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Usnesení: PŘIJATO

RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 24.8.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4885/119/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 119. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 24.08.2022

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

4886/119/RM/22 Majetkové záležitosti - přijetí daru od MSK (pozemky ve sportovním areálu Kolofíkovo
nábřeží)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
přijetí daru nemovitých věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola
technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží
1062/51, Opava, IČO 00845299, a to:
pozemek parc. č. st. 2659 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
občanská vybavenost, část pozemku parc. č. 2693/1, část pozemku parc. č. 2693/2 a
pozemek parc. č. 2710/1, vše ostatní plocha, nově sloučené do pozemku parc. č. 2693/2
ostatní plocha o nové, dosud nezapsané výměře 6063 m2, vše dle přiloženého
geometrického plánu č. 3491-073/2022, včetně všech součástí a příslušenství těchto
nemovitých věcí, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, do vlastnictví statutárního
města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČO 00300535, za podmínky, že obdarovaný
uhradí poplatek spojený s návrhem na vklad práv do katastru nemovitostí a dále za
následujících podmínek:
I.  zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu § 1761
občanského zákoníku, a to na dobu 10 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva
k předmětu daru do katastru nemovitostí,
II.  obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude
předmět daru užívat k jinému účelu než jako tělovýchovné zařízení pro individuální a
skupinové sportovní aktivity v různých oblastech sportu, a to po dobu 10 let od nabytí
účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí,
III.  obdarovaný se zavazuje, že do šesti let od nabytí účinků vlastnického práva
k předmětu daru do katastru nemovitostí zajistit realizaci stavby "Vrcholové centrum
BEACH sportu" v rozsahu dle architektonické studie, a tuto skutečnost doložit dárci
kolaudačním souhlasem vydaným příslušným stavebním úřadem; v rámci stavby se
obdarovaný zavazuje zajistit vybudování samostatných přípojek inženýrských sítí (voda,
kanalizace, elektřina, plyn), a to i ke stávajícím budovám umístěným na předmětu daru a
vybudování samostatného příjezdu k předmětu daru,
IV.  obdarovaný se zavazuje:

zajistit zachování požární únikové cesty z budovy č. p. 1062, část obce Kateřinky,
občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1540 zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Kateřinky u Opavy, a shromaždiště evakuovaných osob na
části nově vzniklého pozemku par. č. 2693/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy (dle
geometrického plánu č. 3491-073/2022 v rozsahu dle zákresu uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu,

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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umožnit organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51,
příspěvková organizace využívat v ročním období duben-říjen venkovní hřiště
umístěné na předmětu daru:

ve vyučovacích dnech (PO-PÁ) kdykoliv od 7:00 do 14:30 hod., mimo tuto
dobu ve vyučovacích dnech (PO-PÁ) v rozsahu do 4 hodin dle dohody
s provozovatelem areálu,
v době letních prázdnin (červenec a srpen) v rozsahu do 40 hodin, dle
dohody s provozovatelem areálu,

 
V. smluvní strany se dohodly, že obdarovaný je oprávněn splnit povinnosti dle II. až IV.
i prostřednictvím třetího subjektu,
VI. v případě porušení některé z povinností dle II. až III. je dárce oprávněn od smlouvy
odstoupit a obdarovaný je povinen předmět daru vrátit do vlastnictví dárce a k tomuto mu
poskytnout veškerou potřebnou součinnost,
VII. v případě, že obdarovaný nesplní některou z povinností dle IV. ani V. dárcem
dodatečné poskytnuté lhůtě (ne kratší než 10 dnů), je dárce oprávněn požadovat po
obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení;
smluvní pokuta je splatná vždy do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem (i
prostřednictvím příspěvkové organizace) k její úhradě písemně vyzván; obdarovaný bere
na vědomí, že úhradou smluvní pokuty nezanikají jeho povinnosti plnit i nadále závazky
dle darovací smlouvy; úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok dárce vůči
obdarovanému na případnou náhradu škody
 
 

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

4887/119/RM/22 Majetkové záležitosti - dodatek k nájemní smlouvě (části pozemků v ZO Jiřina a
Žižkova)

Rada města
 

1. schvaluje
a) Dodatek (PID MMOPP00LY4TA) k nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem  a Základní organizací Českého zahrádkářského
svazu Opava jako nájemcem, jejímž předmětem je prodloužení doby nájmu u části
pozemku parc.č. 2134/2 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu ve snímku
katastrální mapy

b) Dodatek (PID MMOPP00LY4U5) k nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem   a Základní organizací Českého zahrádkářského
svazu Opava Město jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku
parc.č. 901 - orná půda, k.ú. Jaktař, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

4888/119/RM/22 Majetkové záležitosti - darovací smlouva (převod pozemků včetně stavby komunikace
- pokračování ul. Pekařská)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu (PID MMOPP00LY23A) mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje  jako dárcem a statutárním městem Opava jako
obdarovaným, jejímž předmětem je převod původní silnice č. III/01129m, ul. Pekařská
včetně všech objektů a příslušenství v délce 0,567 km, úsek od UB 1532A104 do UB
1532A14201 umístěná na pozemcích parc. č. 2345/1 - ost. plocha, 2345/5 - ost. plocha,
2345/6 - ost. plocha, 2345/14 - ost. plocha, 3262/87 - ost. plocha, 3263/62 - ost. plocha,
3263/63 - ost. plocha a části pozemku 3262/81 - ost. plocha, označené dle nezapsaného
geometrické plánu jako parc.č. 3262/86, vše k.ú. Kateřinky u Opavy 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu (PID MMOPP00LXV5Q) mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje jako dárcem a statutárním městem Opava jako
obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemků parc.č. 2345/1 - ost. plocha, 2345/5 -
ost. plocha, 2345/6 - ost. plocha, parc.č. 2345/14 - ost. plocha, parc.č. 3262/87 - ost.
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plocha, parc.č. 3263/62 - ost. plocha, parc.č. 3263/63 - ost. plocha a části pozemku parc.č.
3262/81 - ost. plocha označené dle nezapsaného geometrické plánu jako parc.č. 3262/86,
vše k.ú. Kateřinky u Opavy 

 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

4889/119/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemků (souvisejících s bytovými domy na ul. Solná a
U Fortny)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00MNC14) mezi statutárním městem
Opava jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a Společenstvím vlastníků Solná 1,3, U Fortny 2,
Opava jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  pozemku  parc.č. 99/1 - zast. plocha,
parc.č. 103/1 - zast. plocha, parc.č. 101/1 - zast. plocha a parc.č. 101/3 - zast. plocha,  k.ú.
Opava - Město, za cenu 1.477.500,00 Kč, tj. 1.500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

4890/119/RM/22 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
Stará silnice, nám. Republiky)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva (PID MMOPP00L6IST) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž
předmětem je nabytí pozemku parc.č. 576/1 - ost. plocha, k.ú. Jaktař

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  (PID
MMOPP00L6IRY) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako
převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí
pozemku parc.č. 592/2 - ost. plocha, k.ú. Opava - Město
 

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

4891/119/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr zemědělského pachtu pozemku ul. Otická

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr pachtu pozemku parc.č. 2556/5 - orná půda, k.ú. Opava - Předměstí
 

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

4892/119/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr směny částí pozemků Opava - Kylešovice za pozemek



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 4/26

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Opava - Kateřinky

Rada města
 

1. schvaluje
záměr směny částí pozemků parc.č. 1070/1 - ostatní plocha, parc.č. 1048/1 - trvalý travní
porost, k.ú. Kylešovice za pozemek parc.č. 2303/18 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

4893/119/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr směny částí pozemků, ul. Slavičí

Rada města
 

1. schvaluje
záměr směny části pozemku parc.č. 2656/3 - zahrada, dle nezapsaného geometrického
plánu jako pozemek parc.č. 2656/91, za část pozemku parc.č. 2656/15 - zahrada, dle
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2656/92 - zahrada, vše k.ú.
Opava - Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy

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

4894/119/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků obec Skřipov

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemků parc.č. 1697 - lesní pozemek, parc.č. 1505 - zahrada, parc.č.
1508 - orná půda, parc.č. 1491 - lesní pozemek, k.ú. Skřipov

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

4895/119/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemků u Obchodního centra Žabka, Opava -
Kylešovice

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00LRL5U) mezi statutárním
městem Opava jako prodávajícím a oprávněným ze služebnosti a společností Obchdodní
centrum ŽABKA s.r.o. jakožto kupujícím a povinným ze služebnosti, jejímž předmětem je
prodej částí pozemků parc.č. 1153/93 - ostatní plocha, dle nezapsaného geometrického
plánu jako pozemek parc.č. 1153/93, parc.č. 1153/94 - ostatní plocha, dle nezapsaného
geometrického plánu jako pozemky parc.č. 1153/214, parc.č. 1153/215, k.ú. Kylešovice, za
cenu ve výši 1.630.185,06 (cena dle znaleckého posudku + náklady)

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

4896/119/RM/22 Majetkové záležitosti - pronájem pozemků ul. Olomoucká, pod budovou "Bludička"

Rada města
 

1. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00JTDWV) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a společností YUSUFELI s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem pozemků parc.č. 2344/22 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2344/63 - ostatní
plocha, k.ú. Opava - Předměstí

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4897/119/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod domem na ulici Palackého

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00L6JH5) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je
prodej pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za
kupní cenu 225.000,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

4898/119/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod garáží v garážišti U Hliníku,
včetně podílu na příjezdové komunikaci

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2166/21 - zastavěná plocha a nádvoří, a podílu
o velikosti 1/7 pozemku parc.č. 2166/36 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí

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

4899/119/RM/22 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (movité věci, LUKY Květiny - parkhotel s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 MMOPP00MN9GM ke kupní smlouvě 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: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4900/119/RM/22 Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce, Krnovská 71D, Opava (zařízení školního
stravování Opava, p.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 5 (MMOPP00MN9HH) ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a věcí
movitých (MMOPP006KY6S) mezi statutárním městem Opava jako půjčitelem a Zařízením
školního stravování Opava, příspěvková organizace, se sídlem Otická 2678/23, 746 01
Opava, IČ: 70999627 jako vypůjčitelem

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

4901/119/RM/22 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Žižkova, U Hřbitova,
Bochenkova, Olomoucká)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LWO) 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. 3333/5 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava,
p.č. 2146/17, E.ON, rozš. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 200,00 Kč + DPH 
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b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LUY) 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. 1837/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava,
U Hřbitova, parc.č. 339/4, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LF1) 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. 2172/13, 2172/236 v k.ú. Opava -
Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, Bochenkova, garáže, kNN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 15.350,00 Kč + DPH 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LVT) 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,
rozpojovací pojistkové skříně, jistící kabelové skříně v/na pozemcích parc.č. 2291/3,
2976/15, 2981 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava,
Olomoucká, p.č. 2976, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 3.740,00 Kč + DPH 

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

4902/119/RM/22 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Požárnická, Kravařovská, Gudrichova)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00L6LPN) 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. 983/1
v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu "Opava, Komárov, Požárnická, p.č. 63/2, 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 (MMOPP00L6LHR) 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 nadzemního vedení nízkého napětí a stožárů vedení nízkého
napětí do/na pozemku parc.č. 706 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu "Opava,
Komárov, Kravařovská, č.p. 402/29b, NN" 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 (MMOPP00L6LQI) 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 nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č.
2665/1, 2702/567 v k.ú.  Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Gudrichova, parc.č.
2702/393, rozšíření NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve
výši 2.000,00 Kč + DPH

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

4903/119/RM/22 Dodatek smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou
(ul. Slavkovská)

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00L6LS8) ke Smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00HZPLU) mezi statutárním městem Opava
a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava ve věci prodloužení termínu realizace stavby
pro umístění sjezdu a vstupu  na pozemku parc.č. 3044 v k.ú. Jaktař v rámci realizace
stavby "Rodinný dům Opava-Jaktař, na pozemcích parc.č. 25, 24/1, 23, 28/2, v k.ú.
Jaktař" 
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Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4904/119/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s CETIN a.s. (Skladištní)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LJH) mezi statutárním městem Opava
a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČ 04084063 pro umístění podzemního vedení a komunikačního zařízení v/na pozemcích
parc.č. 752/83, 752/106, 752/107, 774, 813/6, 813/19, 820/2, 3035, 3331 v k.ú. Opava -
Předměstí pro zrealizovanou stavbu "16010-054384 VPIC Opava Přestupní terminál,
Skladištní" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč +
DPH 

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

4905/119/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou (ul. Úvoz)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00L6L80) mezi statutárním městem Opava
a░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 3172/1 v k.ú.
Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Novostavba rodinného domu Za kopcem" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 26.450,00 Kč + DPH

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

4906/119/RM/22 Plánovací smlouva - technická a dopravní infrastruktura RD, Opava - Kylešovice (ul.
Slovenská)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Plánovací smlouvu (MMOPP00JWMXW) mezi statutárním městem Opava a žadateli
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , všichni bytem
Opava, související se souhlasem a umístěním stavby "Technická a dopravní infrastruktura
RD, Opava - Kylešovice lok. KY-Z1, prodloužení ul. Slovenská" do pozemků 2713, 2776,
2717/22, 2717/54 a 2717/55, k.ú. Kylešovice ve vlastnictví města včetně dohody o
budoucím převodu části pozemků parc.č. 2714 a 2715/1 v k.ú. Kylešovice, které budou
zastavěny pozemní komunikací a o budoucím převodu potřebné infrastruktury -
komunikace, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace do vlastnictví města Opavy

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

4907/119/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami -
přípojka vody a kanalizace (ul. Fügnerova, k.ú. Kateřinky u Opavy; ul. Lužická,
Kylešovice)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00LY0DA) mezi statutárním městem Opava a manželi ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, pro umístění podzemního vedení
vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a podzemní vedení kanalizační přípojky
do pozemku parc.č. 2312/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Stavební úpravy
garáže s přístavbou pro změnu užívání na rodinný dům", za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy
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b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00LXZOB) mezi statutárním městem Opava a manželi ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, pro umístění podzemního vedení
vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do pozemků parc.č. 68/2, 1403 a 1814
v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Stavba vodovodní přípojky pro budoucí RD
na parc.č. 66/7", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích statutárního města Opavy

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

4908/119/RM/22 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy v k.ú. Milostovice pro fyzickou
osobu - vodovodní řad a kanalizace

Rada města
 

1. schvaluje
umístění vodovodu včetně přípojek vody a dešťové kanalizace do pozemků ve vlastnictví
statutárního města Opavy, vodovod DN 80 včetně přípojek D32 bude umístěn do pozemků
parc.č. 201/2 a 205, dešťové kanalizace DN 300 bude umístěna do pozemku
parc.č. 206/2, vše v katastrálním území Milostovice, v rámci realizace stavby "Technická
infrastruktura Milostovice ul. Severní - vodovod, kanalizace" pro stavebníka ░░░░ ░░░░ ,
bytem Slavkov

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

4909/119/RM/22 Uplatnění předkupního práva - parc. č. 2172/202, k.ú. Opava - Předměstí (garážiště
Bochenkova) a parc. č. 2291/22, k.ú. Opava - Předměstí (garážiště Vančurova)

Rada města
 

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opavy dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
 
a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc. č. 2172/202, k. ú.

Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, za nabízenou
kupní cenu 400.000,00 Kč

b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2291/22, k.ú.
Opava - Předměstí, ve vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní
cenu 350.000,00 Kč

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

Vstup nové pečovatelské služby MEDEA poskytovatele Domov Vesalius, z.ú. do
Základní sítě SMO

Rada města
 nepřijala usnesení.

4910/119/RM/22 Financování navýšené kapacity Vila Vančurova o.p.s.

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční příspěvek SMO na navýšenou kapacitu domova pro seniory Vila Vančurova,

o.p.s. ve výši 598.080,00 Kč
b) finanční příspěvek SMO na navýšenou kapacitu domova se zvláštním režimem Vila

Vančurova, o.p.s. ve výši 825.920,00 Kč
c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/Z
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ve výdajích - odbor sociálních věcí
 Dotace na poskytování sociální služeb  

 (4357,5901,000000000,0040,0000000000000)  - 598.080,00 Kč
   
 Vila Vančurova - domov pro seniory sml.

MMOPP00DKMFK
 

 (4350,5221,000000000,0040,0000179000000) + 598.080,00 Kč
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/Z
ve výdajích - odbor sociálních věcí
 Dotace na poskytování sociální služeb  

 (4357,5901,000000000,0040,0000000000000)  - 825.920,00 Kč
   
 Vila Vančurova - domov se zvláštním režimem

sml. MMOPP00DKMEP
 

 (4357,5221,000000000,0040,0000179000000) + 825.920,00 Kč
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dodatek č. 2 MMOPP00DKMFK ke smlouvě mezi statutárním městem Opava a

organizací Vila Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 02250152, zastoupenou Miroslavem Glosem, MBA, statutárním zástupcem,
ve výši 598.080,00 Kč

b) dodatek č. 2 MMOPP00DKMEP ke smlouvě mezi statutárním městem Opava a
organizací Vila Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 02250152, zastoupenou Miroslavem Glosem, MBA, statutárním zástupcem,
ve výši 825.920,00 Kč

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

4911/119/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Jaktař - Slavkovská -
komunikace" - projektová dokumentace - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:

1. DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 05411572
2. FILDMAN PROJEKT s.r.o., Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny, IČ: 08014469
3. AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 45306605

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DOPRAPLAN s.r.o. se sídlem Přemyslovců
462/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 05411572 jehož nabídka splnila všechny
podmínky účasti ve výběrovém řízení a byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka

2. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00NBJSV), zakázka: "Jaktař - Slavkovská - komunikace" -

projektová dokumentace mezi statutárním městem Opava jako objednatelem
a společností DOPRAPLAN s.r.o. se sídlem Přemyslovců 462/6, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ: 05411572 jako zhotovitelem

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2022/109
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Jaktař - Slavkovská - komunikace - PD  
 (2212,6121,00000120,0220,0007460000000)    - 227.480,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) + 227.480,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4912/119/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Kontejnery na mobilní zeleň
v Opavě" - výsledek výběrového řízení + smlouva o dílo + rozpočtové opatření

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. KOKRA, spol. s r.o., Vršůvka 174/15, 747 06 Chvalíkovice, IČ: 45194963
2. GESOMONT s.r.o., Bohumínská 1875, 735 32 Rychvald, IČ 61946664
3. Pavel Vichta, Sadová 249, 747 69 Pustá Polom, IČ 73335886

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost KOKRA, spol. s r.o.,
Vršůvka 174/15, 747 06 Chvalíkovice, IČ 45194963, jehož nabídka splnila požadavky
zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší nabídkovou
cenu

2. schvaluje
a) smlouvu o dílo (MMOPP00MPAPG) zakázka "Kontejnery na mobilní zeleň v Opavě",

mezi statutárním městem Opava a společností KOKRA, spol. s r.o., Vršůvka 174/15,
747 06 Chvalíkovice, IČ 45194963

b) Rozpočtové opatření č. 2022/197
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Projekt "Lepší města pro život" Norské fondy  

 kontejnery na mobilní zeleň
sml.MMOPP00MPAPG

 

 (3745,6122,060590500,0130,0002369260000) + 661.294,24 Kč
 (3745,6122,060190503,0130,0002369260000) + 116.698,98 Kč
 (3745,6122,060100000,0130,0002369260000) + 102.886,78 Kč
 výsadba trvalek  
 (3745,5169,060590003,0130,0002369260000) + 55.327,31 Kč
 (3745,5169,060190006,0130,0002369260000) + 9.763,64 Kč
 (3745,5169,060100000,0130,0002369260000) + 8.608,04 Kč
 následná péče  
 (3745,5169,000000000,0130,0002369260000) + 43.560,90 Kč
 rezerva na spolufinancování projektu  
 (3745,5901,000000000,0130,0000000000000) - 155.055,72 Kč
   
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
 Projekt "Lepší města pro život" Norské fondy  
  rezerva investičních výdajů  
 (6409,6901,060590500,0140,0002369260000) - 716.621,55 Kč
 (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) - 126.462,62 Kč
   

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

4913/119/RM/22 Investiční akce "Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část" - dodatek č. 4 ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 4 (MMOPP00NBJMP) ke smlouvě o dílo č. 30/2020/PRI (MMOPP00IKK0O)

mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, statutárním městem Opava a Společností Opava,
MTS DS - MTS Infra, tvořenou společníkem 1 - správcem Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005, DIČ:
CZ24204005 a společníkem 2 Metrostav DS a.s. se sídlem Košická 17180/49, 821 08
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČ: 46120602,
DIČ: SK2023231892 v rámci akce "I/11 Opava, severní obchvat - západní část"
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 
b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/110

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
                 Inline areál  
                 (3412,6121,00000000,0220,0007510000000)                     - 954.521,00 Kč
                       
                 Severní obchvat - západní část      
                (2212,6121,00000000,0220,0007769000000)                      + 954.521,00 Kč
 
 

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

4914/119/RM/22 Investiční akce "Inline areál" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
 
dodatek č. 2 (MMOPP00NBJTQ) 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: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4915/119/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Sadová - přístavba - rozšíření
kapacity"

Rada města
 

1. schvaluje
a) zařazení do seznamu projektových dokumentací na rok 2022 akci org 7459

MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity
b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu na zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsahu
odborem přípravy a realizace investic, a to na zpracovatele projektové dokumentace
bouracích prací, pro vydání společného územního a stavebního povolení,
pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru na akci "MŠ Sadová - přístavba -
rozšíření kapacity"

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 141/2022/PRI
(MMOPP00NBJZW) bouracích prací, pro vydání společného územního a stavebního
povolení a pro provádění stavby mezi statutárním městem Opava a se společností
Slezská projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA se sídlem Olomoucká 9/8, 746 01
Opava, IČ: 00563145, DIČ: CZ00563145 na zakázku malého rozsahu "MŠ Sadová -
přístavba - rozšíření kapacity" za cenu nejvýše přípustnou 1.220.000,00 Kč bez DPH
(1.476.200,00 Kč vč. DPH)

d) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/111
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity - PD         
            (3111,6121,00000120,0220,0007459000000)                         + 1.476.200,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)                         - 1.476.200,00 Kč

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

4916/119/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Liptovská - rekonstrukce" -
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města
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1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00NBJOF) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace
č. 57/2022/PRI (MMOPP00LRZQ7) mezi statutárním městem Opava
a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Hradecká
94/41, 746 01 Opava, IČ: 12124036, DIČ: ░░░░ ░░░░ , v rámci akce "MŠ Liptovská -
rekonstrukce"

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

4917/119/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Edvarda Beneše -
rekonstrukce - rozšíření kapacity" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00NBJQ5) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace
č. 56/2022/PRI (MMOPP00LRZPC) mezi statutárním městem Opava
a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Hradecká
94/41, 746 01 Opava, IČ: 12124036, DIČ: ░░░░ ░░░░ , v rámci akce "MŠ Edvarda
Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity"

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

4918/119/RM/22 Investiční akce "ZŠ Komárov - rekonstrukce (vč. vestavby)" - dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00NBJNK) ke smlouvě o dílo č. 39/2021/PRI (MMOPP00LRXE9)
mezi statutárním městem Opava a společností FICHNA - HUDECZEK a.s. se sídlem
Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857, v rámci akce
ZŠ Komárov - rekonstrukce (vč. vestavby)"

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

4919/119/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Knihovna Petra Bezruče - pobočka
Liptovská - rekonstrukce" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00NBJPA) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

č. 66/2022/PRI (MMOPP00LRZR2) mezi statutárním městem Opava
a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Hradecká
94/41, 746 01 Opava, IČ: 12124036, DIČ: ░░░░ ░░░░ , v rámci akce "Knihovna
Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekonstrukce"

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2022/112
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekonstrukce - PD      
            (3314,6121,00000000,0220,0007464000000)                             + 84.700,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                              - 84.700,00 Kč

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

4920/119/RM/22 Dotace ostatní - LUIGINO.cz, z.s. - INLINE víkend 2022, Mistrovství ČR v inline
bruslení / Závod o pohár primátora Opavy a Blade Nights Opava

Rada města
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Usnesení: PŘIJATO
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1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku LUIGINO.cz, z.s. se sídlem Palackého 394/3, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 03745309, na náklady související s  pořádáním INLINE víkendu 2022,
Finále Českého poháru / Závod o pohár primátora Opavy a Blade Nights Opava, ve výši
45.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku LUIGINO.cz, z.s. se sídlem Palackého 394/3, Předměstí, 746 01

Opava, IČ 03745309, na náklady související s  pořádáním INLINE víkendu 2022,
Finále Českého poháru / Závod o pohár primátora Opavy a Blade Nights Opava, ve
výši 45.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/113
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 45.000,00 Kč
   
 LUIGINO.cz, z.s.  
 (3419,5222,000000000,0020,0000332000000) + 45.000,00 Kč
   
   

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

4921/119/RM/22 Dotace ostatní - Silesia Art, z.ú. - Slunovrat - Winter edition 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ústavu Silesia Art, z.ú. se sídlem Holečkova 562/11, Kylešovice,
747 06 Opava, IČ 03587631 na náklady související s pořádáním akce Slunovrat - Winter
edition 2022, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci ústavu Silesia Art, z.ú. se sídlem Holečkova 562/11, Kylešovice, 747 06

Opava, IČ 03587631 na náklady související s pořádáním akce Slunovrat - Winter
edition 2022, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/114
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Silesia Art, z.ú.  
 (3312,5221,000000000,0020,0000246000000) + 50.000,00 Kč

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

4922/119/RM/22 Dotace ostatní - Jezdecký klub Opava - Kateřinky -Velká cena Opavy

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Jezdeckého klubu Opava - Kateřinky, z.s. se sídlem Rolnická
159/120, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 68941749, na náklady související s akcí XXXIII.
Velká cena Opavy - Český skokový pohár, ve výši 30.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Jezdeckému klubu Opava - Kateřinky, z.s. se sídlem Rolnická 159/120,

Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 68941749, na náklady související s akcí XXXIII. Velká
cena Opavy - Český skokový pohár, ve výši 30.000,00 Kč

b)
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Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/115
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč
   
 Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s.  
 (3419,5222,000000000,0020,0000114000000) + 30.000,00 Kč
   
   

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

4923/119/RM/22 Dotace ostatní - Spolek na záchranu obchodního domu Breda - Koncert kapely Nebe

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Spolku na záchranu obchodního domu Breda se sídlem Dolní
náměstí 18/8, Město, 746 01 Opava, IČ 14256878, na náklady související s koncertem
kapely NEBE, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Spolku na záchranu obchodního domu Breda se sídlem Dolní náměstí

18/8, Město, 746 01 Opava, IČ 14256878, na náklady související s koncertem kapely
NEBE, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/116
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Spolek na záchranu obchodního domu Breda  
 (3399,5222,000000000,0020,0000660000000)    + 50.000,00 Kč
   
   

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

4924/119/RM/22 Dotace ostatní - Centrum sociálních služeb Hrabyně - Sportovní hry tělesně
postižených

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Centra sociálních služeb Hrabyně se sídlem Hrabyně 202, 747 67
Hrabyně, IČ 70630551 na náklady související s pořádáním akce Sportovní hry pro tělesně
postižené, ve výši 20.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Centru sociálních služeb Hrabyně se sídlem Hrabyně 202, 747 67

Hrabyně, IČ 70630551 na náklady související s pořádáním akce Sportovní hry pro
tělesně postižené, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/117
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč
   
 Centrum sociálních služeb Hrabyně  
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 (4379,5339,000000000,0020,0000189000000) + 20.000,00 Kč
   
   

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

4925/119/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změna rozpisu rozpočtu 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/198

ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 sportovní zařízení Krnovská  
 (3412,5154,00000000,0051,0000000000000) + 10.000,00 Kč
 sportovní zařízení HALA  
 (3412,5154,00000000,0051,0001006760000) + 800.000,00 Kč
 sportovní zařízení Hřiště Kylešovice  
 (3412,5154,00000000,0051,0007606000000) + 80.000,00 Kč
 městská policie  
 (5311,5154,00000000,0051,0000000000000) + 150.000,00 Kč
 Dům umění  
 (3322,5154,00000000,0051,0007814000000) + 150.000,00 Kč
 Slezanka  
 (3613,5154,00000000,0051,0001046000000) + 250.000,00 Kč
 nebytové hospodářství  
 (3613,5154,00000000,0051,0000000000000) + 100.000,00 Kč
 místní správa  
 (6171,5154,00000000,0051,0000000000000) + 500.000,00 Kč
 Parkovací dům Skladištní  
 (2219,5154,00000000,0051,0007570000000) + 170.000,00 Kč
 TSO - usn.č. 196 ze dne 10.8.2022  
 Parkovací dům Skladištní  
 (2219,5154,00000000,0790,0007570000000) - 170.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva na dodávané energie  
 (6409,5154,00000000,0020,0002996000000) - 1.440.000,00 Kč
   
v příjmech - odbor majetku města
 služby - HALA Opava  
 (3412,2111,000000000,0051,0009172000000) + 600.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/199
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 Inline areál-vybudování zázemí  
 budovy, haly a stavby  
 (3412,6121,00000120,0051,0007510000000) + 2.000.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
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 (6409,5901,00000120,0020,0002993000000) - 2.000.000,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/200
ve výdajích - odbor majetku, TSO
 JA TS - veřejné osvětlení ul. Polní - Ovocná  

 (3631,6121,000000020,0790,0004243000000) - 101.603,29 Kč
   
 JA TS - Horní nám. před Baťou - oprava

komunikace (odvodové žlaby)
 

 (2212,5171,000000020,0790,0004224000000) - 227.978,00 Kč
   

 JA TS - Fontána (koule) oprava izolace
protékající vany + zádlažba

 

 (3639,5171,000000020,0790,0004295000000) - 188.908,71 Kč
   

 JA TS - Městský hřbitov - zádlažba z mlatových
chodníků za žulové kostky

 

 (3632,6121,000000020,0790,0004321000000) + 518.490,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/201
ve výdajích - odbor životního prostředí

 útulek pro psy - opravy a udržování  
 (1014,5171,000000020,0130,0002524000000)  - 105.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, odd. správy a evidence budov

 projekt energeticky úsporná opatření
v městském útulku

 

 (2115,5166,000000020,0051,0002524000000) + 105.000,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/202
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 116.160,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku
 znalecké posudky  
 (3639,5166,000000000,0050,0002525000000) + 116.160,00 Kč
   
   

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/118
ve výdajích - městská policie

 cestovné  
 (5311,5173,000000000,0110,0002555000000) - 30.000,00 Kč
   
 autoprovoz - opravy a udržování  
 (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 30.000,00 Kč

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

4926/119/RM/22 Slezské divadlo Opava - přijetí dotace MK
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Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/203

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034352,0020,0000000000034) + 9.822.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 

Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na vlastní uměleckou činnost v roce
2022 - podpora profesionálních divadel,
profesionálních symfonických orchestrů a
pěveckých sborů

 

 (3311,5336,000034352,0121,0001002000034) + 9.822.000,00 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 11.984.000,00
- 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

- Dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2022 - podpora
profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a
pěveckých sborů (MK)

9.822.000,00

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

4927/119/RM/22 Dolní oblast Vítkovice - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města

Opavy (MMOPP00HM263) mezi Statutárním městem Opava a Dolní oblasti
VÍTKOVICE z. s., Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava, IČ 75125285 
 

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

 (6409,5901,000000120,0020,0002993000000) - 1.500.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 Dolní oblast Vítkovice, z.s. - účelová dotace  
 (3900,5222,000000120,0120,0000434000000) + 1.500.000,00 Kč
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

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

4928/119/RM/22 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava, "Kotlíkové
dotace- 3. výzva"

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu (MMOPP00MPK2P), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským

krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692
b) smlouvu (MMOPP00MPK1U), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským

krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692
 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4929/119/RM/22 Záměr zřízení Mateřské školy Opava, Liptovská, příspěvková organizace

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr vzniku nové příspěvkové organizace 
Mateřská škola Opava, Liptovská, příspěvková organizace se sídlem Liptovská 21,
746 06 Opava s účinností od 1. 9. 2023

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

4930/119/RM/22 Souhlas RMO s přijetím finančního daru pro Zařízení školního stravování

Rada města
 

1. souhlasí
s přijetím finančního daru pro Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na období školního roku 2022/2023 s tím,
že dar bude přijat ve dvou částech na základě uzavřených darovacích smluv

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

4931/119/RM/22 Navýšení cílových kapacit opavských mateřských škol

Rada města
 

1. schvaluje
a) navýšení cílové kapacity Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková

organizace ze současného počtu 150 dětí na 175 dětí s účinností od 1. září 2023
b) navýšení cílové kapacity školní jídelny - výdejny při  Mateřské škole Opava, Edvarda

Beneše-příspěvková organizace ze současného počtu 169 stravovaných
na 175 stravovaných s účinností od 1. září 2023

c) navýšení cílové kapacity Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice -
příspěvková organizace ze současného počtu 50 dětí na 78 dětí s účinností
od 1. září 2023

d) navýšení cílové kapacity školní jídelny - výdejny při  Základní škole a Mateřské škole
Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace ze současného počtu 150 stravovaných
na 178 stravovaných s účinností od 1. září 2023

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

4932/119/RM/22 Renovace žákovské kuchyňky Základní školou Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. schvaluje
 
v souladu s článkem V. odst. 2. písm. b) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 pořízení vybavení žákovské kuchyňky v hodnotě
451.644,60 Kč vč. DPH
 

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

4933/119/RM/22 ZŠ Ochranova - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/204

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000333,0020,0000000000023) + 96.300,00 Kč
   

ve výdajích - odbor školství

 ZŠ Ochranova - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz - projekt "Neztraťme se v krizové situaci"

 

 (3113,5336,000000333,0030,0001002000023) + 62.300,00 Kč
   

 ZŠ Ochranova - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz - projekt "Konflikt - koření života"

 

 (3113,5336,000000333,0030,0001002000023) + 34.000,00 Kč
   

b) změnu závazného ukazatele Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 -
příspěvková organizace, IČ: 70 999 236
 

Příspěvek na provoz 2 510 200,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 377 120,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 48 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 17 480,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 74 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 22 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 76 440,00
Nařízený odvod zřizovateli 127 800,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Příspěvek na pořádání mistrovství republiky v psaní na PC 10 000,00
Příspěvek na mezinárodní festival pěveckých sborů Toscana
Music Festival 2022 50 000,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 318 520,00
Neinvestiční průtoková dotace  
Projekt "Neztraťme se v krizové situaci" 62 300,00
Projekt "Konflikt - koření života" 34 000,00

 
 
 

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

4934/119/RM/22 ZŠ Vrchní - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele
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Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/205

 
ve výdajích - odbor školství 
 ZŠ Vrchní  
 Oprava vchodových dveří do budovy ŠD  
 investiční příspěvek  
 (3113,6351,000000006,0030,0001001000025) + 85.000,00 Kč
   
 Vodní audit - zpracování  
 účelový neinvestiční příspěvek  
 (3113,5331,000000006,0030,0001002000025) + 13.310,00 Kč
   
 Vodní audit - dodávka a montáž šetřičů vody  
 investiční příspěvek  
 (3113,6351,000000006,0030,0001001000025) + 78.600,00 Kč
   
 Vodní audit - dodávka a montáž systému Voda

Online
 

 účelový neinvestiční příspěvek  
 (3113,5331,000000006,0030,0001002000025) + 44.000,00 Kč
   
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000)

 
+ 220.910,00 Kč

 
b) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková

 organizace; IČO: 70 999 325
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 018 800,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 494 220,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 114 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 10 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 114 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 8 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 154 640,00
Účelová nein. dotace na dopravu žáků sport. tříd 15 000,00
Nařízený odvod zřizovateli 148 800,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 637 292,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Vodní audit - zpracování 13 310,00
Vodní audit - dodávka a montáž systému Voda Online 44 000,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Oprava vchodových dveří do budovy ŠD 85 000,00
Vodní audit - dodávka a montáž šetřičů vody 78 600,00

 
 
 

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

4935/119/RM/22 ZŠ Mařádkova - oprava sociálního zařízení dívek, rozpočtové opatření
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Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola Opava, Mařádkova 15 opravu sociálního zařízení dívek na odloučeném
pracovišti ZŠ Krnovská v hodnotě 1 747 390,61 Kč vč. DPH

2. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/206

ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Krnovská - sociální zařízení dívek  
 ZŠ Mařádkova  
 investiční příspěvek  
 (3113,6351,000000006,0030,0001001000020) + 546.796,19 Kč
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 546.796,19 Kč

 
b) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková

 organizace; IČO: 70 999 244
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 932 500,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 592 720,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 126 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 62 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 142 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 60 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 201 880,00
Nařízený odvod zřizovateli 200 400,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 1 327 111,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Oprava prasklého odpadního potrubí v budově Mařádkova
9/kotelna 81 844,00
ZŠ Krnovská - sociální zařízení dívek 546 796,19

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

4936/119/RM/22 Středisko volného času - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/207

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0600  
 (0000,4122,000033166,0020,0000000000039) + 206.900,00 Kč
   

Ve výdajích - odbor školství

 

Středisko volného času - 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"

 

 (3233,5336,000033166,0030,0001002000039) + 206.900,00 Kč

b) změnu závazného ukazatele Střediska volného času, Opava, příspěvková
organizace, IČ: 72 071 397
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 
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
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" 206 900,00

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

4937/119/RM/22 Jmenování členů konkursní komise na pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské
školy Opava, Šrámkova

Rada města
 

1. jmenuje
členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele

Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, a to:

 Předsedkyně konkursní komise:

Ing. Andrea Štenclová, vedoucí odboru školství
  

Členové konkursní komise:

Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora

PhDr. Libuše Josieková, referentka oddělení správy škol Odboru školství, mládeže
a sportu KÚ MSK

Mgr. Marie Bardoňová, odborník na organizaci a řízení ve školství

Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru školství, Úřad městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz

Jana Dostálová, pedagogický pracovník Mateřské školy Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace

Mgr. Jiřina Budíková, školní inspektorka České školní inspekce

 

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

4938/119/RM/22 Plat ředitelky Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

Rada města
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1. stanoví
plat Bc. Dagmar Ullmannové nově jmenované na vedoucí pracovní místo
ředitelky Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, s účinností
od 11. 8. 2022
 

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

4939/119/RM/22 Darovací smlouva - gastrovybavení bufetu

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
darovací smlouvu MMOPP00F4YOT mezi statutárním městem Opava jako dárcem
a Slezským fotbalovým clubem, se sídlem Lipová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 25835912, zastoupeným předsedou představenstva Lukášem Petříkem jako
obdarovaným

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

4940/119/RM/22 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění závodní preventivní péče

Rada města
 

1. schvaluje
 
Dodatek č. 5  (MMOPP00JFV7W) ke Smlouvě o zajištění závodní preventivní péče
(MMOPP0028M77) uzavřený mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a
MUDr. Janem Rambouskem, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 44941706, jako
poskytovatelem
 

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

4941/119/RM/22 Personální záležitosti - změny na odboru právním a organizačním

Rada města
 

1. ruší
oddělení organizační odboru právního a organizačního Magistrátu města Opavy o počtu 3
pracovních míst s účinností k 31. 8. 2022

2. schvaluje
zřízení 3 samostatných pracovišť na odboru právním a organizačním Magistrátu města
Opavy s účinností od 1. 9. 2022

3. stanoví
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet
335,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku +
1 pracovní místo na VPP s účinností od 1. 9. 2022

4. schvaluje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu
Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1 - 3 tohoto usnesení, a to
s účinností od 1. 9. 2022

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

4942/119/RM/22 Pojmenování nových ulic

Rada města
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1. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
 
o nových názvech ulic Statutárního města Opavy v lokalitě Opava-Jaktař:
 
- ulice Jerlínová
- ulice Habrová
- ulice Jasanová
- ulice Javorová
- ulice Platanová

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

4943/119/RM/22 Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
upravený návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne
05.09.2022 dle důvodové zprávy materiálu

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

4944/119/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: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4945/119/RM/22 Činnost Komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 18.8.2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 18.8.2022

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

4946/119/RM/22 Rozpočtová opatření 2022

Rada města
 

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/208
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu  
 (6221,5811,000000900,0020,0002982000000) + 2.328.550,00 Kč
   
 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  
 (6221,2324,000000900,0020,0002982000000) + 43.400,00 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)  
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 (6221,5212,000000900,0193,0002982000000) + 190.250,00 Kč
 právnickým osobám (s.r.o., a.s.)  
 (6221,5213,000000900,0193,0002982000000) + 1.796.750,00Kč
 obcím  
 (6221,5321,000000900,0193,0002982000000) + 178.800,00 Kč
 církvím a náboženským společnostem  
 (6221,5223,000000900,0193,0002982000000) + 162.750,00 Kč
   
   
ve výdajích - odbor majetku města
 oprava městských bytů pro uprchlíky  
 (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 43.400,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Rozpočtové opatření č. 2022/x/Z
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 příjem z daně z přidané hodnoty  

 (0000,1211,000000000,0020,0000000000000) + 40.000.000,00 Kč
 příjem z daně z příjmů právnických osob  
 (0000,1121,000000000,0020,0000000000000) + 20.000.000,00 Kč
 daň z hazardních her - 30% dle § 7 odst. 4 písm. b)  
 (0000,1381,000000000,0020,0009814000000) +1.000.000,00 Kč
 daň z hazardních her - 65% dle § 7 odst. 1 písm. b)  
 (0000,1385,000000000,0020,0009822000000) + 14.000.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 30.000.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 projektové dokumentace  
 (6409,6121,000000000,0220,0000000000000) + 15.000.000,00 Kč
   

 Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská -
rekonstrukce

 

 (3314,6121,000000000,0220,0007464000000) + 20.000.000,00 Kč
   

 MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření
kapacity

 

 (3111,6121,000000000,0220,0007466000000) + 10.000.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4947/119/RM/22 Svěření rozhodovací pravomoci o uzavírání krátkodobých smluv o výpůjčce prostor
(Breda)

Rada města
 

1. svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích, rozhodování o uzavírání smluv o
výpůjčce prostor nacházejících se v budově občanské vybavenosti č.p. 159 a 160, která je
součástí pozemků parc.č. 131 a parc.č. 132, oba zastavěná plocha a nádvoří vše v
katastrálním území Opava - Město odboru majetku města magistrátu města Opava a
pověřuje vedoucího tohoto odboru podepisováním takových smluv o výpůjčce; toto
pověření se týká pouze smluv o výpůjčce uzavíraných na dobu kratší než 30 dnů za
účelem pořádání přednášek, workshopů, výstav, besed a různých setkávání

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

4948/119/RM/22 Dohoda o spolupráci při zabezpečení požární ochrany (Správa Národního parku
České Švýcarsko)

Rada města

1. schvaluje
Dohodu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany (MMOPP00F4Z9P), mezi Správou
Národního parku České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, IČO 06342477
a statutárním městem Opava, jako poskytovatelem

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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




