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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 30.8.2022 v 08:00 hodin 
 v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava, (VIDEOKONFERENCE)

4949/120/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 120. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 30.08.2022

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

4950/120/RM/22 Majetkové záležitosti - Výkup pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných
domů v lokalitě Stromovka - III.etapa

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00MNBA2) mezi společností Hertl Land Trust a.s., jako
prodávajícím a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je
výkup pozemků parc.č. 1568/1 - trvalý travní porost, parc.č. 1568/2 - trvalý travní porost,
parc.č. 1569 - orná půda, parc.č. 2130/1 - trvalý travní porost, parc.č. 2130/2 - trvalý travní
porost, parc.č. 2130/5 - trvalý travní porost, parc.č. 2130/6 - trvalý travní porost, parc.č.
2130/8 - trvalý travní porost, parc.č. 2135/10 - orná půda, k.ú. Jaktař, za cenu ve výši
13.436.445,00 Kč tj. 605,00 Kč/m2 (cena dohodou vč. DPH)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Rozpočtové opatření č. 2022/XXX/Z
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence pozemků  
 výkup pozemků  
 (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) + 13.436.445,00 Kč
 odměna pro schovatele  
 (3639,5179,000000000,0052,0000000000000) + 4.840,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 13.441.285,00 Kč

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

4951/120/RM/22 Smlouva o partnerství v rámci projektu "Vrcholové centrum BEACH sportu"

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o partnerství v rámci projektu (PID MMOPP00MN9EW) mezi Happy Sport

Č
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Opava, z.s., se sídlem Na Bahně 1190/15, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 658 88 774,
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka
3681, zastoupeným Ing. Davidem Šťastným, předsedou a statutární městem Opava na
projekt "Vrcholové centrum BEACH sportu"

b) spolufinancování projektu "Vrcholové centrum BEACH sportu", v rámci výzvy
vyhlášené Národní sportovní agenturou, minimálně do výše 30 % jeho způsobilých
výdajů, a to výhradně za předpokladu, že Happy Sport Opava, z.s. bude přidělena
dotace z rozpočtu Národní sportovní agentury na jeho realizaci pro období 2022+

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

4952/120/RM/22 Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení s názvem
"Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě" - vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení

Rada města
 

1. vylučuje
účastníka GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín,
IČ: 28169522 z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nedoručení objasnění žádosti
o účast dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

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

4953/120/RM/22 Smlouva o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Opava - Raduň

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o spolupráci (MMOPP00D539I) dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Raduň, se sídlem
Gudrichova 79, 747 61 Raduň, IČ: 00300624, zastoupenou Přemyslem Schindlerem,
starostou a statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava,
IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem, na přípravě cyklistické
stezky Opava - Raduň

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

4954/120/RM/22 Rozpočtová opatření 2022

Rada města
 

1. ruší
usnesení rady města č.4946/119/RM/22/1 ze dne 24. 8. 2022
(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)  
 (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  
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 (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. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/209
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  
 (6221,2324,000000900,0020,0002982000000) + 43.400,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 oprava městských bytů pro uprchlíky  
 (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 43.400,00 Kč
   
   

3. bere na vědomí
informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba - paušální náhrada nákladů
určená na zajištění ubytovací kapacity jiným provozovatelem ubytování (penziony, hotely,
obce) v částce 2.328.550,00 Kč. Finanční prostředky jsou v souladu s podmínkami
uvedenými ve Smlouvě o spolupráci při zajištění ubytování č. 01654/2022/KH v návaznosti
na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby
prchající z území státu Ukrajina, dle zaslaného Avíza k platbě ze dne 16.8.2022 (nový
metodický pokyn platný od 1.7.2022)

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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


