
192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 1/35

Usnesení: PŘIJATO
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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 10.8.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4811/118/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 118. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 10.08.2022

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

4812/118/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský
dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města
 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Městský dopravní podnik
Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 IČ: 64610250, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen "společnost
Městský dopravní podnik Opava"), jejímž jediným akcionářem je statutární město Opava,
rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. souhlasí
 
s darováním jednoho naftového autobusu společnosti MDPO, a.s. pro město Buchach
na UA pro školáky 

2. ukládá
 
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. dle výše
uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil
představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.

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

4813/118/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr daru pozemků ve prospěch MSK (lokalita Praskova,
Boženy Němcové)

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr daru pozemků parc.č. 8/1 - ostatní plocha, části pozemku parc.č. 566/6 - ost.
plocha  a  části  pozemku parc.č. 8/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy
 

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 2/35

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

2. schvaluje
záměr daru části pozemku parc.č. 2704/16 - ost. plocha označené dle nezapsaného
geometrického plánu novým  parc.č. 2704/44 - ost. plocha , k.ú. Opava - Předměstí

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

4814/118/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr bezúplatného převodu pozemků zastavěných stavbou
silnice I/11 a I/46 -II.etapa

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr bezúplatného převodu pozemků zastavěných stavbou silnice I/11 a I/46:
části pozemku parc.č. 2184/7- ost. pl., k.ú. Opava - Předměstí, části pozemku
parc.č. 566/6 - ost.pl., a pozemku parc.č. 565/9 - ost. plocha, k.ú. Opava - Město do
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, v případě změny kategorie silnice přímo do
vlastnictví Moravskoslezského kraje

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

4815/118/RM/22 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
Sušilova)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva (PID MMOPP00LY5IM) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž
předmětem je nabytí pozemku parc.č. 2290/94 - ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí

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

4816/118/RM/22 Majetkové záležitosti - výkup pozemku (tenisový kurt - MČ Podvihov)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00L6IZU) mezi statutárním městem Opava jako kupujícím,
manžely ░░░░ ░ a J░░░░ ░░░░ a společností FOS Opava, s.r.o.  jako prodávajícími,
jejímž předmětem je výkup pozemku  parc.č. 778 - ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy,
za cenu 1.000.000,00 Kč, tj. 1.304,00 Kč/m2 (cena dohodou)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Rozpočtové opatření č. 2022/X/Z
ve výdajích - odbor majetku odd. správy a evidence budov
 budovy, haly a stavby  

 (3639,6121,000000120,0051,0000000000000) - 750.000,00 Kč
   
ve výdajích - MČ Podvihov

 rezerva  
 (6409,5901,000000020,0820,0000000000000) - 250.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku odd. správy a evidence pozemků
 Pozemky - sml. MMOPP00L6IZU  
 (3639,6130,000000120,0052,0000000000000) +750.000,00 Kč
 (3639,6130,000000020,0052,0000000000000) +250.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4817/118/RM/22 Majetkové záležitosti - budoucí prodej pozemku (lokalita Kasárenská)

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o budoucí smlouvě kupní (PID MMOPP00LY51Z) mezi statutárním městem
Opava jako budoucím prodávajícím a společností ZAALEX s.r.o. jako budoucím kupujícím,
jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 277/5 - zast.plocha, parc.č. 277/6 - zast.
plocha , parc.č. 277/8 - zast. plocha, parc.č. 277/10 - zast. plocha, parc.č. 289/1 - zahrada
a částí pozemků parc.č. 278/2 - zahrada, parc.č. 277/1 - ostatní plocha a parc.č. 278/13 -
ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí 

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

4818/118/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemku (u bytového domu Fügnerova 38,40)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00LY52U) mezi statutárním městem
Opava jako prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek Fügnerova 862/38,
Opava jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku  parc.č. 388/68 - ostatní
 plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 388/78, k.ú.
Kateřinky u Opavy, za cenu 406.000 Kč, tj.  976,00 Kč/m2 (cena dle zásad - ponížená o
cenu věcného břemene) + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00JTD87) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím, manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku  parc.č. 388/68 -
ostatní  plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č.
388/79, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu 480.600,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
+ úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy

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

4819/118/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemku (lokalita U Švédské kaple)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00LY4SF) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku  parc.č.
405/47- orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.
405/239,  k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu 125.000,00 Kč, tj. 1.506,00 Kč/m2  + úhrada
nákladů spojených s vypracováním smlouvy (cena dohodou)

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

4820/118/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi v garážištích Jiráskova a
Komenda, včetně podílů na příjezdových komunikacích

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00L6JFF) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku
pod garáží parc.č. 2724/41 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,
za kupní cenu 14.000,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00L6JEK) mezi statutárním městem Opava jako

prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu
o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2540/25 - zastavěná plocha a nádvoří, a
podílu o velikosti 1/20 pozemku parc.č. 2540/45 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava -
Předměstí, za kupní cenu 11.550,00 Kč (cena dle zásad)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00L6JGA) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je
prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2540/21 - zastavěná plocha a
nádvoří, a podílu o velikosti 1/20 pozemku parc.č. 2540/45 - ostatní
plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.550,00 Kč (cena dle zásad)

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

4821/118/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemků u domu Krnovská 57, Opava

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LY4RK) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░
░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ a paní
░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 91/3
- zastavěná plocha a nádvoří, označených dle nezapsaného přiloženého geometrického
plánu novými parc.č. 91/16 a parc.č. 91/17 - oba ostatní plocha,  a parc. č. 91/18 -
zastavěná plocha a nádvoří a prodej pozemků pod garážemi parc.č. 91/6, parc.č. 91/7,
parc.č. 91/8, parc.č. 91/9 a parc.č. 91/11 - vše zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava
- Předměstí, za kupní cenu 386.300,00 Kč (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených
s převodem

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

4822/118/RM/22 Majetkové záležitosti - pronájem pozemků pod garážemi v garážištích Bochenkova,
Vojanova, Hradecká II. a Holasická, a dále na ulicích Strossmayerova, U Opavice a
Vančurova

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6J99) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/179 - zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6ILS) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto
nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/74
- 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)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LY5DB) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/61 - 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)
 

d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LY5CG) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/35 - 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)

e) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LY5BL) mezi statutárním

░░░░ ░░░░ ░
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městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/42 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

f) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6JCU) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/315 - 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)

g) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6J1D) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/265 - 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)

h) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6J0I) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/271 - 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)

i) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6J28) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/10 - 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)

j) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LY5F1) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/127 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00
Kč/m2/rok (cena dle zásad)

k) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LY580) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/106 - 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)

l) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LY575) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/101 - zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

m) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6IW9) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č.
2172/197 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši
735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

n) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6IVE) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ a panem ░░░░ ░░░░
░░░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č.
2168/11 - 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
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6JBZ) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/76 - zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LY5GW) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/95 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu
ve výši 840,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6IMN) mezi statutárním

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
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městem Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/107
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

3. schvaluje
 
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6JA4) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemci,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2184/53 - zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši  735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena
dle zásad)

4. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LY5UY) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. St. 1677 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
 

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LY5VT) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. St. 1676 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

5. schvaluje
 
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6J4Y) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto
nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/346 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 980,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

6. schvaluje
 
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6J6O) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2034/6 - 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)

7. schvaluje
 
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6J33) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2162/46 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 1.050,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)
 

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

4823/118/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod garáží v garážišti Vojanova

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
 
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1636/144 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
 

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

4824/118/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích
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Vojanova a Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/88 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/13 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/252 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4825/118/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku na ulici Masarykova třída

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 513/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu označené novým parc.č. 513/4
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město

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

4826/118/RM/22 Výběrové řízení na byt č. 13 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
 
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 13 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě:
 
1 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Bruntál
2 ░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava
3 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Ostrava Poruba
4 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Hněvošice

 

2. schvaluje
 
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 13 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

4827/118/RM/22 Výběrové řízení na byt č. 04 velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
 
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 04 velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě:
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1 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Háj ve Slezsku

2 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Bruntál

3 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Ostrava Poruba
 

2. schvaluje
 
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 04 velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   
 

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

4828/118/RM/22 Výběrové řízení na byt č. 12 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 4 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
 
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 12 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 4 v Opavě:
 
 

1 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
2 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
3 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
4 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
5 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
6 ░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava
7 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
8 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Kravaře
9 ░░░ ░░░░ ░░ Březová ░░
10 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ , Opava
11 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Opava
12 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Olomouc
13 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
14 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ Štítina
15 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava
16 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
17 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Bruntál

18 ░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░ , Svobodné
Heřmanice

19 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
20 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava
21 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Ostrava Poruba

2. schvaluje
 
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 12 velikosti 2+1 na adrese Mezi trhy 4 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4829/118/RM/22 Výběrové řízení na byt č. 08 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 08 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Olomouc

2 ░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░ ,

 Svobodné Heřmanice
3 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
4 ░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava

5 ░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░ ░ ,

 Ostrava Poruba
6 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Hněvošice

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 08 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný

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

4830/118/RM/22 Výběrové řízení na byt č. 06 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 3 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 06 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 3 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
2 ░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava
3 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ Opava
4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
5 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Ostrava Poruba
6 ░░░ ░░░░ ░░ Březová░░░
7 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
8 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Kravaře
9 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Opava
10 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ , Opava
11 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Olomouc
12 ░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ , Suché Lazce
13 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
14 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ , Štítina
15 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
16 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Bruntál

17 ░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░ ░ ,

 Ostrava Poruba

18 ░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░ ,

 Svobodné Heřmanice
19 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
20 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
21 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Opava

 
 



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 10/35

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 06 velikosti 2+1 na adrese Mezi trhy 3 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

4831/118/RM/22 Bytové záležitosti - Hobzíkova 33, Jateční 7

Rada města
 

1. schvaluje
a) přidělení volného bytu č. 06 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 33

v Opavě žadatelce ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem Opava a to pouze za podmínky :
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě pro seniory od 1.10.2022 a současně
ukončení nájemního vztahu k bytu č. 06 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 11 v
Opavě a předání bytu SMO k datu 30.9.2022

b) přidělení volného bytu č. 01 velikosti 2+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 7
v Opavě žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava

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

4832/118/RM/22 Prominutí poplatků za byt č. 12 na adrese Horní náměstí 29 v Opavě

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí zákonného úroku z prodlení za bezdůvodné obohacení ve výši 
29.012,00 Kč a zákonného úroku z prodlení za vyúčtování služeb ve výši 8.695,00 Kč
p. ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem Opava, které jsou mu účtovány za dluh na nájemném
a službách za  byt č. 12 na adrese Horní náměstí 29 v Opavě ve výši 80 % z celkové
částky  zákonného úroku z prodlení za bezdůvodné obohacení - tj. na částku 5.802,00 Kč
a ve výši 80 % z celkové částky zákonného úroku z prodlení za vyúčtování služeb - tj.
na částku 1.739,00 Kč

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

4833/118/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu, Mezi Trhy 108/1 a 109/3, Opava (AMOENÉ FLOW
s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00MNDL5) ke smlouvě o nájmu (MMOPP009XCVH) mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a AMOENÉ FLOW s.r.o., se sídlem
Komenského 859/12, 746 01 Opava, IČ: 02041049 jako nájemcem 
 

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

4834/118/RM/22 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu, Horní náměstí 148/29 a 149/30, Opava (bufet, rychlé
občerstvení)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00MNDKA) ke smlouvě o nájmu (MMOPP009XGII) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a Martinem Stoklasou, se sídlem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ 747 06 Opava - Kylešovice, IČ: 68933215 jako nájemcem

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1
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4835/118/RM/22 Smlouva o výpůjčce, travní traktor, Slezský fotbalový club Opava a.s.

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (MMOPP00MN9IC) mezi statutárním městem Opava jako půjčitelem
a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s., se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01
Opava, IČ: 25835912  jako vypůjčitelem

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

4836/118/RM/22 Záměr změny smlouvy, Liptovská 1045/21, Opava (Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor (MMOPP00C4JYR) uzavřené mezi
Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 jakožto nájemcem
dne 23. 10. 2012, jejímž předmětem je část prostor o výměře 11,83 m2 v prvním
nadzemním podlaží budovy č.p. 1045, stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku parc. č. 1153/98 zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území
Kylešovice, vše zapsané na LV č. 1388 pro katastrální území Kylešovice u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Opava,  nacházející se na adrese
Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu na
dobu určitou do 30. 9. 2025

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

4837/118/RM/22 Dodatek č. 2 smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00I7VF5) ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního
plynu (MMOPP00I7WRA) mezi statutárním městem Opava a společností CONTE spol.
s r.o. se sídlem Ovocný trh 572/11 Staré město 110 00 Praha 1, IČ: 00565342,
zastoupenou jednateli ing. Dušanem Nikelem a Petrem Breckou

2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2022/175
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 plyn - dodatek ke smlouvě  
 bytové a nebytové hospodářství  
 (4359,5153,00000000,0051,0001035000000) + 30.000,00 Kč
 sportovní zařízení  
 (3412,5153,00000000,0051,0000000000000) + 100.000,00 Kč
 městská policie  
 (5311,5153,00000000,0051,0000000000000) + 120.000,00 Kč
 Dům umění  
 (3322,5153,00000000,0051,0007814000000) + 160.000,00 Kč
 Slezanka  
 (3613,5153,00000000,0051,0001046000000) + 175.000,00 Kč
 nebytové hospodářství  
 (3613,5153,00000000,0051,0000000000000) + 20.000,00 Kč
 místní správa  
 (6171,5153,00000000,0051,0000000000000) + 1.300.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor majetku města
 rezerva na dodávané energie  
 (6409,5153,00000000,0020,0002996000000) - 1.905.000,00 Kč

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

4838/118/RM/22 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně
souvisejících, s fyzickou osobou (ul. U Černého mlýna, k.ú. Komárov u Opavy)

Rada města
 

1. schvaluje
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně
souvisejících (MMOPP00LY02T) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ Vodovodní řady jsou umístěné v ulici U Černého mlýna v katastrálním území
Komárov u Opavy. Provozovatelem vodovodů ve vlastnictví obou účastníků dohody
je/bude společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Předmětem
dohody je úprava vzájemných práv a povinností obou účastníků dohody v souvislosti se
zajištěním plynulého a bezpečného provozu vodovodů provozně souvisejících podle
§ 8 odst. 3 a odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném
znění

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

4839/118/RM/22 Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene s fyzickými osobami (ul. Hlavní, Polomská)

Rada města
 

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

břemene (MMOPP00L6L9V) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░
bytem Praha a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava ve věci umístění sjezdu  na
pozemku parc.č. 2773/7 v k.ú. Kylešovice (ul. Hlavní) za účelem zajištění přístupu a
příjezdu k pozemku parc.č. 463/2 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby "Parkovací
stání u RD, Hlavní ░░░░ , Opava Kylešovice, parc.č. 463/2, k.ú. Kylešovice"

b) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00L6LE6) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░
bytem Vršovice ve věci umístění sjezdu  na pozemku parc.č. 1155/1 v k.ú. Podvihov
(ul. Polomská) za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 625/2 v k.ú.
Podvihov v rámci realizace stavby "Novostavba skladovacího objektu pro nemotorovou
zemědělskou techniku, na parc.č. 624/3 a 625/2, kat.úz. Podvihov"

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

4840/118/RM/22 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Písecká, U hřiště, Na Dolní hrázi, Na Pomezí, Česká, Družstevní)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00M0V61) 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.
736/18, 736/48 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, Písecká, p.č. 736/16, rozš. kNN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00L6LAQ) 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.
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1854, 2790/2, 2790/1, 1858/11, 1864/40 v k.ú. Kylešovice a parc.č. 3240/1 v k.ú.
Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Česká 34, rozš. 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 (MMOPP00L6L75) 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 přípojkové skříně
do/na pozemku parc.č. 310/26, 311/12 v k.ú.  Malé Hoštice pro stavbu "Malé Hoštice,
Družstevní, MMO, přel. NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve
výši 2.000,00 Kč + DPH

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

4841/118/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. a Vesalius
spol. s r.o. (ul. Pekařská)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00LY2HC) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, s.r.o.
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a Vesalius spol.
s r.o. se sídlem Pekařská 2810/64, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 26875012 pro umístění
plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 3302 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu
"PREL A, Opava - Předměstí, Pekařská, NTL plynovodní přípojka, Stavební úpravy
objektu č.p. 2810/64" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na
pozemcích statutárního města Opavy 

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

4842/118/RM/22 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Nerudova, Českého
odboje, Na Vrchovině)

Rada města
 

1. ruší
 
usnesení č. 3672/87/RM/21/1a) ze dne 20. 10. 2021 (Rada města schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHCWE) mezi statutárním městem Opava a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV -
Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích
parc.č. 2530/134, 2541, 2994, 2995/1, 2996 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou
stavbu "Opava, Nerudova, p.č. 2530/7, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 74.250,00 Kč + DPH) 

2. schvaluje
a) nové znění smlouvy o zřízení věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene

(MMOPP00JHCWE) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 2530/134, 2541,
2994/5, 2995/1, 2996 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava,
Nerudova, p.č. 2530/7, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 74.250,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LXJ) 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. 228 v k.ú. Jarkovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, Vlaštovičky,
p.č. 44/1, příp. kNN" (ul. Českého odboje) za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 200,00 Kč + DPH 
 
 
 
 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00M0UYC) mezi statutárním městem
Č
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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. 228 v k.ú. Jarkovice pro zrealizovanou stavbu "Vlaštovičky, p.č.
196/6-7, smyčka NN" (ul. Českého odboje) za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 4.080,00 Kč + DPH 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LYE) 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. 370 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Komárov,
Na Vrchovině, p.č. 367/10, příp. NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 2.250,00 Kč + DPH 

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

4843/118/RM/22 Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu s GasNet, s.r.o. (lokalita ul.
Fügnerova)

Rada města
 

1. schvaluje
 
Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu, (MMOPP00LY2I7) mezi
statutárním městem Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 pro umístění plynárenského zařízení do pozemků
parc.č. 347, 384/4, 384/5, 384/10, 388/10, 388/67, 388/68, 389/2, 390/28, 390/29, 390/30,
842/2, 2312/1, 2312/2, 2312/3, 2312/4, 2312/14, 2431/1, 2448, 2449, 2450, 2451, 2453,
2454, 2458, 2459, 2461, 2465, 2476, 2477, 2478, 2480, 2481/1, 2482, 2483, 2485, 2486,
2520, 2593, 2595, 2596, 2600/4, 2600/5, 2601, 2789, 3292 v k.ú. Kateřinky u Opavy
ve vzdálenosti vnějšího líce potrubí menší než 1,0 m od hrany obrubníků (ochranné
pásmo podzemního plynárenského zařízení) v rámci stavby "REKO MS Opava- Kateřinky,
2. etapa" (ul. Fügnerova, Kořeného, Vítečkova, Válečkova 28. října, U Lučního mlýna,
U Švédské kaple)

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

4844/118/RM/22 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy (Kravařovská, U Splavu)

Rada města
 

1. schvaluje
umístění nadzemního kabelového vedení nízkého napětí a stožárů vedení nízkého napětí
na pozemku parc.č. 706 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby "Opava,
Komárov, Kravařovská, č.p. 402/29b, NN" 

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

4845/118/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení přeložky s fyzickými osobami (ul. Milady
Horákové)

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00L6LDB) ke Smlouvě o zabezpečení přeložky parkovacích stání
z důvodu investiční výstavby uzavřené  dne 19.4.2022 (MMOPP00M0VJ8) mezi
statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem
Slavkov pro provedení odstranění 1 parkovacího stání na pozemku parc.č. 2370/51 v k.ú.
Opava - Předměstí a vybudování nového 1 parkovacího stání na pozemku parc.č. 2344/1
v k.ú. Opava - Předměstí z důvodu realizace stavby "ORDINACE ŠEVČÍK, Milady
Horákové, Opava, 746 01"  

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4846/118/RM/22 Dodatek č. 53 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s
Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 53 (MMOPP00L6LT3) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého
majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro statutární město Opava
uzavřené dne 15. 7. 2009 (MMOPP0028J1M) mezi statutárním městem Opava
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188

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

4847/118/RM/22 Připojení nemovitostí na optickou síť CETIN a.s. (ul. Na Pastvisku, Šrámkova)

Rada města
 

1. souhlasí
s připojením objektu Základní školy na ul. Šrámkova 1457/4, objektu Mateřské školy
na ul. Na Pastvisku 1522/13, objektu občanského vybavení na ul. Na Pastvisku 1587/78
(Hasičárna), objektu občanského vybavení na ul. Na Pastvisku 1653/14a (Klub důchodců)
na plánovanou optickou infrastrukturu společnosti CETIN a.s.

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

4848/118/RM/22 Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem
"Zimní stadion - náhradní ledová plocha" - smlouva o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu (MMOPP00NBJKZ), zakázka: Zimní stadion - náhradní ledová plocha mezi
statutárním městem Opava a dodavatelem PERFECT ICE s.r.o., se sídlem Provozní 3236,
723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 27860221

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

4849/118/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Opava - Zefektivnění a
rozšíření MKDS VII. etapa" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

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

Zefektivnění a rozšíření MKDS VII. etapa", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání
nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. A. I. Company, s.r.o., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava, IČ:
01995014
2. COPSERVIS s.r.o., Dlouhá 2/84, 747 17, Darkovice, IČ: 25900765
3. BOIS Opava, a.s., Olomoucká 267/29, Předměstí, 746 01, Opava, IČ: 27823792
4. ORZO SECURITY spol. s r.o., Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00,
Ostrava, IČ: 60321601
5. ALSYKO security, s. r. o., K Nemocnici 876/102, 741 01, Nový Jičín, IČ: 25897187

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

1) Ing. Michal Kokošek
2) David Rusek
3) Ing. Milan Binčík
4) Bc. Martin Čarnecký
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5) Bc. Dagmar Polášková
b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve

složení:
1)Ing. Michal Jedlička
2) Václav Kavan
3) Bc. Aleš Hruška
4) Mgr. Jiří Klein
5) Ing. Andrea Štenclová

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

4850/118/RM/22 Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem "Dukelská kasárna v Opavě (bytové
domy)" - PD - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby
zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Dukelská kasárna v Opavě (bytové
domy)" - projektová dokumentace - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové
zprávy

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

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek
účasti, ve složení
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. arch. Petr Stanjura
4. Ing. Dalibor Novotný
5. Mgr. Bc. Pavel Vltavský

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

3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2022/103
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Dukelská kasárna v Opavě (bytové domy) - PD  
 (3612,6121,00000120,0220,0007473000000)    + 4.840.000,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 4.840.000,00 Kč

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

4851/118/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Výměna 3 ks výpočetních a
kapacitních serverů (NODů) v datovém centru v lokalitě Krnovská" - smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo, MMOPP00LR50N, zakázka: "Výměna 3 ks výpočetních a kapacitních
serverů (NODů) v datovém centru v lokalitě Krnovská", mezi statutárním městem Opava
jako objednavatelem a společností AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697 jako zhotovitelem
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4852/118/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 dodávky 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
5) Mgr. Marek Drozdek
 

3. schvaluje
            

 Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/104  
 ve výdajích - odbor životního prostředí  
  sběr a svoz komunálního odpadu - čipování   
  (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) - 200 000,00 Kč  
     
 ve výdajích - odbor životního prostředí  
  obnova zeleně   
  (3745,5169,000000000,0130,0001070000000) + 200 000,00 Kč  
     
     

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4853/118/RM/22 Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení s názvem
"Poskytování telekomunikačních služeb pro SMO na období let 2023 až 2026" -
výsledek zadávacího řízení + rámcové dohody

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona pro ČÁST 1: Mobilní služby

pro statutární město Opava a jeho organizace:
1. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,
IČ: 60193336
2. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČ: 64949681
3. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00
Praha 5, IČ: 25788001
 

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona pro ČÁST 1: Mobilní služby pro statutární město
Opava a jeho organizace o výběru dodavatele O2 Czech Republic a.s. se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (má nejnižší nabídkovou cenu v Kč
bez DPH)
 

c) o výsledném pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona pro ČÁST 2: Pevné linky
pro statutární město Opava:
1. ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ: 25354973
2. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČ: 64949681
3. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,
IČ: 60193336
 

d) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona pro ČÁST 2: Pevné linky pro statutární město
Opava o výběru dodavatele ha-vel internet s.r.o. se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov,
712 00 Ostrava, IČ: 25354973, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější (má nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH)
 

2. schvaluje
a) rámcovou dohodu, (MMOPP00L3EI2), zakázka: "Poskytování telekomunikačních

služeb pro statutární město Opava na období let 2023 až 2026" pro ČÁST 1: Mobilní
služby pro statutární město Opava a jeho organizace mezi statutárním městem Opava
jako objednatelem a společností O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 jako poskytovatelem
 

b) rámcovou dohodu, (MMOPP00L3EH7), zakázka: "Poskytování telekomunikačních
služeb pro statutární město Opava na období let 2023 až 2026" pro ČÁST 2: Pevné
linky pro statutární město Opava mezi statutárním městem Opava jako objednatelem
a společností ha-vel internet s.r.o. se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00
Ostrava, IČ: 25354973 jako poskytovatelem
 

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

4854/118/RM/22 Investiční akce "ZŠ Komárov - rekonstrukce" - vybavení - dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRZX8) ke smlouvě o dílo č. 7/2022/PRI (MMOPP00LRZ54) mezi
statutárním městem Opava a společností Moderní škola s.r.o. se sídlem
K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ: 28607376, DIČ: CZ28607376, v rámci akce "ZŠ
Komárov - rekonstrukce" - vybavení

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4855/118/RM/22 Investiční akce "ZŠ Šrámkova - sportoviště" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00LS014) ke smlouvě o dílo č. 22/2022/PRI (MMOPP00LRZFQ)

mezi statutárním městem Opava a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599,
v rámci akce "ZŠ Šrámkova - sportoviště"

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/105
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Opava - telematika       
            (2212,6121,00000020,0220,0007527000000)                       -  1.325.061,00 Kč
                       
            ZŠ Šrámkova - sportoviště      
            (3113,6121,00000020,0220,0007486000000)                       +  1.325.061,00 Kč

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

4856/118/RM/22 Investiční akce "ZŠ Pekařská" (výměna oken, zateplení, střecha) - dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRZY3) ke smlouvě o dílo č. 18/2022/PRI (MMOPP00LRZJ6)
mezi statutárním městem Opava a společností FENBAU s.r.o. se sídlem Gajdošova
3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458, DIČ: CZ25815458, v rámci
akce "ZŠ Pekařská" (výměna oken, zateplení, střecha)

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

4857/118/RM/22 Investiční akce "Rekreační oblast Stříbrné jezero" - 1. etapa - dodatek č. 2 k realizační
smlouvě

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00NBJLU) k realizační smlouvě č. 16/2020/PRI (MMOPP00IKKC0)
mezi Českou republikou - ministerstvem financí se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1,
IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947, statutárním městem Opava jako objednateli
a společností Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915 jako zhotovitelem v rámci akce "Rekreační oblast
Stříbrné jezero" - 1. etapa

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

4858/118/RM/22 Realizace investiční akce "Hlučínská - cyklostezka" - smluvní vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
a) dohodu č. 136/2022/PRI (MMOPP00LS009) o úpravě vzájemných práv a povinností

v rámci zabezpečení realizace stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390,
statutárním městem Opava a společností KARETA, s.r.o. se sídlem Krnovská 1877/51,
792 01 Bruntál, IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213 v rámci akce "Hlučínská -
cyklostezka"

b) smlouvu č. 135/2022/PRI (MMOPP00LRZZY) o výpůjčce mezi Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
Praha 4, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 a statutárním městem Opava, a to pozemků
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parc. č. 2324/2 a 3260/9 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci stavby "Hlučínská -
cyklostezka"  

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

4859/118/RM/22 Příprava a realizace investiční akce "Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida" -
smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
smlouvu č. 137/2022/PRI (MMOPP00NBJJ4) o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací mezi společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063 a statutárním městem Opava,
a to v rámci akce "Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida"

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

4860/118/RM/22 Schválení smluv - Zdravotní klaun, Slovácká obec Výhonek

Rada města
 

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

(MMOPP00CUYU0), mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Zdravotním klaunem, o.p.s. se sídlem Paříkova 355/7, Vysočany, 190 00
Praha 9, IČ 26547953, zastoupeným Mgr. Kateřinou Slámovou Kubešovou,
předsedkyní, ve výši 30.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
(MMOPP00CUYT5), mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Slováckou obcí Výhonek, z.s., se sídlem Bezručovo nábřeží 219, 747 41 Branka
u Opavy, IČ 42869382, zastoupenou Hanou Rampáčkovou, starostkou, ve výši
20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

4861/118/RM/22 Dotace ostatní - Matice slezská, pobočný spolek v Opavě - Vlastivědné listy 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Matici slezské, pobočného spolku v Opavě se sídlem
Matiční 175/2, Město, 746 01 Opava, IČ 00534366, na náklady související s vydáním
Vlastivědných listů Slezska 2022, ve výši 35.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Matici slezské, pobočnému spolku v Opavě se sídlem Matiční 175/2,

Město, 746 01 Opava, IČ 00534366, na náklady související s vydáním Vlastivědných
listů Slezska 2022, ve výši 30.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/106
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč
   
 Matice slezská, pobočný spolek v Opavě  
 (3316,5222,000000000,0020,0000206000000) + 30.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4862/118/RM/22 Dotace ostatní - Bílý kruh bezpečí - intervenční centrum

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Bílého kruhu bezpečí, z.s. se sídlem U Trojice 1042/2, Smíchov,
150 00 Praha, IČ 47607483, na úhradu provozních a mzdových nákladů v souvislosti
s poskytováním sociální služby "intervenční centra" v Opavě, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Bílému kruhu bezpečí, z.s. se sídlem U Trojice 1042/2, Smíchov,

150 00 Praha, IČ 47607483, na úhradu provozních a mzdových nákladů v souvislosti
s poskytováním sociální služby "intervenční centra" v Opavě, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/107
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč
 Bílý kruh bezpečí  
 (4376,5222,000000000,0020,0000188000000)    + 20.000,00 Kč

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

4863/118/RM/22 Dotace ostatní - Fontána, příspěvková organizace - sociální služba (DAR)

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dar organizaci Fontána, příspěvková organizace se sídlem Celní 409/3,
748 01 Hlučín, IČ 71197044, na náklady související s poskytováním sociální služby v roce
2022, ve výši 10.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dar organizaci Fontána, příspěvková organizace se sídlem Celní 409/3,

748 01 Hlučín, IČ 71197044, na náklady související s poskytováním sociální služby
v roce 2020, ve výši 8.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/108
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 8.000,00 Kč
   
 Fontána, příspěvková organizace  
 (4357,5339,000000000,0020,0000187000000))    + 8.000,00 Kč

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

4864/118/RM/22 Dotace ostatní - Fyzická osoba - výstava fotografií

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci pana ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 57 Slavkov,
na náklady související s výstavou fotografií v Knihovně Petra Bezruče v Opavě -
Kateřinkách, ve výši 4.500,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci panu ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 57 Slavkov, na náklady
související s výstavou fotografií v Knihovně Petra Bezruče v Opavě - Kateřinkách, ve výši
4.500,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4865/118/RM/22 Dar - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - Ukrajinská krize

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dar Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem
Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, na pokrytí fixních nákladů
souvisejících s ukrajinskou krizí, ve výši 300.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dar Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem

Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, na pokrytí fixních
nákladů souvisejících s ukrajinskou krizí, ve výši 300.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/X/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO - pomoc Ukrajině  
 (6221,5901,000000120,0020,0002982000000)    - 300.000,00 Kč
   
 Oblastní spolek Českého červeného kříže

Opava
 

 (5213,5222,000000120,0020,0000159000000) + 300.000,00 Kč
   
   

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

4866/118/RM/22 Rozpočtová opatření 2022 - I.

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/176

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 
příjem z uzavřeného účtu sdružených
prostředků na akci "Cyklistická stezka Hradec
n/Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava"

 

 (2219,2329,000000000,0020,0000000000000) + 102.688,63 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
 neplánované platby  
 - nákup služeb  
 (3639,5169,000000000,0050,0001029000000) + 45.500,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 57.188,63 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/177
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000014004,0020,0002450000000) + 150.000,00 Kč
   

ve výdajích - personální a mzdové oddělení

 zajištění akceschopnosti JSDH Opava
Kylešovice
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 - ostatní osobní výdaje  
 (5512,5021,000014004,0192,0002450000000) + 150.000,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/178
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné
pokladní správy SR

 

 Kompenzační bonus pro rok 2022 (COVID)  
 MD 231 0000  
 (0000,4111,000098043,0020,0000000000000) + 141.897,86 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 141.897,86 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/179
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000029031,0020,0000000000037) + 870.841,00 Kč
 (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 117.504,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

 
Městské lesy Opava - obnova, zajištění a
výchova lesních porostů do 40 let věku - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz

 

 - umělá obnova sadbou první  
 (1039,5331,000029031,0050,0001002000037) + 220.044,00 Kč
 - umělá obnova sadbou opakovaná  
 (1039,5331,000029031,0050,0001002000037) + 70.377,00 Kč
 - zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě  
 (1039,5331,000029031,0050,0001002000037) + 309.400,00 Kč
 - výchova lesních porostů do 40 let věku  
 (1039,5331,000029031,0050,0001002000037) + 79.020,00 Kč
 - zřizování nových oplocenek  
 (1039,5331,000029031,0050,0001002000037) + 192.000,00 Kč
  Celkem + 870.841,00 Kč

   

 
Městské lesy Opava - ekologické a k přírodě
šetrné technologie při hospodaření v lesích -
účelový neinvestiční příspěvek na provoz

 

 - soustřeďování dříví koněm v lese  
 (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 100.224,00 Kč
 - štěpkování nebo drcení klestu  
 (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 17.280,00 Kč
  Celkem + 117.504,00 Kč

   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/180
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 6.210.226,03 Kč
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ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace  
 8. žádost o platbu  
 (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 6.210.226,03 Kč
 (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 6.210.226,03 Kč
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 Úvěr dlouhodobý KB (400. mil. Kč) - mimořádná

splátka
 

 (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 6.210.226,03 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2022/181
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0002573000000) + 500.000,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení hlavního architekta

 Dopravní model - mikroskopická simulace na ul.
Těšínská v Opavě

 

 - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
majetku

 

 (2219,6119,000000020,0080,0002573000000) - 982.520,00 Kč
   
 - nákup služeb  
 (2219,5169,000000201,0080,0002573000000) + 500.000,00 Kč
 (2219,5169,000000020,0080,0002573000000) + 482.520,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 500.000,00 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2022/182
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 fotbalové hřiště Minerva  
 osazení zavlažovací nádoby  
 (3412,6121,00000000,0051,0001104770000) + 98.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 98.000,00 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2022/183
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 JSDH - DHDM  
 (5512,5137,000000000,0193,0002530000000) + 5.600,00 Kč
   
v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 přijaté náhrady od pojišťovny  
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 (5512,2324,000000000,0193,0009167000000) + 5.600,00 Kč
 
 

i) Rozpočtové opatření č. 2022/184
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 5.000.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 bezdrátový místní inf. systém + povodňový plán

(SMO+MČ)
 

 (5212,5901,000000000,0193,0002459000000) + 5.000.000,00 Kč
   

   

j) Rozpočtové opatření č. 2022/185
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov - budovy,

haly a stavby
 

 (3111,6121,000000020,0220,0007625000000) - 475.300,10 Kč
 MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov -stroje,

přístroje a zařízení
 

 (3111,6122,000000020,0220,0007625000000) + 253.305,03 Kč

 MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov - drobný
dlouhodobý hmotný majetek

 

 (3111,5137,000000020,0220,0007625000000) + 221.995,07 Kč
   
   

k) Rozpočtové opatření č. 2022/186
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 163.180,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města

 Zahrádkářská osada Otická - oprava
komunikace

 

 (2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 163.180,00 Kč
   
   

l) Rozpočtové opatření č. 2022/187
ve výdajích - odbor životního prostředí

 Obecně prospěšné práce  
 (3745,5169,000000000,0130,0002520000000) - 28.000,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 platy  
 (3639,5011,000000000,0192,0002520000000) + 20.926,00 Kč
   
 sociální pojištění  
 (3639,5031,000000000,0192,0002520000000) + 5.190,00 Kč
   
 zdravotní pojištění  
 (3639,5032,000000000,0192,0002520000000) + 1.884,00 Kč
   
   

m) Rozpočtové opatření č. 2022/188
ve výdajích - odbor majetku města
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 oddělení správy a evidence budov  
 revize a posouzení stavu veřejného osvětlení  
 (3631,5169,00000000,0051,0000000000000) + 36.300,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 36.300,00 Kč
   
   

n) Rozpočtové opatření č. 2022/189
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 oprava kanalizace  
 (2321,5171,00000000,0051,0001046000000) + 50.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 50.000,00 Kč

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

1) JA TS - kotelna budovy komunikací v areálu TSO - výměna plynového kotle
2) JA TS - kotelna budovy autodílny v areálu TSO - výměna plynového kotle

   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/190
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 846.032,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - kotelna budovy komunikací v areálu
TSO - výměna plynového kotle

 

 (3639,6122,000000000,0790,0004342000000) + 846.032,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/191
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 822.393,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - kotelna budovy autodílny v areálu TSO -
výměna plynového kotle

 

 (3639,6122,000000000,0790,0004341000000) + 822.393,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4867/118/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o tisku měsíčníku Hláska

Rada města
 

1. schvaluje
a) Dodatek č. 1 (MMOPP00HM1Z9) ke smlouvě o tisku měsíčníku Hláska

(MMOPP00HMGGZ) mezi statutárním městem Opava a SEVEROTISK s.r.o. se
sídlem Mezní 3312/7, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 28223152 
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b) Rozpočtové opatření č. 2022/192
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 měsíčník Hláska  

 (3349,5139,000000000,0120,0001057000000) + 100.000,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  

 (6409,5901,000000000,020,0002996000000) - 100.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4868/118/RM/22 Ceny primátora statutárního města Opavy - 50 let promenádních koncertů

Rada města
 

1. schvaluje
a) udělení Ceny primátora statutárního města Opavy panu Jindřichu Czernému,

bydlištěm ░░░░ ░░░ , Ostrava - Svinov, za 50 let aktivní činnosti při organizaci
a provozování promenádních koncertů dechových hudeb v Opavě, za práci
s dechovými orchestry a podíl na založení dechového orchestru ZUŠ Opava a Slezské
kapely Opava 

b) udělení Ceny primátora statutárního města Opavy panu Karlu Müllerovi, bytem░░░░
░░░ , Hradec nad Moravicí, za 50 let aktivní činnosti při organizaci a provozování
promenádních koncertů dechových hudeb v Opavě a dalších koncertů pro veřejnost a
50 let práce s dechovými orchestry na Opavsku

c) udělení Ceny primátora statutárního města Opavy panu Janu Mücksteinovi, bytem ░░
 ░░░░ ░░░░ , Opava - Kylešovice, za 50 let aktivní činnosti při organizaci
a provozování promenádních koncertů dechových hudeb v Opavě a dalších koncertů
pro veřejnost a 50 let práce s dechovými orchestry na Opavsku

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

4869/118/RM/22 Senior point - financování 2023

Rada města
 

1. schvaluje
deklaraci, že v roce 2023 bude na území města Opavy provozovat službu Senior
point, prostřednictvím provozovatele Seniorcentrum Opava p. o., IČ 71196943, se sídlem
Rolnická 1550/24, 747 05, Opava - Kateřinky, včetně zajištění spoluúčasti města Opavy ve
výši min. 30 % celkových ročních nákladů této služby

2. pověřuje
ředitele Seniorcentra Opava p.o., k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, na financování Senior pointu pro rok 2023

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

4870/118/RM/22 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - Pořízení studie optimalizace systému
nakládání s komunálními odpady ve městě Opavě a příprava návrhu opatření

Rada města
 

1. bere na vědomí
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace

2. schvaluje
smlouvu (MMOPP00MPK5A), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4871/118/RM/22 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č.
OPA-V-46/2022+prodloužení pracovního místa + rozpočtové opatření

Rada města
 

1. schvaluje
a) dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. OPA-

V-46/2022 (MMOPP00MPCZO), mezi statutárním městem Opava a Úřadem práce
České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,
IČ 72496991, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí,
746 01 Opava 1, IČ72496991 

b) prodloužení 1 pracovního místa pro koordinátora/ku veřejné služby na dobu určitou od
1. 9. 2022 do 28. 2. 2023 na odboru životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny

c) rozpočtové opatření č. 2022/193
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd +

odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00MPCZO)

 

 (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 49.500,00 Kč
   
ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 platy  
 (3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 36.995,51 Kč
 sociální pojištění  

 (3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 9.174,89 Kč
 zdravotní pojištění  

 (3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 3.329,60 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4872/118/RM/22 Dofinancování vybraných subjektů v rámci dotačního programu Sociální a související
služby 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzory Dodatků č. 1 ke vzorovým smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

statutárního města Opavy (MMOPP00D5GT7 a MMOPP00D5GSC) programu
SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2022

b) poskytnutí navýšení účelových dotací (tzv. dofinancování) z rozpočtu statutárního
města Opavy pro rok 2022 v rámci dotačního programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ
SLUŽBY 2022 žadatelům na projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je
nedílnou součástí materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Dodatek č. 1 k Smlouvě o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy dle přílohy č. 3 a 4 
materiálu

c) neposkytnutí  navýšení účelových dotací (tzv. dofinancování) z rozpočtu statutárního
města Opavy pro rok 2022 v rámci dotačního programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ
SLUŽBY 2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 2, která je nedílnou součástí 
materiálu

d) Rozpočtové opatření č. 2022/X/Z
 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO  
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 346.900,00 Kč
  
ve výdajích - odbor sociálních věcí
Dotační program - sociální a související služby  
(6409,5901,00000000,0040,0000000000000) - 1.754.800,00 Kč
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(4357,5901,00000000,0040,0000000000000) - 350.000,00 Kč
  
Česká provincie Kongregace Dcer Božské slávy  
(4350,5223,00000000,0040,0000154000000)
PID: MMOPP00D5HL4

+ 270.000,00 Kč

  
Centrum pro zdravotně postižené Moravs.kraje
o.p.s.

 

(4312,5221,00000000,0040,0000102000000) + 48.000,00 Kč
PID: MMOPP00D5HK9
 

 

Domov Vesalius, z.ú.  
(4357,5221,00000000,0040,0000182000000)
PID: MMOPP00D5HIJ

+ 49.700,00 Kč

  
Armáda spásy v České republice, z.s.  
(4378,5222,000000000,0040,0000153000000)
PID: MMOPP00D5HHO

+ 34.000,00 Kč

  
Charita Opava Pokojný přístav  
(3545,5223,00000000,0040,0000111000000)
PID: MMOPP00D5HGT

+ 150.000,00 Kč

  
Charita Opava pečovatelská služba  
(4351,5223,00000000,0040,0000111000000)
PID: MMOPP00D5HFY

+ 300.000,00 Kč

  
Charita Opava chráněné bydlení  
(4354,5223,00000000,0040,0000111000000)
PID: MMOPP00D5HE3

+ 102.500,00 Kč

  
Charita Opava služby následné péče  
(4376,5223,00000000,0040,0000111000000)
PID: MMOPP00D5HD8

+ 55.000,00 Kč

  
Charita Opava denní stacionář  
(4356,5223,00000000,0040,00001111000000)
PID: MMOPP00D5HBI

+ 72.500,00 Kč

  
Charita Opava Dům sv. Cyrila a Metoděje  
(4354,5223,00000000,0040,0000111000000)
PID: MMOPP00D5HAN

+ 230.000,00 Kč

  
Charita Opava Mraveneček  
(4356,5223,00000000,0040,0000111000000)
PID: MMOPP00D5H8X

+ 64.000,00 Kč

  
Charita Opava občanská poradna  
(4312,5223,00000000,0040,0000111000000)
PID: MMOPP00D5H5C

+ 40.000,00 Kč

  
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. terapeutické centrum  
(4379,5221,00000000,0040,0000165000000)
PID: MMOPP00D5H4H

+ 40.000,00 Kč

  
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.klub Modrá kočka  
(4375,5221,00000000,0040,0000165000000)
PID: MMOPP00D5H3M

+ 25.000,00 Kč

  
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. poradenské středisko  
(4312,5221,00000000,0040,0000165000000)
PID: MMOPP00D5H2R

+ 5.000,00 Kč
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EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Pro rodiny s dětmi  
(4371,5221,00000000,0040,0000165000000)
PID: MMOPP00D5H1W

+ 16.000,00 Kč

  
ELIM Opava, o.p.s.  
(4359,5221,00000000,0040,0000161000000)
PID: MMOPP00D5H01

+ 25.000,00 Kč

  
DomA - domácí asistence  
(4351,5221,00000000,0040,0000181000000)
PID: MMOPP00D5GZD

+ 10.000,00 Kč

  
Vila Vančurova o.p.s. domov pro seniory  
(4350,5221,00000000,0040,0000179000000)
PID: MMOPP00D5GYI

+ 300.000,00 Kč

  
Vila Vančurova o.p.s. domov se zvl.režimem  
(4357,5221,00000000,0040,0000179000000)
PID: MMOPP00D5GXN

+ 150.000,00 Kč

  
Vila Vančurova o.p.s. odlehčovací služba  
(4359,5221,00000000,0040,0000179000000)
PID: MMOPP00D5GWS

+ 50.000,00 Kč

  
OASA nezisková o.p.s.  
(4351,5221,00000000,0040,0000428000000)
PID: MMOPP00D5GVX

+ 300.000,00 Kč

  
ANIMA VIVA z.s.  
(4312,5222,00000000,0040,0000158000000)
PID:  MMOPP00D5GU2

+ 115.000,00 Kč

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

4873/118/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku s názvem "Výměna klimatizace v
serverovně"

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

 
1. BENKO KLIMA s.r.o., Přemyslovců 16/32a, 747 07 Opava - Jaktař
2. Klimatizace a servis Svoboda s.r.o., Blokova 535/12, 719 00, Ostrava Kunčice
3. AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava
 

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost BENKO KLIMA s.r.o.,
Přemyslovsů 16/32a, 747 07 Opava - Jaktař, IČ: 25822152, 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 o dílo na dodávku a montáž klimatizace na akci "Výměna klimatizace
v serverovně" (MMOPP00LR543), mezi statutárním městem Opava jako objednatelem
a společností BENKO KLIMA s.r.o., Přemyslovsů 16/32a, 747 07 Opava - Jaktař,
IČ: 25822152, jako dodavatelem

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4874/118/RM/22 Středisko volného času Opava, p.o.- rozpočtové opatření a změna závazného
ukazatele

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/194

ve výdajích - odbor školství

 
neinvestiční účelový příspěvek na provoz SVČ
na uspořádání koncertu souboru Musica pro
Sancta Cecilia

 

 (3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 25.000,00 Kč
   
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 25.000,00 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
Koncert souboru Musica pro Sancta Cecilia 25 000,00
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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4875/118/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská v
rámci výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města
 

1. souhlasí
 

s realizací projektu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - 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: 0
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4876/118/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy Sedmikrásky, Opava v rámci
výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města

1. souhlasí
s realizací projektu Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, 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: 0

4877/118/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy Opava, Havlíčkova v rámci
výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města
 

1. souhlasí
s realizací projektu Mateřské školy Opava, Havlíčkova - 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: 0

4878/118/RM/22 Funkční období ředitele Zařízení školního stravování Opava, p.o.

Rada města
 

1. schvaluje
 
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

2. odvolává
 
Mgr. Dalibora Zemana z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitele příspěvkové
organizace Zařízení školního stravování Opava v souladu s § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., a to ke dni 31. 1. 2023

3. schvaluje
 
nominaci členů konkursní komise určené zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a)
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
na pracovní místo ředitelky/ředitele Zařízení školního stravování Opava, příspěvková
organizace, a to: 

Ing. Andreu Štenclovou, vedoucí odboru školství, do funkce předsedkyně konkursní
komise

Mgr. Petra Orieščíka, náměstka primátora, do funkce člena konkursní komise

4. stanovuje
 
požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení

5. pověřuje
 
funkcí tajemnice konkursní komise Ing. Evu Dostálovou, referentku odboru školství

6. bere na vědomí
 
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4879/118/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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4880/118/RM/22 Činnost Komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 4.8.2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 4.8.2022

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

4881/118/RM/22 Ukončení činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ve volebním období 2018-
2022

Rada města
 

1. ruší
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
ke dni 30. 9. 2022 komise Rady statutárního města Opavy s názvem
 
a) Majetková komise
 
b) Komise pro informatiku
 
c) Komise pro komunitní plán a sociální věci
 
d) Komise pro urbanismus a investice
 
e) Kulturní komise
 
f) Sportovní komise
 
g) Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality
 
h) Komise pro občanské obřady
 

2. ukládá
předsedům, popř. místopředsedům komisí Rady statutárního města Opavy, aby v souladu
se "Zásadami pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města,
kteří nejsou členy zastupitelstva města" předali návrh na poskytnutí odměn za období
01.01.2022-30.09.2022 tajemníkovi magistrátu na předepsaném tiskopise nejpozději
do 7.10.2022

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

4882/118/RM/22 Rozpočtová opatření 2022 - II.

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/195

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 vybavení městských bytů pro uprchlíky  

 (6221,5139,000000900,0020,0002982000000) - 10.489,02 Kč
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ve výdajích - odbor majetku  
 oprava městských bytů pro uprchlíky  
 (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 10.489,02 Kč
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/196
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 1.110.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku, TSO

 Parkovací dům Skladištní - materiál  
 (2219,5139,000000000,0790,0007570000000) + 35.000,00 Kč
 Parkovací dům Skladištní - voda  
 (2219,5151,000000000,0790,0007570000000) + 15.000,00 Kč
 Parkovací dům Skladištní - elektřina  
 (2219,5154,000000000,0790,0007570000000) + 170.000,00 Kč
 Parkovací dům Skladištní - služby  
 (2219,5169,000000000,0790,0007570000000) + 840.000,00 Kč
 Parkovací dům Skladištní - opravy a udržování  
 (2219,5171,000000000,0790,0007570000000) 50.000,00 Kč

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

4883/118/RM/22 Personální záležitosti - změna ve vedení školské příspěvkové organizace MŠ Opava,
Šrámkova

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
písemné oznámení Bc. Sylvie Graf o vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance
na pozici ředitele Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace
ke dni 4. 8. 2022

2. jmenuje
 
Bc. Dagmar Ullmannovou, nar. 9. 12. 1965, bytem Pekařská 1502/84, 747 05 Opava,
na pracovní místo vedoucího zaměstnance - ředitele příspěvkové organizace Mateřská
škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace od 11. 8. 2022 do doby
jmenování ředitelky/ředitele na základě vyhlášeného konkursního řízení

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

4884/118/RM/22 Konkursní řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace

Rada města
 

1. schvaluje
a) vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele

Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace 

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisí
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b) nominaci členů konkursní komise určené zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a)
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a to:
 

Ing. Andreu Štenclovou, vedoucí odboru školství, do funkce předsedkyně konkursní
komise
Mgr. Petra Orieščíka, náměstka primátora, do funkce člena konkursní komise

c) dalšího odborníka s hlasem poradním, který není členem komise ve smyslu § 2 odst. 5
výše citované vyhlášky, a to:

Ing. Michala Kokoška, 1. náměstka primátora

2. stanovuje
požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení

3. pověřuje
funkcí tajemnice konkursní komise Ing. Evu Dostálovou, referentku odboru školství

4. bere na vědomí
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

Ing. Michal Jedlička v. r.
 náměstek primátora města




