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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 21.9.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4991/122/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 122. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 21.09.2022

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

4992/122/RM/22 Majetkové záležitosti - dodatek č. 1 k výpůjčce pozemků (lokalita ZŠ Praskova)

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č.1 (MMOPP00MNASR) ke smlouvě o výpůjčce (PID MMOPP00L6J7J)
mezi statutárním městem Opava  jako půjčitelem  a Moravskoslezským krajem jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je prodloužení doby výpůjčky u pozemků parc.č. 8/1,
parc.č. 8/2 a části pozemku parc.č. 560/1, k.ú. Opava - Město, do 30.10.2022

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

4993/122/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích
Holasická, Nákladní a Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1845 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Kateřinky u Opavy
 

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/22 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Město
 

3. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/352 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

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

ZidkovaR
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÁ VERZE
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4994/122/RM/22 Majetkové záležitosti - nájem pozemků pod garážemi v garážištích Vojanova a Otická

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LY5T3) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto
nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/133 - 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)

2. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6ITO) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/400 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

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

4995/122/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu části pozemku na ulici Ratibořská

Rada města
 

1. neschvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. st. 108/1 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

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

4996/122/RM/22 Majetkové záležitosti - výpověď smlouvy o zemědělském pachtu se ZEMĚDĚLSKOU
a.s. Opava - Kylešovice

Rada města
 

1. schvaluje
výpověď (PID MMOPP00MNCHW) Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 8.10.2018
(PID MMOPP00HZQEM), ve znění Dohody o omezení smlouvy o zemědělském pachtu
ze dne 18.11.2020 (PID MMOPP00LRL29) a ve znění Dohody o omezení smlouvy
o zemědělském pachtu 2 a dohody o náhradě škody poskytnutím slevy z pachtovného
ze dne 21.4.2021 (PID MMOPP00LRM22), uzavřené mezi statutárním městem Opava
jako propachtovatelem a ZEMĚDĚLSKOU a.s., Opava - Kylešovice, jako pachtýřem,
jejímž předmětem je pacht pozemků v k.ú. Opava - Předměstí, k.ú. Kylešovice,
k.ú. Komárov u Opavy, k.ú. Suché Lazce a k.ú. Podvihov, dle přílohy 1 - 5, v platném znění

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

4997/122/RM/22 Dodatek č. 2, Liptovská 1045/21, Opava (CETIN a.s.)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00MN99L) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
(MMOPP00C4JYR) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a CETIN a.s.,
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ:04084063 jako nájemcem
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4998/122/RM/22 Smluvní vztahy, Liptovská 1045/21, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
výpověď ze smlouvy o nájmu MMOPP009XGBH uzavřené mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Kikstart, z.s., IČ: 04296176, se sídlem Budišovská 4, 747 06
Opava, jako nájemcem z důvodu rekonstrukce, která znemožní užívání předmětu nájmu

2. schvaluje
výpověď ze smlouvy o nájmu MMOPP00DG7BH uzavřené mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Pionýr, z.s. - 12. pionýrská skupina Mladých ochránců
přírody, IČ: 42868971, se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, jako
nájemcem z důvodu rekonstrukce, která znemožní užívání předmětu nájmu

3. schvaluje
výpověď ze smlouvy o výpůjčce MMOPP00DG7AM uzavřené mezi statutárním městem
Opava jako půjčitelem a Okresním výborem sdružení zdravotně postižených v ČR,
IČ: 47813423, se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava jako výpůjčitelem z důvodu
rekonstrukce, která znemožní užívání předmětu výpůjčky

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

4999/122/RM/22 Žádost o vrácení úhrady nájemného, Hrnčířská 123/7 a 124/9 Opava (Řeznictví H+H
s.r.o.)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
žádost o vrácení úhrady nájmu za měsíc červenec 2022 ve výši 26.997,06 Kč včetně
DPH, které se vztahuje ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
MMOPP00DG7JD uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem
a Řeznictvím H+ H, s.r.o., se sídlem Hlavní 46, 742 47 Hladké Životice, IČ: 26788942 jako
nájemcem

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

5000/122/RM/22 Smlouva o výpůjčce, Inline areál v Městských sadech v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (MMOPP00MN9D1) mezi statutárním městem Opava jako
půjčitelem a LUIGINO.cz, z.s., se sídlem Palackého 394/3, 746 01 Opava, IČ: 03745309
jako vypůjčitelem

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

5001/122/RM/22 Majetek ve správě TSO s.r.o. - parkovací dům (záměr pronájmu)

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která

je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy
11,21 m2) 
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b) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy
11,21 m2)

c) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,42 m x 4,71 m (tedy
11,39 m2) 

d) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,35 m x 4,45 m (tedy
14,91 m2) 

e) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2) 

f) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2)

g) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2) 

h) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) 

i) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) 

j) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) 

k) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)

l) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)

m) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,93 m x 4,68 m (tedy
23,07 m2) 

n) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy
11,28 m2) 

o) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) 
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p) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která

je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2)

q) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy
11,14 m2) 

r) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,84 m x 4,68 m (tedy
17,98 m2) 

s) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,52 m x 5,20 m (tedy
13,10 m2) 

t) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,64 m x 5,20 m (tedy
13,73 m2) 

u) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,03 m x 5,20 m (tedy
10,53 m2)

v) záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, která
je součástí pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město
(Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,38 m x 4,74 m (tedy
20,76 m2) 

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

5002/122/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí práv umístění reklamních plachet s
Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00MN7BP) ke Smlouvě o poskytnutí práv umístění reklamních
plachet uzavřené dne 2. 1. 2013 (MMOPP00AK5YN) mezi statutárním městem Opava
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188

2. souhlasí
s bezúplatným umístěním 2 ks reklamních plachet na zábradlích na ul. Jánská,
ul. Praskova, ul. Hozovo nábřeží, ul. Resslovo nábřeží, ul. Krnovská pro oznámení konání
fotbalových zápasů    

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

5003/122/RM/22 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Hlavní, Polní)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00MN784) mezi statutárním městem

Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Č
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Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
a pojistkové skříně v/na pozemku parc.č. 2773/6 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou
stavbu "Opava, Hlavní, p.č. 592/1, přípojka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00MN79Z) 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. 2899/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava,
Polní, parc.č. 1044/2, příp. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 4.600,00 Kč + DPH 

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

5004/122/RM/22 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Lužická, Na Dolní hrázi)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00MN7AU) 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. 1827 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, Lužická, p.č. 1411/4, příp. kNN" za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým
posudkem
 

b) Dodatek č. 1 (MMOPP00L6LRD) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00L6LRD) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 týkající se změny přidání 2 kabelů podzemního
vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 3240/1, 3243/1 v k.ú.  Opava - Předměstí
a parc.č. 1864/40 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, Na Dolní hrázi 96, vNN/kNN"

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

5005/122/RM/22 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy (Novosvětská, sídliště
Olomoucká-Vančurova-Gogolova-Otická, sídliště Kateřinky západ, sídliště Kateřinky
východ)

Rada města
 

1. schvaluje
a) umístění podzemního kabelového vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 674/1

v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby "Vávrovice, p.č. 528/1, DZ, kNN"  
b) umístění podzemního elektrického vedení o napětí 22 kKV a zemního optického

kabelu (ZOK) instalovaného v ochranné trubce do pozemků parc.č. 2996, 2994/5,
2995/1, 2541, 2530/134, 2529/2, 2999/2, 2373/313,  2373/312, 2373/579, 2373/21,
2373/601, 2999/1, 2976/15, 2291/3, 2981, 2291/1, 2373/7, 2344/53, 2344/6, 2344/43,
2344/38, 2344/58, 2344/34, 2370/73, 2370/72, 2370/1, 2370/83, 2370/25, 2344/31,
2370/51, 2370/50 v k.ú. Opava  Předměstí v rámci realizace stavby "Opava, OP_0942
- OP_1541, HDPE + ZOK, kVN" (sídliště ul. Olomoucká : ul. Milady Horákové-
Haškova-Olomoucká a ul. Gogolova, Máchova, Dostojevského, Čajkovského, Horovo
náměstí, Otická, Vančurova)

c) umístění podzemního elektrického vedení o napětí 22 kKV a zemního optického
kabelu (ZOK) instalovaného v ochranné trubce do pozemků 2701, 2705/2, 2728,
2729/1, 2789, 2606, 2600/1, 2607/1, 2604, 3238, 2605, 3237, 2599, 2582, 2572, 2577,
2571, 2542, 2544, 2540, 2539, 2519, 2512/1, 2802, 2801, 2992, 2991, 3000, 2997,
2996, 182/1, 186/3, 185/1, 2315, 205/7, 205/51, 205/5, 2940, 2937, 205/8, 205/9,
205/2, 205/11, 3104, 3107/1, 3106, 3111 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace
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stavby "Opava, SP OP_0936 - OP_1571, HDPE + ZOK, kVN" (ul. Holasická,
Fügnerova, Kolofíkovo nábřeží, Edvarda Beneše, Ratibořská, Hálkova, Černá,
Šrámkova, Kollárova, Rolnická)

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

5006/122/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene - povinný Moravskoslezský kraj zastoupený
SSMSK, p.o. - dešťová kanalizace (ul. Nádražní okruh, Opava)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LY003) mezi Moravskoslezským krajem,
zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje,  příspěvkovou organizací
a statutárním městem Opava, pro uložení podzemního vedení dešťové kanalizační
přípojky do pozemku parc.č. 2896/1  v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu "Přestupní
terminál Opava východ - ulice Skladištní" k jednorázové úhradě ve výši ve výši
1.210,00 Kč (vč. DPH) za zřízení věcného břemene

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

5007/122/RM/22 Bytové záležitosti - Jateční 7

Rada města
 

1. schvaluje
a) přidělení volného bytu č. 10 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 7

v Opavě žadateli ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem Opava
 

b) přidělení volného bytu č. 13 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 7
v Opavě žadatelce ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava

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

5008/122/RM/22 Uplatnění předkupního práva - parc. č. 2627/34, k.ú. Opava - Předměstí (garážiště
Hradecká)

Rada města
 

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opavy dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti budovy bez čp/če, způsob
využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2627/34, k.ú. Opava - Předměstí, ve vlastnictví
░░░░ ░░░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 410.000,00 Kč
 

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

5009/122/RM/22 Kupní smlouva - sestava obytných buněk pro In-line park

Rada města
 

1. schvaluje
výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na realizaci akce "Sestava obytných buněk pro In-line park"
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2. schvaluje
kupní smlouvu "Sestava obytných buněk pro In-line park" (MMOPP00I7UV4), mezi
statutárním městem Opava a společností CONT s.r.o., IČO 28785258, se sídlem
Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují

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

5010/122/RM/22 Smlouva o dílo - "Vzduchotechnika pro objekt na ul. Na Pastvisku 1587/78"

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo "Vzduchotechnika pro objekt na ul. Na Pastvisku 1587/78"
(MMOPP00I7USJ), mezi statutárním městem Opava a společností BENKO KLIMA s.r.o.,
IČO 25822152, se sídlem Přemyslovců 16/32a, 747 07 Opava

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/128
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 budovy, haly a stavby  
 (5512,6121,00000120,0051,0002530000000) - 272.904,00 Kč
   
 budovy, haly a stavby - nebytové prostory  
 (3613,6121,00000120,0051,0000000000000) + 272.904,00 Kč

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

5011/122/RM/22 Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2023

Rada města
 

1. schvaluje
a) podání žádosti o neinvestiční dotaci s názvem "Terénní práce v Opavě pro rok 2023"

v rámci dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci
s Úřadem vlády ČR - dotační program Podpora terénní práce pro rok 2023

b) finanční spoluúčast SMO žádosti " Terénní práce v Opavě pro rok 2023" ve výši
uznatelných nákladů 296.000,00 Kč 

c) finanční spoluúčast SMO žádosti "Terénní práce v Opavě pro rok 2023" ve výši
neuznatelných nákladů 33.000,00 Kč

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

5012/122/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup licencí Microsoft
Exchange Server 2019, CALů, migrace včetně školení a dokumentace" - zahájení
výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup licencí
Microsoft Exchange Server 2019, CALů, migrace včetně školení a dokumentace"
v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

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

1. Mgr. Petr Orieščík
2. Bc. Svatopluk Šimánek
3. Bc. Aleš Hruška

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:

1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Milan Binčík
3. Mgr. Jaroslav Franta

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

5013/122/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Nákup licencí Microsoft Office
2021 Standard" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Nákup licencí Microsoft Office
2021 Standard" - v rozsahu dle zadávací dokumentace důvodové zprávy
 

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

členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění
podmínek účasti, ve složení:
1) Mgr. Petr Orieščík
2) Mgr. Mojmír Staňo
3) Bc. Aleš Hruška
4) Mgr. Jaroslav Franta
5) Mgr. Jiří Rozsypal

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. Milan Binčík
3) Bc. Svatopluk Šimánek
4) Bc. Tomáš Koloděj
5) Mgr. Marek Drozdek
 

3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/129
ve výdajích - odbor informatiky
 Infrastruktura místní správy  
 informační a komunik. technologie  

 (6171,6125,000000000,0170,0007836000000) - 1.902.797,00 Kč
   
 programové vybavení  
 (6171,6111,000000000,0170,0007836000000) + 1.902.797,00 Kč
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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5014/122/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Výsadba zeleně - podzim
2022" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. vylučuje
uchazeče výběrového řízení GRISPA s.r.o., ve své nabídce podanou pro všechny části
neuvedl ve smlouvě o dílo ani v krycím listě nabídky svou nabídkovou cenu bez DPH,
které bylo jediné hodnotící kritérium

2. rozhoduje
a) o výsledném pořadí části A:

1. Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237, 74792 Háj ve Slezsku - Smolkov, IČ: 88706222
2. Marek Holuša, Lihovarská 113, 747 69 Pustá Polom, IČ: 76613518
3. Greensite s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 09171118
4. Kateřina Teplá, 675 78 Čikov 74, IČ: 7353464
5. PARKSERVIS s.r.o., Na Honech 16, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 28648285
6. Lukáš Janáček, Na Skalce 775, 739 24 Krmelín, IČ: 73908207
7. Sadové úpravy s.r.o., Úvalno 87, PSČ 79391, IČ: 27822001
8. ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod

Hostýnem, IČ: 26258692
9. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., Dolní Lištná 10, 73961 Třinec,

IČ: 27762688
10. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782/18, Petřkovice, 725 29

Ostrava, IČ: 26825261
11. Údržba pozemků, a.s., Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava,

IČ: 28620968
12. ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o., Stará cesta 700, 739 24

Krmelín, IČ: 27822737

 
o výsledném pořadí části B:

1. Greensite s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 09171118
2. ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o., Stará cesta 700, 739 24

Krmelín, IČ: 27822737
3. Lukáš Janáček, Na Skalce 775, 739 24 Krmelín, IČ: 73908207
4. Kateřina Teplá, 675 78 Čikov 74, IČ: 7353464
5. PARKSERVIS s.r.o., Na Honech 16, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 28648285
6. Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237, 74792 Háj ve Slezsku - Smolkov, IČ: 88706222
7. Sadové úpravy s.r.o., Úvalno 87, PSČ 79391, IČ: 27822001
8. Marek Holuša, Lihovarská 113, 747 69 Pustá Polom, IČ: 76613518
9. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., Dolní Lištná 10, 73961 Třinec,

IČ: 27762688
10. Údržba pozemků, a.s., Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava,

IČ: 28620968
11. ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod

Hostýnem, IČ: 26258692

 
o výsledném pořadí části C:

1. Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237, 74792 Háj ve Slezsku - Smolkov, IČ: 88706222
2. Greensite s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 09171118
3. Kateřina Teplá, 675 78 Čikov 74, IČ: 7353464
4. Marek Holuša, Lihovarská 113, 747 69 Pustá Polom, IČ: 76613518
5. ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod

Hostýnem, IČ: 26258692
6. Sadové úpravy s.r.o., Úvalno 87, PSČ 79391, IČ: 27822001
7. Lukáš Janáček, Na Skalce 775, 739 24 Krmelín, IČ: 73908207
8. PARKSERVIS s.r.o., Na Honech 16, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 28648285
9. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., Dolní Lištná 10, 73961 Třinec,

IČ: 27762688
10. ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o., Stará cesta 700, 739 24

Krmelín, IČ: 27822737
Ú
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11. Údržba pozemků, a.s. Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava,
IČ: 28620968

 
o výsledném pořadí části D:

1. Marek Holuša, Lihovarská 113, 747 69 Pustá Polom, IČ: 76613518
2. Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237, 74792 Háj ve Slezsku - Smolkov, IČ: 88706222
3. Greensite s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 09171118
4. Kateřina Teplá, 675 78 Čikov 74, IČ: 7353464
5. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., Dolní Lištná 10, 73961 Třinec,

IČ: 27762688
6. Lukáš Janáček, Na Skalce 775, 739 24 Krmelín, IČ: 73908207
7. ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o., Stará cesta 700, 739 24

Krmelín, IČ: 27822737
8. Sadové úpravy s.r.o., Úvalno 87, PSČ 79391, IČ: 27822001
9. PARKSERVIS s.r.o., Na Honech 16, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 28648285

10. ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČ: 26258692

11. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782/18, Petřkovice, 725 29
Ostrava, IČ: 26825261

12. Údržba pozemků, a.s., Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava,
IČ: 28620968

 
o výsledném pořadí části E:

1. Sadové úpravy s.r.o., Úvalno 87, PSČ 79391, IČ: 27822001
2. Greensite s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 09171118
3. Lukáš Janáček, Na Skalce 775, 739 24 Krmelín, IČ: 73908207
4. Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237, 74792 Háj ve Slezsku - Smolkov, IČ: 88706222
5. ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod

Hostýnem, IČ: 26258692
6. PARKSERVIS s.r.o., Na Honech 16, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 28648285
7. Kateřina Teplá, 675 78 Čikov 74, IČ: 7353464
8. Marek Holuša, Lihovarská 113, 747 69 Pustá Polom, IČ: 76613518
9. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., Dolní Lištná 10, 73961 Třinec,

IČ: 27762688
10. Údržba pozemků, a.s., Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava,

IČ: 28620968
11. ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o., Stará cesta 700, 739 24

Krmelín, IČ: 27822737

b) Část A
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237,
74792 Háj ve Slezsku - Smolkov, IČ: 88706222, jehož nabídka splnila požadavky
zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má ekonomicky
nejvýhodnější nabídku
 
Část B
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost Greensite s.r.o., Nové sady 988/2,
Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 09171118, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele
uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má ekonomicky nejvýhodnější nabídku
 
Část C
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237,
74792 Háj ve Slezsku - Smolkov, IČ: 88706222, jehož nabídka splnila požadavky
zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má ekonomicky
nejvýhodnější nabídku
 
Část D
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost Marek Holuša, Lihovarská 113,
747 69 Pustá Polom, IČ: 76613518, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele
uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má ekonomicky nejvýhodnější nabídku
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Část E
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost Sadové úpravy s.r.o., Úvalno 87,
PSČ 79391, IČ: 27822001, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele uvedené
v Písemné výzvě k podání nabídky a má ekonomicky nejvýhodnější nabídku
 
 

3. schvaluje
 
Část A
smlouvu o dílo (MMOPP00MP0SZ), zakázka: "Výsadba zeleně - podzim 2022", mezi
statutárním městem Opava a společností Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237, 74792 Háj ve
Slezsku - Smolkov, IČ: 88706222
 
Část B
smlouvu o dílo (MMOPP00MP0Q9), zakázka: "Výsadba zeleně - podzim 2022", mezi
statutárním městem Opava a společností Greensite s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno,
602 00 Brno, IČ: 09171118
 
Část C
smlouvu o dílo (MMOPP00MP0OJ), zakázka: "Výsadba zeleně - podzim 2022", mezi
statutárním městem Opava a společností Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237, 74792 Háj ve
Slezsku - Smolkov, IČ: 88706222
 
Část D
smlouvu o dílo (MMOPP00MP0MT), zakázka: "Výsadba zeleně - podzim 2022", mezi
statutárním městem Opava a společností Marek Holuša, Lihovarská 113, 747 69 Pustá
Polom, IČ: 76613518
 
Část E
smlouvu o dílo (MMOPP00MP0K3), zakázka: "Výsadba zeleně - podzim 2022", mezi
statutárním městem Opava a společností Sadové úpravy s.r.o., Úvalno 87, PSČ 79391,
IČ: 27822001
 
 

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

5015/122/RM/22 Seniorcentrum Opava, p.o. - rozpočtové opatření a změna závazných ukazatelů
rozpočtu 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/224

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 investiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  

 (0000,4222,000000359,0020,0000000000036) + 272.400,00 Kč
   
ve výdajích - odbor sociálních věcí
 Seniorcentrum Opava - investiční příspěvek na

provoz - projekt "Pořízení vybavení kuchyně
Seniorcentra Opava, p.o."

 

 (4350,6356,000000359,0040,0001001000036) + 272.400,00 Kč
 

b) Změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2022
 Odvětvový odbor:

 odbor sociálních věcí
 Název organizace:

 Seniorcentrum Opava, p.o.
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 
Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz celkem - v tom: 8.000.000,00
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava 3.590.000,00
Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 2.610.000,00
Příspěvek na provoz pečovatelské služby 1.800.000,00
odpisy DHM 3.750.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 22.600.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 1.500.000,00
Průtokové dotace:  
Dotace MSK na projekt "Senior Point Opava 2022" 70.000,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na provoz Seniorcentra Opava 6.706.000,00
Dotace MSK na projekt "Pořízení vybavení kuchyně Seniorcentra
Opava, p.o." 272.400,00

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

5016/122/RM/22 Investiční akce "ZŠ Šrámkova - sportoviště" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00NBJX6) 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"

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

5017/122/RM/22 Investiční akce "ZŠ Pekařská" (výměna oken, zateplení, střecha) - dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00NBJWB) 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

5018/122/RM/22 Dotace ostatní - SK Pepa centrum Opava - Sportovní festival Opava 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Sportovní klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem
U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava IČ 47814381, na náklady související
s akcí Sportovní festival Opava 2022, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Sportovnímu klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem

U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava IČ 47814381, na náklady související
s akcí Sportovní festival Opava 2022, ve výši 50.000,00 Kč
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b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/130
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s.  
 (3419,5222,000000000,0020,0000346000000) + 50.000,00 Kč
   

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

5019/122/RM/22 Dotace ostatní - Spolek na záchranu obchodního domu Breda - setkání s občany

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 pořádáním
veřejného setkání s občany, 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 pořádáním
veřejného setkání s občany, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/131
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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5020/122/RM/22 Dotace ostatní - Post Bellum, z.ú. - Výstava

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ústavu Post Bellum, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, na náklady související  s pořádáním výstavy "Pestrá paměť
regionu", ve výši 28.500,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci ústavu Post Bellum, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00
Praha 2, na náklady související  s pořádáním výstavy "Pestrá paměť regionu", ve výši
28.500,00 Kč

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

5021/122/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022 - I.

Rada města
 

1. schvaluje
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a) Rozpočtové opatření č. 2022/225
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné

pokladní správy státního rozpočtu
 

 (0000,4111,000098187,0020,0000000000000) + 1.908.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor informatiky
 Volby do Senátu Parlamentu ČR a

zastupitelstev obcí
 

 nájemné  
 (6115,5164,000098187,0170,0000000000000) + 218.000,00 Kč
 (6115,5164,000000000,0170,0000000000000) - 218.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor vnitřních věcí  
 Volby do Senátu Parlamentu ČR a

zastupitelstev obcí
 

 poštovní služby  
 (6115,5161,000098187,0090,0000000000000) + 18.000,00 Kč
   
ve výdajích - oddělení personální a mzdové  
 Volby do Senátu Parlamentu ČR a

zastupitelstev obcí
 

 ostatní osobní výdaje  
 (6115,5021,000098187,0192,0000000000000) + 1.390.000,00 Kč
 platy zaměstnanců  
 (6115,5011,000098187,0192,0000000000000) + 65.000,00 Kč
 sociální pojištění  
 (6115,5031,000098187,0192,0000000000000) + 12.000,00 Kč
 zdravotní pojištění  
 (6115,5032,000098187,0192,0000000000000) + 5.000,00 Kč
 ostatní platy (refundace)  
 (6115,5019,000098187,0192,0000000000000) + 15.000,00 Kč
 ostatní povinné pojistné (při refundacích)  
 (6115,5039,000098187,0192,0000000000000) + 5.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový  
 rezerva FARO  
 v RMO dne 22.06.2022 č. usn. 4697/112/RM/22 1g) byly

předfinancovány výdaje kanceláře tajemníka na některé
výdaje související s konáním voleb již s příslušným
účelovým znakem

 

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 180.000,00 Kč
 v RMO dne 25.05.2022 č. usn. 4546/108/RM/22 1i) a dne

20.07.2022 č. usn. 4796/114/RM/22 3. byly předfinancovány
výdaje odboru informatiky na nájemné PC související
s konáním voleb

 

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 218.000,00 Kč
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/226
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
 příprava žádostí o dotaci vč. studií

proveditelnosti
 

 (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 29.652,00 Kč
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ve výdajích - odbor školství
 projekt "Plnění strategického plánu 2015-2020"

drobný dlouhodobý hmotný majetek - ponky do
MŠ

 

 (3111,5137,000000000,0030,0000000000000) + 29.652,00 Kč
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/227
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického
plánování

 

 projekt "Komárov a Suché Lazce - splašková
kanalizace"

 

 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
majetku

 

 (2321,6119,000000000,0140,0007509000000) - 22.385,00 Kč
   
 ostatní nákupy (technické zhodnocení

nehmotného majetku)
 

 (2321,5179,000000000,0140,0007509000000) + 22.385,00 Kč
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/228
ve výdajích - oddělení hlavního architekta
 "Lepší města pro život" (norské fondy) - budovy  

 (3745,6121,060100000,0080,0002369260000) - 2.988,30 Kč
 (3745,6121,060190503,0080,0002369260000) - 3.389,48 Kč
 (3745,6121,060590500,0080,0002369260000) - 19.207,02 Kč
   
ve výdajích - oddělení personální a mzdové  
 "Lepší města pro život" (norské fondy) - ostatní

osobní výdaje
 

 (3900,5021,000000000,0192,0002369260000) - 34.644,66 Kč
   
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického
plánování

 

 "Lepší města pro život" (norské fondy) - rezervy
investičních výdajů

 

 (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) - 39.295,58 Kč
 (6409,6901,060590500,0140,0002369260000) - 222.674,96 Kč
   
ve výdajích - oddělení personální a mzdové  
 "Lepší města pro život" (norské fondy)  
 - ostatní osobní výdaje  
 (3900,5021,060100000,0192,0002369260000) + 28.032,00 Kč
 (3900,5021,060190006,0192,0002369260000) + 31.795,20 Kč
 (3900,5021,060590003,0192,0002369260000) + 180.172,80 Kč
   
 - sociální pojištění  
 (3900,5031,060100000,0192,0002369260000) + 6.961,28 Kč
 (3900,5031,060190006,0192,0002369260000) + 7.895,81 Kč
 (3900,5031,060590003,0192,0002369260000) + 44.742,91 Kč
   
 - zdravotní pojištění  
 (3900,5032,060100000,0192,0002369260000) + 2.522,88 Kč
 (3900,5032,060190006,0192,0002369260000) + 2.861,57 Kč
 (3900,5032,060590003,0192,0002369260000) + 16.215,55 Kč
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 - náhrady mezd  
 (3900,5424,060100000,0192,0002369260000) + 116,80 Kč
 (3900,5424,060190006,0192,0002369260000) + 132,48 Kč
 (3900,5424,060590003,0192,0002369260000) + 750,72 Kč
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/229
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 288.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor informatiky
 výpočetní technika - nájem  

 (6112,5164,000000000,0170,0002528000000) - 180.000,00 Kč
   
 výpočetní technika - nákup DHDM  

 (6112,5137,000000000,0170,0002528000000) + 468.0000,00 Kč
   

f) Rozpočtové opatření č. 2022/230
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 samostatná přípojka NN v areálu SFC  
 (3412,6121,00000120,0051,0007457000000) + 710.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000120,0020,0002993000000) - 710.000,00 Kč
   

g) Rozpočtové opatření č. 2022/231
ve výdajích - odbor majetku, TSO
 JA TS - Jaselská - oprava živičného povrchu

vozovky od ul. Rybářské po Žižkovou
 

 (2212,5171,000000120,0790,0004320000000) - 180.385,00 Kč
   
 JA TS - Beethovenova - oprava živičného

povrchu vozovky od ul. Matiční po Ostrožnou
 

 (2212,5171,000000120,0790,0004319000000) + 43.796,00 Kč
   

 JA TS - Popská - oprava živičného povrchu
vozovky od ul. Matiční po Ostrožnou

 

 (2212,5171,000000120,0790,0004317000000) + 119.249,00 Kč
   

 JA TS - vybudování zastávky Charita Opava,
STS

 

 (2221,6121,000000120,0790,0004331000000) + 17.340,00 Kč
 

h) Rozpočtové opatření č. 2022/232
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 Projekt "Lepší města pro život" (norské fondy)  
 rezerva investičních výdajů  
 (6409,6901,060590500,0140,0002369260000)   - 54.502,27 Kč
 (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) - 9.618,05 Kč
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ve výdajích - odbor životního prostředí

 rezerva na spolufinancování projektu  
 (3745,5901,000000000,0130,0000000000000) - 30.879,68 Kč
   

ve výdajích - odbor informatiky
 Projekt "Lepší města pro život" (norské fondy)  

 Nákup 3 ks notebooků a monitorů, 3 sady
klávesnice + myš

 

 (6171,5137,060590003,0170,0002369260000) + 54.502,27 Kč
 (6171,5137,060190006,0170,0002369260000) + 9.618,05 Kč
 (6171,5137,060100000,0170,0002369260000) + 8.479,68 Kč
 (6171,5137,000000000,0170,0002369260000) + 21.600,00 Kč
 (6171,5139,000000000,0170,0002369260000) + 800,00 Kč
   

i) Rozpočtové opatření č. 2022/233
ve výdajích - odbor informatiky
 geografické informační systémy  
 dlouhodobý nehmotný majetek  
 (6171,6111,000000000,0170,0001084000000) - 116.000,00 Kč
 programové vybavení  
 (6171,5172,000000000,0170,0001084000000) - 110.000,00 Kč
 migrace serverů  
 (6171,5168,000000000,0170,0001084000000) + 144.000,00 Kč
 mapové podklady  
 aktualizace digitální technické mapy  
 (6171,6119,000000000,0170,0001081000000) + 82.000,00 Kč
   

j) Rozpočtové opatření č. 2022/234
ve výdajích - Kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 Soutěž o cenu primátora - rezerva  

 (6409,5901,000000000,0193,0002519000000) - 40.000,00 Kč
   
ve výdajích - Městská část Komárov
 Soutěž o cenu primátora - 1. místo  
 ochranné pomůcky  
 (5512,5132,000000000,0800,0002530000000) + 18.000,00 Kč

   
ve výdajích - Městská část Vávrovice
 Soutěž o cenu primátora - 2. místo  
 ochranné pomůcky  
 (5512,5132,000000000,0840,0002530000000) + 13.000,00 Kč
   
ve výdajích - Městská část Milostovice
 Soutěž o cenu primátora - 3. místo  
 ochranné pomůcky  
 (5512,5132,000000000,0870,0002530000000) + 9.000,00 Kč
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/132
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 soutěž o cenu primátora - rezerva  

 (6409,5901,000000000,0193,0002519000000) - 10.000,00 Kč
   
 soutěž o cenu primátora - věcné dary  

 (5519,5194,000000000,193,0002519000000) + 10.000,00 Kč
   
   

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

5022/122/RM/22 Basketbalový klub Opava a.s. - Smlouva o poskytnutí propagačních služeb

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí propagačních služeb MMOPP00CUY9X, mezi statutárním

městem Opava jako poskytovatelem a Basketbalovým klubem Opava a.s.,
IČ 25840576, zastoupeným Ing. Radimem Vysockým, předsedou představenstva, ve
výši 500.000,00 Kč, jako objednatelem

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2022/133
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 500.000,00 Kč
   
 Basketbalový klub Opava a.s.  

 (3412,5169,000000000,0020,0000350760000) + 500.000,00 Kč
   
   

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

5023/122/RM/22 Schválení smluv - SK Fénix Opava, Opavskem bez bariér, Tělovýchovná jednota
Opava, fyzická osoba

Rada města
 

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

MMOPP00CUYDD, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Sportovní klubem Fénix Opava se sídlem Mostní 378/44, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 06563147, zastoupeným Petrem Hubálkem, předsedou, ve výši 20.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUYCI, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a spolkem Opavskem bez bariér, z.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, Město, 746 01
Opava, IČ 08187355, zastoupeným Pavlem Carbolem, předsedou, ve výši
7.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CUYBN,
mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Tělovýchovnou
jednotou Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ 00495948, zastoupeným Evou Kociánovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace
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Usnesení: PŘIJATO

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUYAS, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 81 Otice, ve výši 15.000,00 Kč,
jako příjemcem dotace

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

5024/122/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022 - II.

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/235

v příjmech - kancelář primátora, oddělení kultury
 přijaté peněžní neinvestiční dary  

 (3312,2321,000000000,0121,0001063000000) + 10.000,00 Kč
   
ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
 21. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena  
 - nákup ostatních služeb  
 (3312,5169,000000000,0121,0001063000000) + 10.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/236
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 53.968,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO
 (dofinancování č.usn.4866/118/RM/2022 RO č.190 ze dne

10.8.2022)
 

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

 

 (3639,6122,000000020,0790,0004342000000) + 53.968,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/237
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 77.607,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO
 (dofinancování č.usn.4866/118/RM/2022 RO č.191 ze dne

10.8.2022)
 

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

 

 (3639,6122,000000020,0790,0004341000000) + 77.607,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/238
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 odkup vybavení od COME vending s.r.o - hotel

Hala Opava
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 drobný dlouhodobý majetek  
 (3639,5137,00000120,0051,0000000000000) - 175.450,00 Kč
   
 stroje, přístroje a zařízení  
 (3639,6122,00000120,0051,0000000000000) + 175.450,00 Kč
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/239
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  
 MD 231 0000  
 (6221,2324,000000900,0020,0002982000000) + 41.800,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 MD 231 0000  
 oprava městských bytů pro uprchlíky  
 (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 41.800,00 Kč
   

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

JA TS - kotelna budovy WC hřbitov - výměna plynového kotle

b) Rozpočtové opatření č. 2022/240
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 200.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - kotelna budovy WC hřbitov - výměna
plynového kotle

 

 (3639,6122,000000020,0790,0004343000000) + 200.000,00 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 2.694.550,00 Kč. Finanční prostředky jsou přeposílány 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 14.9.2022 (nový metodický pokyn platný od 1.7.2022)
 
 

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

5025/122/RM/22 Platové výměry ředitelů kulturních příspěvkových organizací

Rada města

1. stanoví
a) plat Mgr. Zuzaně Bornové, ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové

organizace, s účinností od 1. 9. 2022, ve výši dle důvodové zprávy
b) plat MgA. Aleši Kománkovi, řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace,

s účinností od 1. 9. 2022 ve výši dle důvodové zprávy
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c) plat Mgr. Bc. Evě Týlové, DiS., ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové
organizace, s účinností od 1. 9. 2022 ve výši dle důvodové zprávy

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

5026/122/RM/22 Rozvoj opavského podnikatelského prostředí prostřednictví aktivit Business Gate
Opava

Rada města
 

1. schvaluje
a) objednávku na aktivity směřující do rozvoje opavského podnikatelského

prostředí (PID MMOPX01ZZX8I) mezi statutárním městem Opava a Slezskou
univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, vysokou
školou, se sídlem Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná,
zastoupenou Prof. Ing. Danielem Stavárkem, Ph. D., děkanem fakulty

b) Rozpočtové opatření č. 2022/241
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 nákup služeb  
 (objednávka)  
 (2125,5169,000000000,0140,0002354000000) + 60.500,00 Kč
 pořízení analýz a studií  

 (objednávka)  
 (2125,5166,000000000,0140,0002354000000) + 60.500,00 Kč
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 příprava žádostí o dotaci vč. studií
proveditelnosti

                         

 (6409,6119,000000000,0140,0000000000000)          - 121.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5027/122/RM/22 Platový postup ředitele Zařízení školního stravování Opava, p.o.

Rada města
 

1. stanoví
plat Mgr. Daliborovi Zemanovi, řediteli Zařízení školního stravování Opava, příspěvková
organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby rozhodné
pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy s účinností od 1. 10. 2022

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

5028/122/RM/22 ZŠ Opava, Englišova 82, p.o. - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/242

ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Englišova - oprava sociálního zařízení

 v budově B
 

 investiční příspěvek  
 (3113,6351,000000006,0030,0001001000019) + 552.637,24 Kč
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 ZŠ Englišova - havárie vodovodního potrubí
v ŠD

+ 84.358,00 Kč

 investiční příspěvek  
 (3113,6351,000000006,0030,0001001000019)  
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 636.995,24 Kč

 
   

b) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková
organizace; IČO: 70 999 171
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 964 700,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 949 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 196 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 36 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 170 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 8 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 195 880,00
Účelová nein. dotace na dopravu žáků sport. tříd 261 300,00
Účelová nein. dotace na Klub nadaných dětí 100 000,00
Nařízený odvod zřizovateli 343 800,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 231 910,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Oprava sociálního zařízení v budově B 552 637,24
Havárie vodovodního potrubí 84 358,00

 
 
 

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

5029/122/RM/22 ZŠ Opava, Mařádkova 15 - p.o. - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/243

ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Krnovská - sociální zařízení dívek - 2. část  
 ZŠ Mařádkova  
 investiční příspěvek  
 (3113,6351,000000006,0030,0001001000020) + 577.635,81 Kč
   
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 577.635,81 Kč

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

 organizace; IČO: 70 999 244
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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
ZŠ Krnovská - sociální zařízení dívek - 2. část 577 635,81

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

5030/122/RM/22 MŠ Opava, Heydukova-p.o. - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/244

ve výdajích - odbor školství
 MŠ Heydukova - víceúčelové hřiště  
 investiční příspěvek  
 (3111,6351,000000006,0030,0001001000001) + 412.342,59 Kč
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 412.342,59 Kč

 
b) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Opava, Heydukova-příspěvková

 organizace; IČO: 71 000 054
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 439 400,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 47 310,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 97 361,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Víceúčelové hřiště 412 342,59

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

5031/122/RM/22 MŠ Sedmikrásky, Opava, p.o. - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/245
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ve výdajích - odbor školství
 MŠ Sedmikrásky - rekonstrukce výdejny stravy

MŠ Čajkovského
 

 investiční příspěvek  
 (3111,6351,000000006,0030,0001001000007) + 150.000,00 Kč
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 150.000,00 Kč

 
b) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková

 organizace; IČO: 70 999 953
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 678 300,00
z toho limit prostředků na platy 1 504 880,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 313 140,00
Nařízený odvod zřizovateli 72 700,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 524 339,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Rekonstrukce výdejny stravy MŠ Čajkovského 150 000,00

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

5032/122/RM/22 MŠ křesťanská Opava, Mnišská - p.o. - rozpočtové opatření a změna závazného
ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/246

ve výdajích - odbor školství
 MŠ Mnišská - havárie kanalizace  
 investiční příspěvek  
 (3111,6351,000000006,0030,0001001000017) + 358.328,60 Kč
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 358.328,60 Kč

 
b) změnu závazného ukazatele Mateřské školy křesťanská, Mnišská - příspěvková

 organizace; IČO: 47 813 237
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 1 163 100,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 246 870,00
Nařízený odvod zřizovateli 162 000,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 111 768,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Havárie kanalizace 358 328,60

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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5033/122/RM/22 Slezský fotbalový club Opava a.s. - návrh dohody

Rada města

1. odmítá
návrh mimosoudní dohody ze dne 12. 9. 2022 p. ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale
bytem Opava ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , zastoupeného advokátem Mgr.
Františkem Kaletou, se sídlem Advokátní kanceláře Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava
 
 

2. souhlasí
s Vyjádřením statutárního města Opavy na návrh mimosoudní dohody ze dne 12. 9. 2022
p. ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy č. 2 materiálu
 
 

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

5034/122/RM/22 Žádost o záštitu města - Veletrh povolání Opava

Rada města
 

1. schvaluje
udělení záštity statutárního města Opavy Okresní hospodářské komoře Opava nad akcí
Veletrh povolání Opava, který proběhne v termínu 5. - 6. října 2022 ve Víceúčelové hale
v Opavě
 
 

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

5035/122/RM/22 Kulturní příspěvkové organizace - dofinancování provozu

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/247

ve výdajích - kancelář primátora
 oddělení kultury  
 Knihovna Petra Bezruče  
 neinvestiční účelový příspěvek  
 (3314,5331,00000000,0121,0001002000035) + 695.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva na dodávané energie  
  plyn  
 (6409,5153,00000000,0020,0002996000000) - 625.000,00 Kč
 elektrická energie  
 (6409,5154,00000000,0020,0002996000000) - 70.000,00 Kč
   
   

b) Upravené závazné ukazatele rozpočtu:  

Odvětvový odbor: Kancelář primátora  
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Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o.
účel částka Kč
Příspěvek na provoz 19.295.000,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 436.000,00
Z toho: účelový příspěvek na energie (plyn, elektrická energie) 1.495.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 10.650.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 0,00
Průtokové dotace: 3.014.000,00
Neinvestiční:  

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK
(poskytovatel MSK) 3.014.000,00

 
c) změnu finančního plánu Knihovny Petra Bezruče, p. o., na rok 2022 

2. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/248

v příjmech - Kancelář primátora
 Opavská kulturní organizace  
 nařízený odvod p.o.  

 (3319,2122,000000000,0121,0009273000038) + 1.928.500,00 Kč
   
ve výdajích - Kancelář primátora
 Opavská kulturní organizace  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3319,5331,000000000,0121,0001000000038) + 1.928.500,00 Kč

   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/249
ve výdajích - kancelář primátora
 oddělení kultury  
 Opavská kulturní organizace  
 neinvestiční účelový příspěvek  
 (3319,5331,00000000,0121,0001002000038) + 565.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva na dodávané energie  
  plyn  
 (6409,5153,00000000,0020,0002996000000) - 323.000,00 Kč
 elektrická energie  
 (6409,5154,00000000,0020,0002996000000) - 242.000,00 Kč

c) Upravené závazné ukazatele rozpočtu:
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Opavská kulturní organizace, p. o. 
účel částka Kč
Příspěvek na provoz 17.893.500,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 2.360.000,00
Z toho: účelový příspěvek na energie (elektrická energie, plyn,
voda) 1.817.000,00

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 7.183.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 2.428.500,00
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d) změnu finančního plánu Opavské kulturní organizace, p. o. na rok 2022 

3. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/250

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO - elektřina  

 (6409,5154,000000000,0020,0002996000000) - 590.000,00 Kč
 rezerva FARO - plyn  

 (6409,5153,000000000,0020,0002996000000) - 360.752,00 Kč
 (6409,5153,000000120,0020,0002996000000) - 449.248,00 Kč
ve výdajích - Kancelář primátora
 Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace  
 neinvestiční účelový příspěvek  
 (3311,5331,000000000,0121,0001002000034) + 950.752,00 Kč

 (3311,5331,000000120,0121,0001002000034) + 449.248,00 Kč

b) Upravené závazné ukazatele rozpočtu: 
 Odvětvový odbor: Kancelář primátora

 Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 
 
Účel Částka
Příspěvek na provoz 76.400.000,00
 Z toho: příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.250.000,00
 Z toho: účelový příspěvek na energie (elektrická energie, plyn) 3.800.000,00
 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5036/122/RM/22 Smlouva o dílo na zhotovení architektonického 3D modelu objektu obchodního domu
Breda (z roku 1928) ve standardu BIM

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o dílo (PID MMOPP00J5TUP) na zhotovení architektonického 3D modelu

objektu obchodního domu Breda (z roku 1928) ve standardu BIM mezi statutárním
městem Opava jako objednavatelem a mezi   Fakultou stavební, Vysoká škola báňská
- Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava -
Poruba, zastoupenou jednatelem prof. Ing. Martinou Peřinkovou, Ph.D., děkankou,
jako zhotovitelem
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b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/134
ve výdajích - odbor hlavního architekta
 ostatní územní příprava a urbanistické studie  

 (3635,6119,000000000,0080,0001039000000)
   

 
zhotovení architektonického 3D modelu
objektu obchodního domu Breda (z roku
1928)

 

 (3322,6119,000000000,0080,0007472000000) + 380.800,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5037/122/RM/22 Smlouva o dílo na zpracování technicko-ekonomické studie obchodního domu Breda
(z roku 1928)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o dílo (PID MMOPP00J5TTU) na zpracování technicko-ekonomické studie

obchodního domu Breda (z roku 1928) mezi statutárním městem Opava jako
objednavatelem a mezi   Centrem energetických a environmentálních
technologií, Výzkumné energetické centrum (VEC), Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava -
Poruba, zastoupenou jednatelem doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC,
jako zhotovitelem

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/135
ve výdajích - odbor hlavního architekta
 ostatní územní příprava a urbanistické studie  

 (3635,6119,000000000,0080,0001039000000) - 459.800,00 Kč
 zpracování technicko-ekonomické studie

obchodního domu Breda (z roku 1928)
 

 (3322,6119,000000000,0080,0007472000000) + 459.800,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5038/122/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

5039/122/RM/22 Smlouva o vypořádání závazků - uveřejnění smlouvy (objednávky) dle zákona o
registru smluv

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o vypořádání závazků (PID MMOPP00M060Q) mezi statutárním městem Opava
jako objednatelem a Petrem Fussem, IČ 42042038 se sídlem Smetanova 166/2, 747 05
Opava jako dodavatelem

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

ZidkovaR
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ZidkovaR
Text napsaný psacím strojem
- 380.800,00 Kč
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5040/122/RM/22 Dotace ostatní - Czechia-Pro - nájem divadla

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Czechia-PRO z.s. se sídlem Slavníkova 2357/9, Břevnov,
169 00 Praha, IČ 22684841, na pronájem Slezského divadla v Opavě, ve výši
50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku Czechia-PRO z.s.. se sídlem Slavníkova 2357/9, Břevnov,

169 00 Praha, IČ 22684841, na pronájem  Slezského divadla v Opavě,
ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/136
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Czechia-PRO z.s.  
 (3419,5222,000000000,0020,0000664000000) + 50.000,00 Kč
   
   

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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




