou,
a to Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací a stranou oprávněnou
z věcného břemene, kterou je Statutární město Opava, pro uložení podzemního vedení
splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 196 v k.ú. Jarkovice pro stavbu
"Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace" k jednorázové úhradě doplatku ve výši
ve výši 1.157,25 Kč za zřízení věcného břemene-služebnosti

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

4753/114/RM/22 Dohoda o ukončení platnosti smlouvy pro SmVaK Ostrava a.s. - vybudování
kanalizace a vodovodu (ul. Krnovská a ul. Okruhy, k.ú. Jaktař)

Rada města
 

1. schvaluje
a) Dohodu (MMOPP00LY0CF) o ukončení platnosti smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

o provozování vodního díla č. 17150, ke stavbě kanalizace s názvem "Opava - lokalita
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"ul. Krnovská (u rondlu)" inž. sítě pro stávající RD" (MMOPP004BHRD), a také
ke stavbě s názvem "Jaktař - ul. Okruhy - splašková kanalizace" (MMOPP004BHS8),
které byly uzavřeny mezi statutárním městem Opava a společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., a to z důvodu odstoupení investora (SMO)
od realizace obou projektů v dané lokalitě

b) Dohodu (MMOPP00LY05E) o ukončení platnosti smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o provozování vodního díla č. 17370, ke stavbě s názvem "Opava - lokalita
"ul. Krnovská (u rondlu)" inž. sítě pro stávající RD" (MMOPP004BHQI), která byla
uzavřena mezi statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., a to z důvodu odstoupení investora (SMO) od realizace
projektu

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

4754/114/RM/22 Souhlas s provedením stavby na pozemcích SMO pro SmVaK Ostrava a.s. -
kanalizace a vodovod (ul. Stratilova a Horní schody, k.ú. Opava-Předměstí; ul. U
Statku a Janáčkova, k.ú. Malé Hoštice)

Rada města
 

1. schvaluje
a) umístění a provedení stavby - výměna stávajícího rozvodného vodovodního řadu

pro veřejnou potřebu, v profilu DN 80, včetně souhlasu se vstupem na pozemky
parc.č. 2702/2 a 2702/95 v k.ú. Opava-Předměstí v rámci realizace stavby "Opava,
ul. Stratilova - výměna vodovodu". Stavebníkem je společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

b) umístění a provedení stavby - rekonstrukci stávající jednotné kanalizace pro veřejnou
potřebu, a to rekonstrukci potrubí stoky "AG" v profilech DN 600/900-PB, DN 600-KT
a DN 400-KT, včetně souhlasu se vstupem na pozemky parc.č. 752/99, 752/109,
752/110, 2702/1, 2702/95, 2702/126, 2702/265 a 3033/6 v k.ú. Opava-Předměstí
v rámci realizace stavby "Opava, ul. Horní schody, Stratilova, Jánská - rekonstrukce
stoky AG". Stavebníkem je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.

c) umístění a provedení stavby - výměna stávajícího rozvodného vodovodního řadu
pro veřejnou potřebu, v profilu DN 80 GG a DN 100 PVC, včetně souhlasu se vstupem
na pozemky parc.č. 927/5, 359, 393/11, 375/7 a 375/3 v k.ú. Malé Hoštice v rámci
realizace stavby "Malé Hoštice, ul. U Statku a Opavská - rekonstrukce vodovodního
řadu". Stavebníkem je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.

d) umístění a provedení stavby - výměna stávajícího rozvodného vodovodního řadu
pro veřejnou potřebu, v profilu DN 80, včetně souhlasu se vstupem na pozemky
parc.č. 895/1, 895/7, 908/6, 904/1, 468 a 927/5 v k.ú. Malé Hoštice v rámci realizace
stavby "Opava-Malé Hoštice, ul. Janáčkova, Nová, Opavská - rekonstrukce
vodovodního řadu". Stavebníkem je společnost Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
 

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

4755/114/RM/22 Uplatnění předkupního práva - parc. č. 2172/90, k.ú. Opava - Předměstí (garážiště
Bochenkova)

Rada města
 

1. neschvaluje
 
uplatnění předkupního práva statutárního města Opavy 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. 2172/90, k.ú. Opava - Předměstí, ve vlastnictví
░░░░ ░░░░ ░░░░ a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, za nabízenou kupní cenu
300.000,00 Kč
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4756/114/RM/22 Nákup sekačky pro fotbalový stadion SFC

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu na nákup sekačky pro fotbalový stadion SFC Opava a.s.
(MMOPP00I7UWZ), mezi statutárním městem Opava a společností Agrozem Opava,
s.r.o., IČO 26830469, se sídlem Vávrovická 295/92, 747 07 Opava

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/143
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov   
 stroje,přístroje a zařízení - travní traktor   
 (3412,6122,00000000,0051,0001007770000) + 302.500,00 Kč  
    

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový  
 rezerva FaRO   

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 1.173.668,30 Kč
   
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 Slezský fotbalový club Opava  
 nevyčerpaná dotace za rok 2021  
 (3412,2229,00000000,0051,0000355770000) + 1.476.168,30 Kč

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

4757/114/RM/22 Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 18. 5. 2007 (část věžového vodojemu na ul.
Otická - umístění tyčové antény)

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 18. 5. 2007 (MMOPP00JT8N3) mezi statutárním
městem Opava a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem Ostrava
Mariánské Hory, 28. října 1235/169, IČ 45193665

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

4758/114/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Jaktař - Slavkovská -
komunikace" - projektová dokumentace - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Jaktař - Slavkovská -

komunikace" - projektová dokumentace v rozsahu dle Písemné výzvy k podání
nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 05411572
2) SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 25324365
3) DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ: 42767377
4) Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ: 01508504
5) Ing. Zbyněk Novák, Čajkovského 1595/49, 746 01, Opava - Předměstí,
IČ: 71831622
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2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení

nabídek ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Radka Šabatková
3. pan Rostislav Onderka

3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2022/89
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Jaktař - Slavkovská - komunikace - PD  
 (2212,6121,00000120,0220,0007460000000)    + 1.573.000,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 1.573.000,00 Kč

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

4759/114/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Výsadba zeleně - podzim
2022" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Výsadba zeleně -

podzim 2022" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy
b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:

1. Technické služby Opava s. r. o., Těšínská 2057/71, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 64618188

2. Sadové úpravy s.r.o., Úvalno 87, PSČ 79391, IČ: 27822001,
3. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782/18, Petřkovice, 725 29

Ostrava, IČ: 26825261
4. Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 301/1, Bludovice, 736 01 Havířov, IČ: 27834395
5. VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava,

IČ: 03921921
6. ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc,

IČ: 48395013
7. Marek Holuša, Lihovarská 113, 747 69 Pustá Polom, IČ: 76613518
8. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o. Dolní Lištná 10, 73961 Třinec,

IČ: 27762688
9. PARKSERVIS s.r.o., Na Honech 16, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 28648285

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

1) Ing. Jiří Vaníček
2) Ing. Michal Jedlička
3) Mgr. Zuzana Dočkalová
4) Ing. Karel Kovalčík
5) Ing. Carmen Dvořáková

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1) Ing. Jindřich Hrbáč
2) Mgr. Petr Orieščík
3) Ing. Marie Kopfová
4) Ing. Albert Červeň
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5) Mgr. Marek Drozdek

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/144
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 421.938,00 Kč
   
ve výdajích - odbor životního prostředí

 Obnova zeleně  
 (3745,5169,000000000,0130,0001070000000) + 421.938,00 Kč

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

4760/114/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup 100 ks prvovýrobních
počítačů" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup 100 ks
prvovýrobních počítačů", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové
zprávy

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

1) Mgr. Petr Orieščík
2) Bc. Aleš Hruška
3) Mgr. Mojmír Staňo
4) Bc. Pavel Zapletal
5) Pavel Martínek

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 ve složení:

1) Ing. Michal Kokošek
2) Ing. Milan Binčík
3) Bc. Tomáš Koloděj
4) Mgr. Marek Drozdek
5) Jiří Koreník

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/145
ve výdajích - odbor informatiky
 Výpočetní technika - DDHM - nákup PC  
 (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) +    920.000,00 Kč
   
 Infrastruktura MMO - programové vybavení  
 (6171,6111,000000000,0170,00007836000000) -    920.000,00 Kč

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

4761/114/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Zlatníky - kulturní dům"
- 3. etapa - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města
 

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

1. GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
2. TRE BAU s.r.o., U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 29390150
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b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6,
746 01 Opava, IČ: 25826638, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

2. schvaluje
a) smlouvu o dílo (MMOPP00L70BB), zakázka "Zlatníky - kulturní dům" - 3. etapa mezi

statutárním městem Opava a společností GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01
Opava, IČ: 25826638

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/90
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Inline areál  
 (3412,6121,00000000,0220,0007510000000)    - 4.251,00 Kč
   
 Zlatníky - kulturní dům - 3. etapa  
 (3392,6121,00000000,0220,0007488000000)    + 4.251,00 Kč

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

4762/114/RM/22 Příprava a realizace investiční akce "Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida" -
smluvní vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
a) dohodu č. 131/2022/PRI (MMOPP00LRZVI) o činnosti a umístění stavby nad

zařízením SmVaK Ostrava a.s. mezi společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665,
DIČ: CZ45193665 a statutárním městem Opava, a to na pozemku parc. č. 1241/4
v k.ú. Kylešovice v rámci akce "Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida"

b) dohodu č. 130/2022/PRI (MMOPP00LRZUN) o činnosti a umístění stavby
v ochranném pásmu vodního díla mezi společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665,
DIČ: CZ45193665 a statutárním městem Opava, a to na pozemku parc. č. 1241/4
v k.ú. Kylešovice v rámci akce "Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida"

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

4763/114/RM/22 Investiční akce "Inline areál" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00L70EW) ke smlouvě o dílo č. 12/2022/PRI (MMOPP00LRZ7U)
mezi statutárním městem Opava a společností SILNICE MORAVA s.r.o. se sídlem
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352, v rámci akce "Inline
areál"

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

4764/114/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Hlučínská - cyklostezka"

Rada města
 

1. schvaluje
a) zařazení do seznamu investičních akcí na rok 2022 akci org 7535 Hlučínská -

cyklostezka
b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných
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zakázek malého rozsahu na zajištění realizace akce "Hlučínská - cyklostezka"
c) smlouvu o dílo č. 132/2022/PRI (MMOPP00L70D1) mezi statutárním městem Opava

a společností STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, na zakázku malého rozsahu "Hlučínská -
cyklostezka" za cenu nejvýše přípustnou 2.201.768,94 Kč bez DPH (2.664.140,42 Kč
vč. DPH)

d) Rozpočtové opatření č. 2022/146
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Slezanka - demolice  
(3613,5169,00000120,0220,0007476000000) -  1.279.339,00 Kč
  
Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava - M. Hoštice  
(2219,6121,00000020,0220,0007491000000) -  97.523,00 Kč
  
Městské sady - workoutové hřiště  
(3429,6121,00000020,0220,0004112000000)    -  72.600,00 Kč
  
Městské koupaliště - terasa  
(3322,5171,00000020,0220,0007479000000)    -  3.704,00 Kč
  
Víceúčelový rodinný park Komenda  
(3429,6121,00000120,0220,0007475000000)    -  1.210.975,00 Kč
  
Hlučínská - cyklostezka  
(2219,6121,00000020,0220,0007535000000)    +  173.827,00 Kč
(2219,6121,00000120,0220,0007535000000)    +  2.490.314,00 Kč
  

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

4765/114/RM/22 Investiční akce "Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice" - dodatek ke smlouvě o
dílo

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 3 (MMOPP00L70GM) ke smlouvě o dílo č. 61/2021/PRI (MMOPP00LRYL3)

mezi statutárním městem Opava a společností MORYS s.r.o. se sídlem
Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771, v rámci
akce "Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice"
 

b) rozpočtové opatření č. 2022/147
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Slezanka - demolice     
            3613,5169,00000120,0220,0007476000000)                    -  8.720.661,00 Kč
                       
            Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice    
            5512,6121,00000120,0220,0007574000000)                   +  8.720.661,00 Kč

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

4766/114/RM/22 Investiční akce "Zlatníky - kulturní dům" - 2. etapa - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
 
dodatek č. 1 (MMOPP00L70FR) ke smlouvě o dílo č. 5/2022/PRI (MMOPP00LRZ0T) mezi
statutárním městem Opava a společností FENBAU s.r.o. se sídlem Gajdošova 3112/59,

Č Č
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Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458, DIČ: CZ25815458, v rámci akce
"Zlatníky - kulturní dům" - 2. etapa

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

4767/114/RM/22 Investiční akce "Opava - telematika" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00LRZWD) ke smlouvě o dílo č. 48/2020/PRI (MMOPP00IKIZ7)
mezi statutárním městem Opava a společností AŽD Praha s.r.o. se sídlem
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 48029483, DIČ: CZ48029483, v rámci
akce "Opava - telematika"

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

4768/114/RM/22 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o připojení na

kanalizaci č. 23/2022/PRI (MMOPP00LS0N2) mezi  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , všichni bytem Opava a Statutárním městem Opava na
bezúplatné umístění veřejné části kanalizační přípojky ukončené revizní šachtou do
pozemku parc. č. 187 v k. ú. Komárov u Opavy v rámci akce "Komárov a Suché Lazce
- splašková kanalizace"

b) použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o připojení
na kanalizaci č.  23/2022/PRI (MMOPP00LS0N2) jako vzorové smlouvy pro všechny
následující případy v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"
s tím, že v případech, kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku
zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany
budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy
 
k. ú. Komárov u Opavy
1.        ░░░░ ░░░░ ░ Opava - parc. č. 187
          ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
            ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
2.         ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 631
3.        ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 17
4.         ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava  - parc. č. 367/6
            ░░░░ ░░░░ Opava
5.         ░░░░ ░░░░ ░ Opava - parc. č. 26
            ░░░░ ░░░░ Opava - č. p. 334
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
6.        ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 363/1
            ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
7.        ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 363/1
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
            ░░░░ ░░░░ ░ Ostrava - č. p. 316
8.        ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 369
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
9.        ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 325/1
10.       ░░░░ ░░░░ ░░ Opava - parc. č. 197
11.       ░░░░ ░░░░ ░ Opava - parc. č. 297
12.       Římskokatolická farnost Opava - Komárov, Opava - parc. č. 2
13.       ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 132/3
14.       ░░░░ ░░░ Opava -  parc. č. 132/8
           ░░░░ ░░░░ ░ Vršovice
            ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí
            ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí
15.       ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 462/1
16.       ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 462/1
            ░░░░ ░░░░ Opava - č. p. 363

░░░░ ░░░░ ░░░
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17.       ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava  - parc. č. 462/1
            ░░░░ ░░░ Opava - č. p. 394
18.       ░░░░ ░░░░ ░ Opava - parc.č. 285/1
            ░░░░ ░░░ Opava
19.       ░░░░ ░░░░ ░ Opava - parc. č. 136/2
            ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
20.       ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 948/4
21.      ░░░░ ░░░░ ░ Opava - parc. č. 620/3
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
22.       ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 629/2
            ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
23.       Orel jednota Opava - Komárov, Opava - parc. č. 647
24.       ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 276/1
25.       ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 328/4
            ░░░░ ░░░░ Opava
26.       ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 328/10
            ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
27.      ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 72/1
28.      ░░░░ ░░░░ ░░ Štítina - parc. č. 86
29.       ░░░░ ░░░░ ░ Opava - parc. č. 239/1
30.      ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 367/11
            ░░░░ ░░░ Opava
31.       ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 630/2
            ░░░░ ░░░░ Opava - č. p. 287
32.       ░░░░ ░ Štěpánovice - parc. č. 109
33.       ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 117
34.       ░░░░ ░░░░ Opava -  parc. č. 14
35.      ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 559
            ░░░░ ░░░░ ░ Opava
36.      ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 467
37.       ░░░░ ░░░ Kravaře - parc. č. 204
38.       ░░░░ ░░░░ ░ Opava - parc. č. 16/1
            ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
39.       GAPPAY s.r.o., Slavkov - parc. č. 42
40.       TEMPO, obchodní družstvo, Opava - parc. č. 147
 
 
 
k. ú. Suché Lazce
41.       ░░░░ ░░░░ ░░ Suché Lazce - parc. č. 244/1
42.       ░░░░ ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 217
43.       ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 185
            ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce
44.       ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 215/1
            ░░░░ ░░░░ ░ Opava
45.       ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 205
46.      ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 200/1
47.       ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 749/2
48.      ░░░░ ░░░░ Melč - parc. č. 249
            ░░░░ ░░░░ ░░ Melč
           ░░░░ ░░░░ ░░ Melč
49.       ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 199
50.       ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 84
            ░░░░ ░░░░ Suché Lazce
51.       ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 337/1
            ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce
            ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce
            ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce
52.       ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 337/1
            ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce
            ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce
53.       ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 340/2
54.       ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 345
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce
55.       ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 144
56.       ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 132
            ░░░░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce
57.       ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 65

░░░░ ░░░░ ░
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58.       ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 118/1
            ░░░░ ░░░░ ░░ Suché Lazce
59.       ░░░░ ░░░░ ░░ Suché Lazce - parc. č. 294
60.       ░░░░ ░░░░ ░░ Suché Lazce - parc. č. 291
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce
61.       ░░░░ ░░░░ ░ Nový Malín - parc. č. 57
62.       ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 143
63.       ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 297
64.      ░░░░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 267
65.       ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 263
            ░░░░ ░░░ Suché Lazce
            ░░░░ ░░░░ ░░ Suché Lazce
66.       ░░░░ ░░ Ostrava - parc. č. 115
            ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Ostrava
67.       ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 354
68.       ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 354
            ░░░░ ░░░░ ░░░ Suché Lazce
69.       ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - parc. č. 363
70.       ░░░░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 868, parc. č. 867
71.       ░░░░ ░░░░ ░░ Suché Lazce - parc. č. 383
           ░░░░ ░░░░ ░░░ Suché Lazce
            ░░░░ ░░░░ ░░ Suché Lazce
72.       ░░░░ ░░ Suché Lazce - parc. č. 436
73.       ░░░░ ░░░░ ░░ Suché Lazce - parc. č. 376
74.       ░░░░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 868
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce
75.       ░░░░ ░░░░ ░░ Suché Lazce - parc. č. 902/2
76.      ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 75/1
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce
77.       ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 24/2
78.       ░░░░ ░░░░ ░░ Suché Lazce - parc. č. 19
            ░░░░ ░░░░ ░░░ Suché Lazce
79.       ░░░░ ░░░░ ░░░ Ostrava - parc. č. 62/2
80.       ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 22
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce
81.       ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 536
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce
83.       ░░░░ ░░░░ ░░ Opava - parc. č. 566
           ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
84.       ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 505
            ░░░░ ░░░░ Suché Lazce
85.      ░░░░ ░░░░ ░░░ Ostrava - parc. č. 522
            ░░░░ ░░░░ ░ Ostrava
86.       ░░░░ ░░░░ ░░░░ Ostrava - parc. č. 490/1
87.       ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 594/1
88.       ░░░░ ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 579
            ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
89.      ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 624/1
90.       ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 627
            ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce
91.       ░░░░ ░░░░ ░░ Bílovec - parc. č. 33
92.       ░░░░ ░░░░ Ostrava - parc. č. 149/2
93.       ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 136
94.       ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 311/2 

c) dohodu o připojení na kanalizaci č. 38/2022/PRI (MMOPP00l6W4F) mezi
Společenstvím vlastníků domu Na Spojce 251/9, 252/11,  Komárov, Opava, se sídlem
Na Spojce 251/9, Opava zastoupeno předsedou výboru Markem Lyčkou,
IČO: 09000020 a Statutárním městem Opava jako závazek spoluvlastníků přilehlých
nemovitostí - budovy č.p. 251 a budovy č.p. 252 ke zřízení domovních kanalizačních
přípojek a jejich napojení na veřejnou kanalizaci, která bude vybudována v rámci akce
"Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

d) použití dohody o připojení na kanalizaci č. 38/2022/PRI (MMOPP00L6W4F) jako
vzorové smlouvy pro následující případy v rámci akce "Komárov a Suché Lazce -
splašková kanalizace"

1. Společenství vlastníků domu na Spojce 251/9, 252/11, Komárov, Opava,
zastoupeno předsedou výboru Markem Lyčkou, IČO: 09000020 - č.p. 251,
č.p. 252

2. Společenství vlastníků domu Na Spojce 292/10, Komárov, Opava, zastoupeno
předsedou výboru Josefem Strnadelem, IČO: 09550216 - č.p. 292
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

3. Společenství vlastníků jednotek domu v Opavě, Komárově, Podvihovská
221/47, zastoupeno předsedou výboru Františkem Kukelkou, IČO: 29392403 -
č. p. 221

4. Společenství vlastníků jednotek domu  Komárově, Podvihovská č.p. 14/49,
zastoupeno předsedou společenství vlastníků Michalem Rádkem,
IČO: 28624335 - č. p. 14

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

4769/114/RM/22 Dotace ostatní - Zdravotní klaun - zdravotní klauniády ve Slezské nemocnici v Opavě

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. se sídlem Paříkova 355/7,
Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 26547953, na náklady související s návštěvami zdravotních
klaunů ve Slezské nemocnici v Opavě, ve výši 30.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. se sídlem Paříkova 355/7,

Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 26547953, na náklady související s návštěvami
zdravotních klaunů ve Slezské nemocnici v Opavě, ve výši 30.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/91
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 dotace ostatní  

 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000) - 30.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Zdravotní klaun, o.p.s.  
 (3900,5221,000000000,0020,0000645000000) + 30.000,00 Kč

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

4770/114/RM/22 Dotace ostatní - Slovácká obec Výhonek - hraní v obci postižené tornádem

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Slovácké obce Výhonek, z.s. se sídlem Bezručovo nábřeží 219,
747 41 Branka u Opavy, IČ 42869382, na náklady související s dopravou souboru na
vystoupení na Jižní Moravě, ve výši 20.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Slovácké obci Výhonek, z.s. se sídlem Bezručovo nábřeží 219, 747 41

Branka u Opavy, IČ 42869382, na náklady související s dopravou souboru na
vystoupení na Jižní Moravě, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/92
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč
   
 Slovácká obec Výhonek  
 (3312,5222,000000000,0020,0000419000000)    + 20.000,00 Kč
   
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4771/114/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022 - I.

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/148

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0002456000000) + 500.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor kancelář primátora, oddělení kultury
 "65. Bezručova Opava 2022 - Stěhování mezi

světy"
 

 nákup služeb  
 (3312,5169,000000201,0121,0002456000000) + 500.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/149
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 MD 231 0000  
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 (0000,4116,000014007,0020,0002359000000) + 1.468.803,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO - pomoc Ukrajině  
 D 231 0800  
 (6221,5901,000000120,0020,0002982000000) - 77.306,00 Kč
   
ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
 realizace projektu "Adaptace a integrace

ukrajinských válečných uprchlíků do české
společnosti na území statutárního města Opavy"

 

 - nákup služeb  
 D 231 0000  
 95% podíl dotace SR  
 (6221,5169,000014007,0193,0002359000000) + 1.468.803,00 Kč
 5% podíl SMO  
 (6221,5169,000000120,0193,0002359000000) + 77.306,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/150
ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
 Soutěž o cenu primátora - občerstvení  
 (5519,5175,000000000,0193,0002519000000)    - 30.000,00 Kč
   
ve výdajích - MČ Milostovice
 Soutěž o cenu primátora - občerstvení  
 (5512,5175,000000000,0870,0002530000000)    + 30.000,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/151
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 elektrická energie - byty  
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 (3612,5154,00000000,0051,0001035000000) + 300.000,00 Kč
 elektrická energie - nebyty  
 (3613,5154,00000000,0051,0001035000000) + 150.000,00 Kč

   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO - energie  
 (6409,5154,000000000,0020,0002996000000) - 450.000,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/152
ve výdajích - kancelář primátora
 samostatné pracoviště  
 bronzový reliéf G. J. Mendela  
 (3326,6127,00000000,0120,0001045000000) + 127.000,00 Kč

   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 127.000,00 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2022/153
ve výdajích - odbor majetku, TSO
 JA TS - oprava vozovky ul. Stará silnice  

 (2212,5171,000000020,0790,0004274000000) - 133.919,00 Kč
   
 JA TS - Junácká - doplnění prvku na dětské

hřiště
 

 (3421,6121,000000020,0790,0004328000000) + 133.919,00 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2022/154
ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - oprava vozovky ul. Stará silnice  
 (2212,5171,000000020,0790,0004274000000) - 143.820,00 Kč
   

 JA TS - vybudování zastávky Charita Opava,
STS - přístřešek

 

 (2221,6121,00000020,0790,0004331000000) + 143.820,00 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2022/155
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 50.215,00 Kč
   

ve výdajích - odbor životního prostředí
 Obecně prospěšné práce  
 (3745,5169,000000000,0130,0002520000000) + 50.215,00 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2022/156
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
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 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 191.180,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města
 Odstranění stromů - Stříbrné jezero  
 (3745,5169,000000000,0050,0001029000000) + 191.180,00 Kč
   
   

j) Rozpočtové opatření č. 2022/157
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 16.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor informatiky
 Notebook (sociální pracovník)  
 (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) + 16.000,00 Kč
   
   

k) Rozpočtové opatření č. 2022/158
ve výdajích - městská policie

 Městský kamerový systém - stroje, přístroje a
zařízení

 

 (5311,6122,000000000,0110,0001047000000) - 997.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor školství

 Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS
VII. etapa" - spoluúčast města

 

 (4349,6122,000000000,0030,0002360000000) + 447.000,00 Kč
   

 Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS
VII. etapa" - předfinancování

 

 (4349,6122,000014990,0030,0002360000000) + 550.000,00 Kč
   
   

l) Rozpočtové opatření č. 2022/159
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Zlatníky - kulturní dům - stavby  
 (3392,6121,000000020,0220,0007488000000) - 852.432,90 Kč

 Zlatníky - kulturní dům - stroje, přístroje a
zařízení

 

 (3392,6122,000000020,0220,0007488000000) + 133.342,00 Kč

 Zlatníky - kulturní dům - drobný dlouhodobý
hmotný majetek

 

 (3392,5137,000000020,0220,0007488000000) + 654.331,70 Kč
 Zlatníky - kulturní dům - služby  
 (3392,5169,000000020,0220,0007488000000) + 64.759,20 Kč
   
   

m) Rozpočtové opatření č. 2022/160
ve výdajích - oddělení hlavního architekta
 "Lepší města pro život" Dukelská kasárna  

 environmentální studie  
 (3635,6119,000000020,0080,0001035000000) - 14.934,00 Kč

   
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
 Projekt o participativním bydlení - nájemné  
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 (3900,5164,000000020,0140,0000000000000) + 14.934,00 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2022/93

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000 + 39.944,00 Kč
   
 Karel Kostera  
 (3312,5499,000000000,0020,0000662000000) - 39.944,00 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č.ZRR/ 2022/94
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 opravy a udržování - nebyty  
 (3613,5171,00000000,0051,0001035000000) - 102.000,00 Kč

   
 Dům Šance, Rybářská 70  
 opravy a udržování  
 (4373,5171,00000000,0051,0001035000000) + 102.000,00 Kč
   
   

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/ 2022/95
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 opravy a udržování - nebyty  
 (3613,5171,00000000,0051,0001035000000) - 300.000,00 Kč

   
 opravy a udržování - byty  

 (3612,5171,00000000,0051,0001035000000) + 300.000,00 Kč
   
   

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/96
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace
- odnětí ZPF

 

 (2321,6121,000000000,0220,0007509000000) + 2.461,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,000000000,0220,0000000000000) - 2.461,00 Kč
   

e) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/97
ve výdajích - odbor životního prostředí

 Obnova zeleně  
 (3745,5169,000000020,0130,0001070000000) - 642.979,01 Kč
 (3745,5169,000000000,0130,0001070000000) - 61.567,69 Kč
   
 Výsadba stromů - Milostovice  
 (3745,5169,000000020,0130,0002362000000) + 642.979,01 Kč
 (3745,5169,000000000,0130,0002362000000) + 61.567,69 Kč
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f) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/98
ve výdajích - odbor životního prostředí

 Obnova zeleně  
 (3745,5169,000000000,0130,0001070000000) - 94.944,27 Kč

 (3745,5169,000000020,0130,0001070000000) - 424.900,58 Kč
   
 Výsadba stromů - Opava - Město  
 (3745,5169,000000000,0130,0002361000000) + 94.944,27 Kč
 (3745,5169,000000020,0130,0002361000000) + 424.900,58 Kč
   

g) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/99
ve výdajích - odbor životního prostředí

 Sběr a svoz komunálních odpadů  
 (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) - 30.000,00 Kč
   
 Environmentální výchova vzdělávání a osvěta  
 (3792,5169,000000000,0130,0001076000000) + 30.000,00 Kč
   

h) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/100
ve výdajích - odbor životního prostředí

 Sběr a svoz komunálních odpadů - studie  
 (3726,5166,000000020,0130,0001075000000) - 120.000,00 Kč
 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby  
 (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) - 130.000,00 Kč
   

 Optimalizace nakládání s odpady, kompostárna
- studie

 

 (3726,5166,000000020,0130,0002358000000) + 120.000,00 Kč
 (3726,5166,000000000,0130,0002358000000) + 130.000,00 Kč
   

3. ruší
Rozpočtové opatření č. 2022/119
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 622.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
příspěvek na spolufinancování uznatelných
nákladů spojených s provozem

 

 (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 622.000,00 Kč
   

4. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/161
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 662.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
příspěvek na spolufinancování uznatelných
nákladů spojených s provozem
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Usnesení: PŘIJATO

 (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 662.000,00 Kč
   

5. schvaluje
a) Zařazení nových akcí do seznamu jmenovitých akcí TSO na rok 2022

1) JA TS - oprava komunikace ul. Lihovarská, Na Lukách (MČ Milostovice)
2) JA TS - oprava komunikace ul. Mlynářská (MČ Vávrovice)

   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/162
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 591.156,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - oprava komunikace ul. Lihovarská, Na
Lukách (MČ Milostovice)

 

 (2212,5171,000000000,0790,0004339000000) + 591.156,00 Kč
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/163
ve výdajích - MČ Vávrovice

 Silnice  
 (2212,5171,000000020,0840,0000000000000) - 267.078,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 267.077,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - oprava komunikace ul. Mlynářská (MČ
Vávrovice)

 

 (2212,5171,000000020,0790,0004340000000) + 267.078,00 Kč
 (2212,5171,000000000,0790,0004340000000) + 267.077,00 Kč
   

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

4772/114/RM/22 Změna finančních plánů školských příspěvkových organizací na rok 2022, jejichž
zřizovatelem je SMO

Rada města
 

1. schvaluje
změnu finančních plánů na rok 2022 školských příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem je statutární město Opava:
a) Mateřská škola Opava, Heydukova, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,

Heydukova 881/19, IČ: 71000054
b) Mateřská škola Opava, Riegrova, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,

Riegrova 535/1, IČ 71000119
c) Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská, příspěvková organizace, Opava -

Předměstí, Zborovská 599/2, IČ:71000194
d) Mateřská škola Sedmikrásky, Olomoucká, příspěvková organizace, Opava -

Předměstí, Olomoucká 2405/103, IČ:70999953
e) Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše, příspěvková organizace, Opava - Kateřinky,

Edvarda Beneše 989/6, IČ: 71000101
f) Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, Opava - Kateřinky,

Šrámkova 1333/6, IČ: 06115161
g) Mateřská škola Opava, Pekařská, příspěvková organizace, Opava - Kateřinky,

Č
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Pekařská 415/98, IČ: 70999686
h) Mateřská škola Opava, 17.listopadu, příspěvková organizace, Opava - Kylešovice, 17.

listopadu 994/6, IČ: 06115616
i) Mateřská škola Opava, Na Pastvisku, příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, Na

Pastvisku 1522/13, IČ: 70999759
j) Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská, příspěvková organizace, Opava, Krnovská

1094/18, IČ: 70999988
k) Mateřská škola Opava, Havlíčkova, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,

Havlíčkova 1750/4, IČ: 70999783
l) Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská, příspěvková organizace, Opava - Město,

Mnišská 5/7, IČ: 47813237
m) Základní škola Opava, Boženy Němcové 2, příspěvková organizace, Opava -

Předměstí, Boženy Němcové 1317/2, IČ: 70999180
n) Základní škola Opava, Englišova 82, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,

Englišova 1082/82, IČ: 70999171
o) Základní škola Opava, Mařádkova 15, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,

Mařádkova 518/15, IČ: 70999244
p) Základní škola Opava, Otická 18, příspěvková organizace, Opava - Předměstí, Otická

722/1, IČ: 70999252
q) Základní škola Ilji Hurníka, Ochranova 6, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,

Ochranova 1244/6, IČ: 70999236
r) Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace, Opava - Kateřinky,

Edvarda Beneše 961/2, IČ: 70999279
s) Základní škola Opava, Vrchní 19, příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, Vrchní

101/19, IČ: 70999325
t) Základní škola a Mateřská škola Opava - Komárov, příspěvková organizace, Opava -

Komárov, U Školy 52/1, IČ: 70999163
u) Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice, příspěvková organizace,

Opava - Malé Hoštice, Dvořákova 26/37, IČ: 70999368
v) Základní škola a Mateřská škola Opava - Suché Lazce, příspěvková organizace,

Opava - Suché Lazce, Ke Strážnici 109/2, IČ: 70999350
w) Základní škola a Mateřská škola Opava - Vávrovice, příspěvková organizace, Opava -

Vávrovice, Chmelová 86/2, IČ: 70999341
x) Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13, příspěvková organizace, Opava -

Předměstí, Riegrova 1385/13, IČ: 47813300
y) Základní škola Opava - Kylešovice, Opava - Kylešovice, U Hřiště 1242/4, IČ:

47813032
z) Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, Opava - Kateřinky,

Šrámkova 1457/4, IČ: 00849642
aa) Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Opava, Otická 24, IČ:

70999627
ab) Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,

Jaselská 227/4, IČ: 72071397
ac) Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,

Komenského 880/13, IČ: 72074183
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4773/114/RM/22 Licenční smlouva na užití díla pro výstavu - komiks Lucie Seifertové o Gregoru
Johannu Mendelovi

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 4549/108/RM/22 ze dne 25. 5. 2022 (Rada města 1. schvaluje licenční
smlouvu ohledně užití díla (MMOPP00HM6UZ) mezi Mendelovou univerzitou v Brně,
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČ 62156489 jako poskytovatelem a statutárním
městem Opava jako nabyvatelem)
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Usnesení: PŘIJATO

 

2. schvaluje
nové znění licenční smlouvy ohledně užití díla (MMOPP00HM6UZ) mezi Mendelovou
univerzitou v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČ 62156489 jako poskytovatelem
a statutárním městem Opava jako nabyvatelem 

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

4774/114/RM/22 Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na akcích Opavského léta zábavy v roce
2022

Rada města
 

1. schvaluje
 
vzorovou smlouvu o poskytnutí prostoru k prodeji na akcích Opavského léta zábavy v roce
2022 (MMOPP00HM2EZ) s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu města Opavy je
oprávněn v článku II.-V. a článku VII. této smlouvy provádět změny v závislosti na typu
akce, termínu akce, místa konání, výši úplaty, sortimentu občerstvení a termínu ukončení
smlouvy

2. svěřuje
 
odboru kancelář primátora pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv s jednotlivými
prodejci 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
k prodeji na akcích Opavského léta zábavy v roce 2022 dle bodu 1 tohoto usnesení

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

4775/114/RM/22 Seniorcentrum Opava - udělení výjimky ze zadávacího řádu pro zadávání veřejných
zakázek

Rada města
 

1. neschvaluje
 
udělení výjimky ze Zadávacího řádu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro kulturní příspěvkové organizace a poskytovatele sociálních služeb na pořízení
zahradního altánu pro uživatele domova pro seniory

2. nesouhlasí
 
s následným uzavřením smluv o dílo na vybudování zahradního altánu v rozsahu
předložených nabídek firmou Martin Pagáč, Olšinky 180/6, Kravaře, PSČ 747 21,
IČ 67018165 a firmou Václav Peterek, Hlavní 34, Nové Sedlice, PSČ 747 06, IČ 05131189
 

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

4776/114/RM/22 Seniorcentrum Opava - nájemní smlouva k bytu Hálkova 1756/13, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 na adrese Hálkova 1756/13, Opava, mezi
Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Radimem Křupalou,
ředitelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, ░░░░ ░░░░ ░░

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4777/114/RM/22 Seniorcentrum Opava, p.o. - rozpočtové opatření a změna závazných ukazatelů
rozpočtu 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/164

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000013305,0020,0000000000036) + 6.706.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor sociálních věcí

 
Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním základních
druhů a forem sociálních služeb

 

 (4350,5336,000013305,0040,0001002000036) + 6.706.000,00 Kč
 
 
 

b) Změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2022
 Odvětvový odbor:

 odbor sociálních věcí
 Název organizace:

 Seniorcentrum Opava, p.o.
 
Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz celkem - v tom: 8.000.000,00
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava 3.590.000,00
Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 2.610.000,00
Příspěvek na provoz pečovatelské služby 1.800.000,00
odpisy DHM 3.750.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 22.600.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 1.500.000,00
Průtokové dotace:  
Dotace MSK na projekt "Senior Point Opava 2022" 70.000,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na provoz Seniorcentra Opava 6.706.000,00

 
 
 

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

4778/114/RM/22 Dodatek č. 12 ke Smlouvě o úpravě některých vztahů, vyplývajících ze zákona o
odpadech s TSO

Rada města
 

1. schvaluje
 
Dodatek č. 12 (MMOPP00LWG6V) ke Smlouvě o úpravě některých vztahů, vyplývajících
ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
(MMOPP0028M6C) uzavřené mezi statutárním městem Opava a Technickými službami
s.r.o. sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČO: 64618188
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4779/114/RM/22 Svěření rozhodovací pravomoci o udělení plné moci vedoucímu odboru ŽP k
pověřování fyzických osob k provádění veřejné sbírky do pokladničky "Veřejná zeleň
města Opavy"

Rada města

1. svěřuje
 
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru
životního prostředí Magistrátu města Opavy působnost rozhodnout o udělení plné moci,
jejímž obsahem bude pověření konkrétní fyzické osoby prováděním veřejné sbírky
"Veřejná zeleň města Opavy"        

2. pověřuje
 
vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, případně jeho zástupce,
aby za statutární město Opava jednal a uděloval plné moci uvedené v bodě 1 tohoto
usnesení

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

4780/114/RM/22 Slezské divadlo Opava - přijetí dotace Let´s Sing Oratorio Music

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/165

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 1.500.000,00 Kč
   

Ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 
Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na projekt "MEZINÁRODNÍ
PROJEKTY SDO - LET'S SING ORATORIO
MUSIC, LET'S SING A VIRTUAL STAGE"

 

 (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 1.500.000,00 Kč
   

b) závazné ukazatele rozpočtu 2022
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 
Účel Částka
Příspěvek na provoz 75.000.000,00
     Z toho:  
     Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.250.000,00
     Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 64.600.000,00
Příspěvek na provoz - přesun z roku 2021 11.000.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 3.800.000,00
Průtokové dotace:  
Neinvestiční 2.162..000,00
- Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem
divadla (MSK) 662.000,00

- MEZINÁRODNÍ PROJEKTY SDO - LET'S SING ORATORIO
MUSIC, LET'S SING A VIRTUAL STAGE 1.500.000,00

 
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1
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4781/114/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy Opava, Riegrova v rámci
výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města
 

1. souhlasí
 

s realizací projektu Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvková organizace v rámci
výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan Amos Komenský

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

4782/114/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy Opava, Šrámkova v rámci
výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města
 

1. souhlasí
 

s realizací projektu Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace v rámci
výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan Amos Komenský

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

4783/114/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy Opava, Šrámkova 4 v rámci
výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města
 

1. souhlasí
s realizací projektu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace v rámci
výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan Amos Komenský

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

4784/114/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy Opava, 17. listopadu v rámci
výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města
 

1. souhlasí
s realizací projektu Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace v rámci
výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan Amos Komenský

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

4785/114/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy Opava, Heydukova v rámci
výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města
 

1. souhlasí
s realizací projektu Mateřské školy Opava, Heydukova-příspěvková organizace v rámci
výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan Amos Komenský

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



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 32/38

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

4786/114/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská v
rámci výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města

1. souhlasí
s realizací projektu Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská - příspěvková organizace
v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan Amos
Komenský

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

4787/114/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy Opava, Na Pastvisku v rámci
výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města
 

1. souhlasí
s realizací projektu Mateřské školy Opava, Na Pastvisku-příspěvková organizace v rámci
výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan Amos Komenský

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

4788/114/RM/22 Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice o povolení výjimky z
minimálního počtu žáků

Rada města
 

1. schvaluje
výjimku z minimálního počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského
zákona v Základní škole a Mateřské škole Opava-Malé Hoštice -  příspěvková organizace,
a to 67 žáků na školní rok 2022/2023

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

4789/114/RM/22 Rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele ZŠS

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/166

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  - 85% EU  
 (0000,4122,120513014,0020,0000000000033) - 219.015,04 Kč
 MD 231 0000  - 15% SR  
 (0000,4122,120113014,0020,0000000000033) - 38.649,71 Kč
  Celkem 257.664,75 Kč

ve výdajích - odbor školství

 

Zařízení školního stravování - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz - projekt
"Provoz bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji V" - snížení
v návaznosti na dodatek č. 1 smlouvy

 

 85% EU  
 (3141,5336,120513014,0030,0001002000033) - 219.015,04 Kč
 15% SR  
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 (3141,5336,120113014,0030,0001002000033) - 38.649,71 Kč
   

b) změnu závazného ukazatele Zařízení školního stravování Opava, příspěvková
organizace, IČ: 70999627

Příspěvek na provoz 10 334 400,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 2 221 060,00
Průtoková neinvestiční dotace  
Účelový neinvestiční příspěvek na provoz - projekt
"Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
ve školách z prostředků OP PMP v MSK V" - 2. splátka
neinvestiční dotace 838 971,00
Snížení neinvestičního příspěvku na projekt "Poskytování
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách
z prostředků OP PMP v MSK V" - vyúčtování dotace za
školní rok 2021/2022 -257 664,75
Posílení provozního příspěvku 1 575 660,00

 
 

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

4790/114/RM/22 Rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele SVČ

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/167

ve výdajích - odbor školství
 neinvestiční účelový příspěvek  
 SVČ "Skoči kolo da skočimo" folklorní festival  
 (3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 40.000,00 Kč
   

Ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva - FaRO  
 (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 40.000,00 Kč

b) změnu závazného ukazatele Střediska volného času, Opava,
příspěvková organizace; IČO: 72071397

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 3 357 700,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 104 130,00
z toho limit prostředků na platy 275 770,00
Účelový neinvestiční příspěvek 700 000,00
Nařízený odvod zřizovateli 16 700,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Projekt volnočasové aktivity 226 675,00
Folklorní festival "Skoči kolo da skočimo" 40 000,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 349 140,00
Neinvestiční průtoková dotace  
účelový neinvestiční příspěvek na provoz - projekt "úhrada
nákladů, které souvisí s organizací okresních a krajských kol
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených pro rok
2022" 200 000,00

 
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4791/114/RM/22 Příplatek za vedení ředitelky ZŠ Nový svět, Opava

Rada města

1. schvaluje
 
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Haně Kroupové, ředitelce Základní školy Nový
svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2022

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

4792/114/RM/22 Objednávka - poradenství/technická specifikace, konektivita, vybavení učeben ZŠ

Rada města
 

1. schvaluje
a) objednávku na poradenství (PID MMOPX01Z3JHJ) mezi statutárním městem

Opava a společnosti Z + M partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00
Ostrava, IČ: 26843935, zastoupena Mgr. Markétou Cigánkovou, zástupkyni ředitele
divize IT

b) Rozpočtové opatření č. 2022/168
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 služby za poradenství  
 (objednávka)  
 (3113,5166,000000000,0140,0000000000000) + 160.930,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO                          

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)          - 160.930,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4793/114/RM/22 Smlouva o umístění stojanu pro sdílená kola

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o umístění stojanu (MMOPP00D5AXT) mezi statutárním městem
Opava a Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace,
se sídlem Kolofikovo nábřeží 1062/51, Kateřinky 747 05 Opava, IČ: 00845299,
zastoupena Ing. Josefem Vondálem, ředitelem školy

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

4794/114/RM/22 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Nadace Český hudební fond

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (MMOPP00D53ZW), mezi Nadací Český

hudební fond, se sídlem Besední 3, 118 00 Praha 1, IČ: 61381390,
zastoupenou Ing. Radomírem Kubíkem, ředitelem a statutárním městem Opava

b) přijetí nadačního příspěvku Nadace Český hudební fond ve výši 10.000 Kč na realizaci
projektu "21. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 2022"

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4795/114/RM/22 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku
a.s."

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692,
zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje a statutárním městem
Opava na realizaci projektu "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského
dopravního podniku a.s."
 

b) přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 10.000.000,00 Kč
na realizaci projektu "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního
podniku a.s."
 
 

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

4796/114/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Pronájem výpočetní techniky
pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí 23. a 24. září 2022 a pro první kolo volby
prezidenta republiky v roce 2023"

Rada města
 

1. rozhoduje
 
a)  o výsledném pořadí:
 
1. 24IT s.r.o., Ostrožná 264/3, Opava, 746 01, IČ: 27759598
2. CS21 NEXNET s.r.o. Žerotínová 19, Ostrava 702 00, IČ: 61977306
3. Systém servis s.r.o., Ostrožná 246/23, Opava, 746 01, IČ: 25356496
 
 
b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost 24IT s.r.o., Ostrožná 264/3,
Opava, 746 01, IČ: 27759598, jehož nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele
uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek a dle hodnotících kritérií, které zadavatel
stanovil, má nejnižší nabídkovou cenu
 

2. schvaluje
 
smlouvu na pronájem výpočetní techniky pro zajištění voleb (MMOPP00LRAP7), mezi
statutárním městem Opava jako objednatelem a společností 24IT s.r.o., Ostrožná 264/3,
746 01, Opava, IČ: 27759598, jako pronajímatel
 

3. schvaluje

 

Rozpočtové opatření č. 2022/169
ve výdajích - odbor informatiky
 volby do zastupitelstev územních samosprávných

celků
 

 pronájem výpočetní techniky  
 (6115,5164,000000000,0170,0000000000000) + 18.000,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 18.000,00 Kč
   
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4797/114/RM/22 Smlouva o zajištění SW produktů Microsoft

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zajištění sw produktů Microsoft (MMOPP00LRAJ1) mezi statutárním městem
Opavou a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00,
Praha 4, IČ:64949681, zastoupená Dagmar Elbastawisi, na základě pověření, ve výši
1.773.296,71 Kč s DPH

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

4798/114/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

4799/114/RM/22 Činnost Komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 14.7.2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 14.7.2022

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

4800/114/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Výměna 3 ks výpočetních a
kapacitních serverů (NODů) v datovém centru v lokalitě Krnovská" - 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. AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 04308697

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele AUTOCONT a.s., Hornopolní
3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou

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

4801/114/RM/22 Opavská kulturní organizace - změna platového výměru ředitelky organizace

Rada města
 

1. schvaluje
plat ředitelce Opavské kulturní organizace, p. o., paní Mgr. Bc. Evě Týlové, DiS.
od 1. 8. 2022 ve výši dle důvodové zprávy

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4802/114/RM/22 Dar - Fyzická osoba - pohřební výlohy

Rada města

1. schvaluje
finanční dar ░░░░ ░░░░ ░░ bytem xxxxxxxxxxxx, na pohřební výlohy zesnulé paní
░░░░ ░░░░ ░░ (ukrajinsky ░░░░ ░░░░ ░░ -maminky obdarované) ve výši
16.000,00 Kč

2. schvaluje
smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CUYWQ, mezi
statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem░░░░
░░░░ Kramatorsk (Ukrajina), t.č.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 747 06 Opava, ve výši
16.000,00 Kč, jako příjemcem daru

3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/101
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO - pomoc Ukrajině  
 (6221,5901,000000120,0020,0002982000000)    - 16.000,00 Kč
   
 Dar - ░░░░ ░░░░ ░░  
 (6221,5492,000000120,0020, 0002982000000) + 16.000,00 Kč

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

4803/114/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022-II.

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/170

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 MD 231 0000  
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 (0000,4122,000000900,0020,0002982000000 + 2.181.600,00 Kč
   
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového
 Kompenzace nákladů za zajištění nouzového

ubytování určeného pro osoby prchající z území
státu Ukrajina (dle seznamu v příloze) za měsíc
červen

 

 fyzickým osobám (OSVČ)  
 (6221,5212,000000900,0193,0002982000000) + 190.500,00 Kč
 právnickým osobám (s.r.o., a.s.)  
 (6221,5213,000000900,0193,0002982000000) + 1.638.600,00Kč
 obcím  
 (6221,5321,000000900,0193,0002982000000) + 132.000,00 Kč
 církvím a náboženským společnostem  
 (6221,5223,000000900,0193,0002982000000) + 199.500,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 oprava městských bytů pro uprchlíky  
 (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 21.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2022/171
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 1.000.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor životního prostředí, TSO

 Čistota města  
 (2219,5169,000000000,0790,0002536000000) + 1.000.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2022/172
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 Rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 1.000.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor životního prostředí, TSO
 Veřejná zeleň  
 (3745,5169,000000000,0790,0002537000000) + 1.000.000,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2022/173
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 263.111,00 Kč
   

ve výdajích - odbor životního prostředí
 Re-use centrum - materiál  
 (3729,5139,000000000,0130,0001075000000) + 8.652,00 Kč
 Re-use centrum - elektrická energie  
 (3729,5154,000000000,0130,0001075000000) + 12.641,00 Kč
 Re-use centrum - voda  
 (3729,5151,000000000,0130,0001075000000) + 2.000,00 Kč
 Re-use centrum - služby  
 (3729,5169,000000000,0130,0001075000000) + 233.828,00 Kč
 Re-use centrum - údržba  
 (3729,5171,000000000,0130,0001075000000) + 5.990,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2022/102
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva - dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000) + 2.000.000,00 Kč
   
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 2.000.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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




