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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 5.10.2022 v 08:00 hodin 
 v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava

5044/124/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 124. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 05.10.2022

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

5045/124/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje částí pozemků, k.ú. Opava - Město (lokalita za
Slezankou)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemků parc.č. 260/2, 239/1, 243/1, 243/4, 256/1, 260/3 a 256/2,
k.ú. Opava - Město, označených dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu č.
579-59/2022  jako parc.č. 260/2 a 260/12, k.ú. Opava - Město za podmínek:

pozemky budou prodány za účelem výstavby v souladu s územním plánem
kritériem výběru bude nejvyšší nabídka kupní ceny (min. cena je stanovena
znaleckým posudkem ve výši 7.607,00 Kč/m2, výměra nabízených pozemků činí
1.386 m2) a způsob využití pozemků (navržený způsob využití pozemků musí být
součástí nabídky)
zájemci mohou své nabídky na koupi  pozemků podávat v termínu do 30.11.2022,
do 13 hodin v zalepené obálce označené textem "NEOTVÍRAT" - nabídka na koupi
pozemků parc.č. 260/2 a 260/12, k.ú. Opava - Město, na podatelně Magistrátu
města Opavy, Horní náměstí 69, později podané nabídky nebudou hodnoceny
znalecký posudek č. 3319/54/2022, zhotoven Ing. Petrem Kreuzerem, dne
21.6.2022, je k nahlédnutí na požádání na odboru majetku města MMO

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

5046/124/RM/22 Majetkové záležitosti - zemědělský pacht pozemku k.ú. Opava - Předměstí

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zemědělském pachtu (PID MMOPP00MNCYJ) mezi statutárním městem
Opava jako propachtovatelem a organizací Školní statek, Opava, příspěvková organizace,
jakožto pachtýřem, jejímž předmětem je zemědělský pacht pozemku parc.č. 2556/5 - orná
půda, k.ú. Opava - Předměstí, za pachtovné ve výši 41.650,62 Kč/rok vč. DPH (cena dle
zásad)

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

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÁ VERZE 
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5047/124/RM/22 Záměr výpůjčky prostor, Jateční 2080/8a, Opava

Rada města

1. schvaluje
 
záměr výpůjčky prostoru o celkové výměře 121,56 m2 v prvním nadzemním podlaží
budovy č.p. 2080, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 2890/89, zastavěná
plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava - Předměstí, na
adrese Opava, Jateční 2080/8a
 

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

5048/124/RM/22 Záměr změny smlouvy, Mezi Trhy 110/5 a 111/7, Opava (prodejna textilního zboží)

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor MMOPP00C4JNA uzavřené mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Ing. Pavlem Orlíkem, s místem
podnikání Mezi Trhy 120/9, 746 01 Opava, IČ: 10626522, jakožto nájemcem dne
19. 12. 2012, jejímž předmětem je nájem části prostor o výměře 181,64 m2 nacházejících
se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 110, část obce Město, která je součástí
pozemku parc. č. 364 a dále v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 111, část obce
Město , která je součástí pozemku parc.č. 362, vše v katastrálním území Opava-Město,
nacházející se na adrese Mezi Trhy 110/5 a 111/7, 746 01 Opava, kteréžto změny
spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité do 30. 11. 2022 na dobu určitou do
30. 11. 2025

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

5049/124/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pro statutární město Opava, Rybářská 89/44,
Opava (OPTYS, spol. s r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
 
dodatek č. 1 (MMOPP00MN98Q) ke smlouvě o výpůjčce MMOPP00M0R43 mezi
statutárním městem Opava jako vypůjčitelem a OPTYS, spol. s r.o. se sídlem
U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, IČ: 42869048
 

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

5050/124/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu budovy, k.ú. Opava - Předměstí, areál Dukelských
kasáren

Rada města
 

1. schvaluje
 
dodatek č. 1 (MMOPP00MN97V) ke smlouvě o nájmu budovy (MMOPP00LOY69) mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Univerzitním sportovním klubem
Slezské univerzity v Opavě, z.s., se sídlem Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 26655268
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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5051/124/RM/22 Náhrada škody - poškozené vozidlo

Rada města
 

1. neschvaluje
vyplacení náhrady škody ve výši 10.797,50Kč (včetně DPH), která vznikla na vozidle
SUBARU RZ 5T7 3444 v důsledku pádu větve ze stromu, vlastníku vozidla společnosti
ZANA v.o.s. se sídlem Joy Adamsonové 1777/13, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 42869137  

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

5052/124/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene - severní obchvat-východní část, SO C301

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00MN7DF) mezi  statutárním městem
Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací se sídlem Úprkova 95/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, pro
umístění silniční kanalizace na pozemku parc.č. 3263/60 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro
zrealizovanou stavbu "Silnice I/11 Opava, Severní obchvat - východní část, SO C301
silniční kanalizace prodloužené ul. Mostní v km 0,000-0,140" za jednorázovou náhradu za
zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč včetně DPH  

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

5053/124/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s MDPO, a.s. (ul. Purkyňova,
Englišova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00MN83M) mezi statutárním městem Opava a společností Městský dopravní
podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 64610250
pro umístění nadzemního vedení trolejového vedení a stožárů trolejového vedení
na pozemcích parc.č. 2347/2, 2370/3, 2370/49, 2370/80, 2370/26, 2370/27, 2370/60,
2529/1, 2344/1, 2344/23, 2370/51 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby
"Výměna trakčních stožárů ul. Purkyňova - ul. Englišova, Opava" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

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

5054/124/RM/22 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy (sídliště Kateřinky západ)

Rada města
 

1. schvaluje
umístění podzemního telekomunikačního vedení do pozemků parc.č.  185/1, 2880/11,
3018, 3180, 3195/1, 2860/1, 3106, 3021, 2152, 122/4, 3154, 3104, 3140, 2880/7, 3107/1
v k.ú. Kateřinky u Opavy a provedení výměny podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc.č. 2855/1, 205/2, 205/36, 205/14, 205/28, 205/19, 205/5, 205/9, st.193,
2306/3, 205/30, 205/26, 2889, 2881, 2927, 3036/1, 2884, 2928, 3139, 3189, 3035/40,
3168, 3018, 3174, 3192, 3196, 3180, 3181, 3182, 3183, 3190, 3195/1, 3028/1, 2860/1,
2975/1, 3177, 3106, 3021, 3039, 2960, 205/8, 2891, 3151, 3152, 3155, 3157, 71/2,
1566/1, 3038, st.2204, st.2391, 205/27, 205/37, 205/38, 205/7, 3019, 3154, 3035/66,
3035/42, 3104, 2308/1, 3188, 2880/7 v rámci realizace stavby "FTTH Opava -
Kateřinky_(FIS)_OPKAT1" (ul. Partyzánská, Na Pastvisku, Hozovo nábřeží, Pekařská,
Štefánikova, Fürstova, Antonína Sovy, Rolnická, Vrchní, Kollárova, Šrámkova, Hálkova,
Černá)
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5055/124/RM/22 Likvidace Těžní jámy u Stříbrného jezera

Rada města
 

1. souhlasí
s likvidací Těžní jámy na pozemcích parc.č. 1985/6, 1985/195, 1985/222, 1985/196,
1985/197 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace akce: "Realizace zabezpečení 2 SDD
"Těžní jáma" (č.o. 2874) a "Zatopená jáma" (č. o. 2873) v k.ú. Kateřinky u Opavy

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

5056/124/RM/22 Dodatky ke smlouvám o správě a údržbě a ke smlouvě o nájmu s Technickými
službami Opava s.r.o.

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 54 (MMOPP00MN7IQ) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a

movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro statutární město
Opava uzavřené dne 15. 7. 2009 (MMOPP0028J1M) mezi statutárním městem Opava
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188

b) dodatek č. 28 (MMOPP00JWMCT) ke Smlouvě o nájmu nemovitého a movitého
majetku uzavřené dne 5. 5. 2005 (MMOPP0028HRE) mezi statutárním městem Opava
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188

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

5057/124/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s CETIN a.s. (Na Rybníčku)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LCG) 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. 2962/1, 3013 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "11010-062214
RVDSL1614_M_T_OPAV8104_OK" (ul. Na Rybníčku) za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 390,00 Kč + DPH 

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

5058/124/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právnickou osobou -
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - vodovod (ul. Anenská, k.ú.
Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00JWMO5) mezi statutárním městem Opava a společností  Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., pro umístění vodovodního řadu do pozemků
parc.č. 965/1, 2893/11, 2893/13, 2893/32, 2898/1 a 2899/1 v k.ú. Opava-Předměstí
v rámci realizace stavby "Opava, ul. Anenská - rekonstrukce vodovodního řadu"
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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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5059/124/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o právu provést stavbu s právnickou osobou - in
komunikace (ul. Smetanova, k.ú. Malé Hoštice, ul. Karlovecká, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

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

břemene (MMOPP00LXZX2) mezi statutárním městem Opava a společností
RENESA - stavební firma s.r.o., se sídlem Opava, pro umístění podzemního vedení
vodovodu, podzemního vedení kanalizace splaškové, a to včetně přípojek, podzemní
vedení veřejného osvětlení, a také provedení / vybudování komunikace a chodníku,
vše do pozemků parc.č. 904/1 a 904/2 v katastrálním území Malé Hoštice, pro stavbu
"Technická a dopravní infrastruktura Malé Hoštice parc.č. 901/25", za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města
Opavy

b) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00LXZW7) mezi statutárním městem Opava a společností
SK JC Sport Opava z.s., se sídlem Opava, pro umístění podzemního vedení
vodovodu, podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace, a také
provedení / vybudování komunikace, vše do pozemků parc.č. 2051/1 a 2946
v katastrálním území Opava-Předměstí, pro stavbu "Rozšíření tenisového areálu -
Karlovecká ul. Opava", 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5060/124/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami -
přípojka vody (ul. Mezi Brahy, k.ú. Kylešovice)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00LXZZS) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ bytem Opava - Kylešovice, pro umístění podzemního vedení vodovodní
přípojky do pozemku parc.č. 1845/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Přípojka vody, Mezi
Brahy 948/14, Opava - Kylešovice", 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5061/124/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene pro SmVaK Ostrava a.s. - revizní šachty
kanalizace, vodovod (ul. Sadová, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LY0HQ) mezi povinným statutárním
městem Opava a oprávněným z věcného břemene Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s., pro umístění revizních šachet pro stavbou "Opava,
ul. Sadová - rekonstrukce revizních šachet kanalizace" do pozemků parc. č. 2925/1, 2926
a 2929 v k.ú. Opava-Předměstí za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 11.600,00 Kč + DPH v aktuální výši

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



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 6/25

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

5062/124/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Protipovodňová opatření
statutárního města Opavy" - 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 s názvem
"Protipovodňová opatření statutárního města Opavy" - v rozsahu dle zadávací
dokumentace a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) v souladu s § 42 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede

posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:

1. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Martina Věntusová
3. Ing. Roman Otipka
4. Ing. Jakub Kramoliš
5. Mgr. Petra Vlčová

b) v souladu s § 42 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:

1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Jana Krkošková
3. Ing. Jiří Dubový
4. pan Jiří Cábel
5. Ing. Hana Heinzová

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

5063/124/RM/22 Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení s názvem
"Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě" - výsledek zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu absence nabídek

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

5064/124/RM/22 Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem "Dukelská kasárna v Opavě (bytové
domy)" - PD - výsledek zadávacího řízení

Rada města
 

1. vylučuje
účastníka MR Design CZ, s.r.o. se sídlem nábřeží Svazu protifašistických bojovníků
457/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 25388606 z další účasti v zadávacím řízení z
důvodu nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. STUDIO 58 s.r.o. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ: 28641761
2. PPS Kania s.r.o. se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 26821940
3. Atelier 99 s.r.o. se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno,
IČ: 02463245
4. TECHNICO Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ: 25849204

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
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Usnesení: PŘIJATO

ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele STUDIO 58 s.r.o. se sídlem Horní
náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ: 28641761, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější

3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2022/137
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Dukelská kasárna v Opavě (bytové domy) - PD  
 (3612,6121,00000120,0220,0007473000000)    + 3.872.000,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 3.872.000,00 Kč

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

5065/124/RM/22 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Rada města
 

1. schvaluje
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o připojení na
kanalizaci č. 23/2022/PRI (MMOPP00LS0N2) jako vzorové smlouvy a dohody o připojení
na kanalizaci pro následující případy v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - splašková
kanalizace" s tím, že v případech, kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka
pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude tato smlouva upravena tak, že smluvní
strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy
 
k. ú. Komárov u Opavy

1. ░░░░ ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 124
2. ░░░░ ░░░░ ░ Ostrava - parc. č. 368/2
3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava - parc. č. 349/2

 ░░░░ ░░░ Opava - 349/2
4. ░░░░ ░░░░ ░░ Šluknov - parc. č. 429
5. ░░░░ ░░░ Suché Lazce - parc. č. 513/3

 ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - 513/3
6. ░░░░ ░░░ Opava - parc. č. 637/2
7. ░░░░ ░░░░ Suché Lazce - parc. č. 225

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Suché Lazce - č.p. 299
8. ░░░░ ░░░░ ░░ Opava - parc. č. 212

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

5066/124/RM/22 Investiční akce "Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část"

Rada města
 

1. schvaluje
a) dohodu č. 143/2022/PRI (MMOPP00NBK0K) o předčasném užívání Díla, Sekce

nebo části Díla 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"

b) dohodu č. 144/2022/PRI (MMOPP00NBK1F) o předčasném užívání Díla, Sekce
nebo části Díla 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
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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"

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

5067/124/RM/22 Investiční akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace" - dodatek č. 4 ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 4 (MMOPP00NBJY1) ke smlouvě o dílo č. 13/2021/PRI

(MMOPP00LRWCQ) mezi statutárním městem Opava a společností SDRUŽENÍ pro
Komárov a Suché Lazce", tvořenou správcem a společníkem 1 POHL cz, a.s.,
odštěpný závod Opava se sídlem Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava, IČ: 25606468,
DIČ: CZ25606468, společníkem 2 OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b,
Slatina, 627 00 Brno, IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796 a společníkem 3 OHL ŽS
Slovakia, a.s. se sídlem Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, IČ: 31365701,
DIČ: 2020292109, v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

b) Rozpočtové opatření č. 2022/252
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
            KB úvěr dlouhodobý (400 mil.) 
            (0000,8123,00000027,0020,0009962000000)                   +  3.896.478,35 Kč
                       
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
            platby daní a poplatků - DPH - 100% nárok na odpočet          
            (6399,5362,00000000,0020,0001112000000)                       -  818.260,45 Kč
                       
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace          
           (2321,6121,00000027,0220,0007509000000)                    +  3.896.478,35 Kč
                       
            Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace          
            (2321,6121,00000000,0220,0007509000000)                     +  818.260,45 Kč

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

5068/124/RM/22 Dotace ostatní - Domov pro seniory Ludmila - dofinancování služeb

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Domova pro seniory Ludmila, příspěvkové organizace se sídlem
Poddubí 7, Smolkov, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ 71196978, na dofinancování služeb
nízkopříjmových klientů s trvalým bydlištěm v Opavě, ve výši 275.810,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Domovu pro seniory Ludmila, příspěvkové organizaci se sídlem

Poddubí 7, Smolkov, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ 71196978, na dofinancování služeb
nízkopříjmových klientů s trvalým bydlištěm v Opavě, ve výši 120.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022//Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 120.000,00 Kč
   
 Domov pro seniory Ludmila  
 (4350,5339,000000000,0020,0000665000000) + 120.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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5069/124/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/253

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 3. splátka  
 (0000,4213,000091628,0020,0007491000000) + 1.312.251,38 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Společná stezka pro chodce a cyklisty - MČ
Malé Hoštice

 

 stavby  
 (2219,6121,000091628,0220,0007491000000) + 1.312.251,38 Kč
 (2219,6121,000000020,0220,0007491000000) - 1.312.251,38 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 1.312.251,38 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2022/254  
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový  

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 12.880.566,46 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic  
 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace  
 11. žádost o platbu  
 (2321,6121,000000027,0220,0007509000000) - 11.015.936,34 Kč
 (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 11.015.936,34 Kč
 (2321,6122,000000027,0220,0007509000000) - 1.864.630,12 Kč
 (2321,6122,000090992,0220,0007509000000) + 1.864.630,12 Kč
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový  

 Úvěr dlouhodobý KB (400 mil. Kč) - mimořádná
splátka

 

 (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 12.880.566,46 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2022/255  
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový  

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000161,0020,0001003000000) + 1.071.395,00 Kč
   

ve výdajích - odbor dopravy  

 Městský dopravní podnik Opava - dopravní
obslužnost příměstských oblastí - 2. platba

 

 (2292,5213,000000161,0160,0001003000000) + 1.071.395,00 Kč
 (2292,5213,000000000,0160,0001003000000) - 1.071.395,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový  
 rezerva FARO  
 (2292,5901,000000000,0020,0002996000000) + 1.071.395,00 Kč
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d) Rozpočtové opatření č. 2022/256  
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový  

 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4113,000090002,0020,0002368000000) + 134.992,50 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové  
 Akční plán k ochraně ovzduší  
 platy zaměstnanců  
 (3719,5011,000090002,0192,0002368000000) + 100.891,30 Kč
   
 povinné pojistné na sociální zabezpečení  
 (3719,5031,000090002,0192,0002368000000) + 25.021,00 Kč
   
 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  
 (3719,5032,000090002,0192,0002368000000) + 9.080,20 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2022/257  
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic  
 ZŠ Komárov - rekonstrukce (ea)  
 (úprava položky)  
 (3113,6121,00000020,0220,0007665000000) - 1.988.368,80 Kč
 (3113,6122,00000020,0220,0007665000000) + 1.988.368,80 Kč
   
 ZŠ Komárov - rekonstrukce - vybavení (eb)  
 (úprava položek)  
 (3113,6121,00000020,0220,0007665000000) - 2.780.361,47 Kč
 (3113,6122,00000020,0220,0007665000000) + 2.667.127,25 Kč
 (3113,5137,00000020,0220,0007665000000) + 113.234,22 Kč
   
 Opava - telematika (ec)  
 (2212,6121,00000020,0220,0007527000000) - 50.804,00 Kč
   
 Inline areál  
 (3745,5169,00000020,0220,0007510000000) + 50.804,00 Kč
   
 MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov (ed)  
 (úprava položky)  
 (3111,6121,00000020,0220,0007625000000) - 228.085,00 Kč
 (3111,6122,00000020,0220,0007625000000) + 228.085,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2022/258
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 Diagnostika stavby a posouzení statiky  
 Městské lázně  
 (3412,5169,000000000,0051,0001102000000) + 423.500,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 423.500,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2022/259
ve výdajích - odbor školství
 akce odboru - SCIO testy žáků  
 nákup ostatních služeb  
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 (3119,5169,00000000,0030,0002504000000) + 17.861,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva - FaRO  
 (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 17.861,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č.  2022/260
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 kulturní předměty  
 (3639,6127,000000000,0191,0000000000000) + 1.600,00 Kč
   
 opravy a udržování  
 (3639,5171,000000000,0191,0000000000000) - 1.000,00 Kč
 elektronické služby  
 (3639,5162,000000000,0191,0000000000000) - 600,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2022/261
ve výdajích - odbor majetku města
 nadlimitní věcná břemena  

 (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 113.149,00 Kč
   
 opravy a udržování  

 (2219,5171,000000000,0050,0000000000000) + 113.149,00 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2022/262
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 úspora energie - teplotní čidla  
 (2115,6122,000000020,0051,0002447000000) + 400.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 400.000,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/138
ve výdajích - odbor majetku města
 samostatné pracoviště  
 kotelna Hrnčířská 16  
 budovy, haly a stavby  
 (3639,6121,00000000,0050,0001038000000) - 260.030,00 Kč

   

 kondenzační kotel včetně komínové vložky  
 stroje, přístroje a zařízení  
 (3639,6122,00000000,0050,0001038000000) + 260.030,00 Kč

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

5070/124/RM/22 Schválení smluv

Rada města
 

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

MMOPP00CUY82, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Sportovní klubem PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem U Fortny 49/10, Město, 746 01

Č
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Opava, IČ 47814381, zastoupeným Stanislavem Pešátem, předsedou, ve výši
50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUY6C, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Spolkem na záchranu obchodního domu Breda se sídlem Dolní náměstí 18/8, Město,
746 01 Opava, IČ 14256878, zastoupeným Ing. Lindou Bittovou, předsedkyní, ve výši
50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CUY77,
mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a spolkem Czechia-PRO
z.s. se sídlem Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 22684841, zastoupeným
Stanislavem Pešátem, předsedou, ve výši 50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

5071/124/RM/22 Spoluúčast statutárního města Opavy na opravách kulturních památek v městské
památkové zóně pro rok 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) přijetí účelové dotace Ministerstva kultury České republiky ve výši 770.000 Kč z

programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek: dům č.p. 331,
Holubí 2, Opava, parcela č. 428 v katastrálním území Opava-Město - obnova
truhlářských prvků (výměna oken ve 2. a 3. NP včetně ostění a související práce) a
kostel sv. Ducha, Masarykova třída, Opava, parcela č. 500 v katastrálním území
Opava-Město - obnova vnějšího pláště - oprava a repase kovových oken hlavní části
lodi a oprava JV a SV strany fasády a související práce

b) smlouvu o poskytnutí přijaté účelové dotace (MMOPP00JDO9P) uzavřenou mezi
statutárním městem Opava jako poskytovatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ jako příjemcem

c) smlouvu o poskytnutí přijaté účelové dotace (MMOPP00JDOAK) uzavřenou mezi
statutárním městem Opava jako poskytovatelem a Konventem minoritů v Opavě jako
příjemcem

d) Rozpočtové opatření č. 2022/X/Z
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu - Program regenerace MPZ
 

 účelová dotace  
 (0000,4116,000034054,0020,0002452000000) + 770.000,00 Kč

   
ve výdajích - oddělení památkové péče
 účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  
 (3322,5493,000034054,0082,0002452000000) + 218.000,00 Kč
 povinný příspěvek SMO vlastníkům

předmětných kulturních památek
 

 (3322,5493,000000000,0082,0002452000000) + 123.590,00 Kč

 neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem

 

 (3322,5223,000034054,0082,0002452000000) + 552.000,00 Kč

 povinný příspěvek SMO vlastníkům
předmětných kulturních památek

 

 (3322,5223,000000000,0082,0002452000000) + 10.450,00 Kč
 (3322,5223,000000120,0082,0002452000000) + 100.000,00 Kč
   
 zachování a obnova kulturních památek  
 (3322,5171,000000120,0082,0000000000000) - 100.000,00 Kč

 (3322,5171,000000000,0082,0000000000000) - 134.040,00 Kč
   

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

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

5072/124/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Slezský
fotbalový club Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti  Slezský fotbalový club
Opava, a.s. se sídlem Lípová 105/2, Opava-Předměstí, PSČ: 746 01, IČ 25835912, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2192 (dále jen
"společnost Slezský fotbalový club Opava"), jejímž jediným akcionářem je statutární město
Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. schvaluje
a) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Slezský fotbalový club Opava a paní

Ing. Petrou Hlaváčovou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01 Opava - Předměstí jako
členkou dozorčí rady

b) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Slezský fotbalový club Opava a panem
Mgr. Michalem Miturou, trvale bytem ░░░░ ░░░░ , 725 29 Ostrava - Petřkovice jako
členem dozorčí rady

c) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Slezský fotbalový club Opava a panem
Václavem Sigmundem, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 41 Hradec nad
Moravicí jako členem dozorčí rady

d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Slezský fotbalový club
Opava a panem Romanem Kovářem, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ 746 01 Opava 

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

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

5073/124/RM/22 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Rada města
 

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

1. určuje
dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, společnosti Městský dopravní podnik
Opava, a.s. auditora, který provede povinný audit účetní jednotky v účetním období roku
2022: DANEPO s.r.o., 746 01 Opava, Masarykova třída 334/20, IČO: 25359509.

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

5074/124/RM/22 SFC Opava a.s. - Smlouva o zprostředkování

Rada města
 

1. bere na vědomí
smlouvu o zprostředkování dle přílohy č. 1 materiálu

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

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

5075/124/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1190400013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky na realizaci projektu "Komárov a Suché Lazce-
splašková kanalizace"

Rada města
 

1. schvaluje
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1190400013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky (MMOPP00D538N) mezi Státním fondem životního prostředí
České republiky, IČ: 0020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
(korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4), zastoupen Ing. Petrem
Valdmanem, ředitelem SFŽP a statutárním městem Opava na realizaci projektu "Komárov
a Suché Lazce - splašková kanalizace"
 

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

5076/124/RM/22 Smlouva na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické
mapy města

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické mapy
města (MMOPP00LR52D) mezi statutárním městem Opavou a společností DIGIS, spol.
s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, zastoupenou
Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti ve výši 81.124,45 Kč s DPH
 

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

5077/124/RM/22 Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov o povolení výjimky z
minimálního počtu žáků

Rada města
 

1. schvaluje
 
výjimku z minimálního počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského
zákona v Základní škole a Mateřské škole Opava-Komárov -  příspěvková organizace,
a to 74 žáků na školní rok 2022/2023
 

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

5078/124/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy a Mateřské školy Opava-
Vávrovice v rámci výzvy č. 5/2022 Národního programu životního prostředí

Rada města
 

1. souhlasí
 

s realizací projektu "Zahrada - místo k životu a zdroj poznání" Základní školy
a Mateřské školy Opava-Vávrovice - příspěvková organizace v rámci Výzvy č. 5/2022
Národního programu životního prostředí, a s využitím výstupů minimálně po dobu
udržitelnosti projektu

 

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

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

5079/124/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektů Základní školy a Mateřské školy Opava-
Komárov v rámci výzvy č. 5/2022 Národního programu životního prostředí

Rada města

1. souhlasí
s realizací projektů "Přírodní zahrada MŠ Opava-Podvihov" a "Přírodní zahrada - park
při ZŠ Opava-Komárov"  Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov -
příspěvková organizace v rámci Výzvy č. 5/2022 Národního programu životního prostředí,
a s využitím výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu

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

5080/124/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy Opava, Mařádkova 15 v rámci
výzvy č. 5/2022 Národního programu životního prostředí

Rada města
 

1. souhlasí
s realizací projektů "Přírodní zahrada na ZŠ Mařádkova" a "Přírodní zahrada
na ZŠ Mařádkova - pracoviště Krnovská"  Základní školy Opava, Mařádkova 15 -
příspěvková organizace v rámci Výzvy č. 5/2022 Národního programu životního prostředí,
a s využitím výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu

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

5081/124/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy Opava, Otická 18 v rámci
výzvy č. 5/2022 Národního programu životního prostředí

Rada města
 

1. souhlasí
s realizací projektu "Mysli všemi svými smysly" Základní školy Opava, Otická 18 -
příspěvková organizace v rámci Výzvy č. 5/2022 Národního programu životního prostředí,
a s využitím výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu

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

5082/124/RM/22 Návrh na jmenování ředitelky Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková
organizace

Rada města
 

1. jmenuje
Nikol Navrátil na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Opava,
Šrámkova, příspěvková organizace s účinností od 6. 10. 2022 na základě výsledku
konkursního řízení

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

5083/124/RM/22 MŠ Opava, 17. listopadu, p.o. - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/263

ve výdajích - odbor školství

Š
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Usnesení: PŘIJATO

MŠ 17. listopadu - rekonstrukce umýváren
investiční příspěvek

 

(3111,6351,000000006,0030,0001001000012)                      +360.499,20 Kč
  
ve financování odbor finanční a rozpočtový
zapojení fondu školství  

(0000,8115,000000006,0000,0000000000000)                     +360.499,20 Kč
  
 

b) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková
 organizace; IČO: 06115616

 
 

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 1 951 100,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 523 910,00
Nařízený odvod zřizovateli 296 300,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 223 447,00
Posílení provozního příspěvku - energie 294 778,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Rekonstrukce umýváren 360 499,20

 
 
 

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

5084/124/RM/22 Energie - rozpočtová opatření a změny závazných ukazatelů školských
příspěvkových organizací

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/264

ve výdajích - odbor školství
 MŠ Heydukova  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3111,5331,00000120,0030,0001000000001) + 179.045,00 Kč
   
 MŠ Riegrova  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3111,5331,00000120,0030,0001000000004) + 237.676,00 Kč
   
 MŠ Zborovská  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3111,5331,00000120,0030,0001000000006) + 256.406,00Kč
   
 MŠ Sedmikrásky  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3111,5331,00000120,0030,0001000000007) + 63.851,00 Kč
   
 MŠ Pekařská  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3111,5331,00000120,0030,0001000000010) + 105.067,00 Kč
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 MŠ 17. listopadu  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3111,5331,00000120,0030,0001000000012) + 294.778,00 Kč
   
 MŠ Havlíčkova  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3111,5331,00000120,0030,0001000000016) + 187.279,00 Kč
   
 MŠ Mnišská  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3111,5331,00000120,0030,0001000000017) + 34.183,00 Kč
   
 ZŠ Boženy Němcové  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000120,0030,0001000000018) + 455.701,00 Kč
   
 ZŠ Mařádkova  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000120,0030,0001000000020) + 1.071.732,00 Kč
   
 ZŠ Otická  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000120,0030,0001000000022) + 551.100,00 Kč
   
 ZŠ Ochranova  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000120,0030,0001000000023) + 105.433,00 Kč
   
 ZŠ Vrchní  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000120,0030,0001000000025) + 365.143,00 Kč
   
 ZŠ a MŠ Komárov  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000026) + 88.533,00 Kč
   
 ZŠ a MŠ Malé Hoštice  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000120,0030,0001000000027) + 110.443,00 Kč
   

 ZŠ a MŠ Malé Hoštice  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000027) + 66.864,00 Kč
   

 ZŠ a MŠ Suché Lazce  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000028) + 112.811,00 Kč
   
 ZŠ a MŠ Vávrovice  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000029) + 68.037,00 Kč
   
 ZŠ Riegrova  
 neinvestiční provozní příspěvek  
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 (3113,5331,00000120,0030,0001000000030) + 1.056.636,00 Kč
   
 ZŠ Šrámkova  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000120,0030,0001000000032) + 173.964,00 Kč
   
 ZŠS  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3141,5331,00000120,0030,0001000000033) + 1.751.563,00 Kč
   
 SVČ  
 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3233,5331,00000000,0030,0001000000039) + 130.728,00Kč
   
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO - energie  
 (6409,5154,00000120,0020,0002996000000)  - 7.000.000,00 Kč

   
 rezerva FARO - energie  
 (6409,5154,00000000,0020,0002996000000) - 466.973,00
   

b) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Opava, Heydukova-příspěvková
organizace, IČO: 71000054
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 439 400,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 47 310,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 97 361,00
Posílení provozního příspěvku - energie 179 045,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Víceúčelové hřiště 412 342,59

c) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvková
organizace, IČO: 71000119
 

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 1 123 800,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 110 270,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 206 805,00
Posílení provozního příspěvku - energie 237 676,00

 
 

d) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková
organizace, IČO: 71000194
 

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 750 800,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 225 200,00
Nařízený odvod zřizovateli 149 000,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 47 355,00
Posílení provozního příspěvku - energie 256 406,00

 
 
 



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 19/25

e) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková
organizace, IČO: 70999953
 

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
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 524 339,00
Posílení provozního příspěvku - energie 63 851,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Rekonstrukce výdejny stravy MŠ Čajkovského 150 000,00

 
f) změnu závazného ukazatele Mateřské školy, Pekařská-příspěvková organizace,

IČO: 70999686
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 389 500,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 13 600,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 71 739,00
Posílení provozního příspěvku - energie 105 067,00

 
g) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková

organizace, IČO: 06115616
 

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 1 951 100,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 523.920,00
Nařízený odvod zřizovateli 296 300,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 223 447,00
Posílení provozního příspěvku - energie 294 778,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Rekonstrukce umýváren 360 499,20

h) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková
organizace, IČO: 70999783
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 1 549 500,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 423 610,00
Neinvestiční příspěvek z městské části  
Příspěvek MČ Zlatníky pro MŠ Milostovice 10 000,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 184 048,00
Posílení provozního příspěvku - energie 187 279,00

 
 

i) změnu závazného ukazatele Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková
organizace, IČO: 47813237
 

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
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 111 768,00
Posílení provozního příspěvku - energie 34 183,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Havárie kanalizace 358 328,60
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j) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková
organizace, IČO: 70999180
 

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 2 932 600,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 796 210,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 114 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 26 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 116 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 11 200,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 126 420,00
Nařízený odvod zřizovateli 40 800,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 503 630,00
Posílení provozního příspěvku - energie 455 701,00

 
 

k) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková
organizace, IČO: 70999244
 

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
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 1 327 111,00
Posílení provozního příspěvku - energie 1 071 732,00
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

 
l) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková

organizace, IČO: 70999252
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 707 300,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 1 253 080,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 174 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 24 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 144 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 12 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 148 470,00
Nařízený odvod zřizovateli 932 500,00
Neinvestiční průtoková dotace  
projekt "Modernizace a vybavení učebny přírodovědných věd,
multimediální učebny v ZŠ Opava, Otická 18" 1 960 409,07
Investiční průtoková dotace  
projekt "Modernizace a vybavení učebny přírodovědných věd,
multimediální učebny v ZŠ Opava, Otická 18" 1 601 606,42
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
projekt "Modernizace a vybavení učebny přírodovědných věd,
multimediální učebny v ZŠ Opava, Otická 18" - 10% spoluúčast

217 823,23
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zřizovatele
Posílení provozního příspěvku - energie 317 802,00
Posílení provozního příspěvku - energie 551 100,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele  
projekt "Modernizace a vybavení učebny přírodovědných věd,
multimediální učebny v ZŠ Opava, Otická 18" - 10% spoluúčast
zřizovatele 177 956,27

m) Základní škola Ilji Hurníka Opava, příspěvková organizace, IČO: 70999236
 

Účel Částka v Kč
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
Posílení provozního příspěvku - energie 318 520,00
Posílení provozního příspěvku - energie 105 433,00
Neinvestiční průtoková dotace  
Projekt "Neztraťme se v krizové situaci" 62 300,00
Projekt "Konflikt - koření života" 34 000,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Rekonstrukce cvičné kuchyňky 641 432,19

n) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková
organizace, IČO: 70999325
 

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
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Vodní audit - zpracování 13 310,00
Vodní audit - dodávka a montáž systému Voda Online 44 000,00
Posílení provozního příspěvku - energie 637 292,00
Posílení provozního příspěvku - energie 365 143,00
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

 
o) změnu závazného ukazatele Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov -

příspěvková organizace, IČO: 70999163
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 205 500,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 993 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 66 640,00
Nařízený odvod zřizovateli z FI 162 900,00
Nařízený odvod zřizovateli z FI - v rámci akce "MŠ
Komárov - budova MŠ Podvihov" 516 137,00

Ú
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Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 266 433,00
Posílení provozního příspěvku - energie 88 533,00

 
p) změnu závazného ukazatele Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice -

příspěvková organizace, IČO: 70999368
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 1 754 600,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 423 200,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 60 270,00
Nařízený odvod zřizovateli 80 600,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 142 127,00
Posílení provozního příspěvku - energie 177 307,00

 
q) změnu závazného ukazatele Základní školy a Mateřské školy Opava-Suché Lazce -

příspěvková organizace, IČO: 70999350
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 830 300,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 34 160,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 31 360,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 88 585,00
Posílení provozního příspěvku - energie 112 811,00

 
 

r) změnu závazného ukazatele Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice -
příspěvková organizace, IČO: 70999341
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 732 200,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 210 560,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 34 300,00
Nařízený odvod zřizovateli 148 00,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 96 000,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 65 646,00
Posílení provozního příspěvku - energie 68 037,00

 
 

s) změnu závazného ukazatele Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 -
příspěvková organizace, IČO: 47813300
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 4 458 700,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 880 170,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 156 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 50 560,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 130 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 40 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 189 630,00
Nařízený odvod zřizovateli 264 000,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 1 043 667,00
Posílení provozního příspěvku - energie 1 056 636,00

 
 
 

Š
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Usnesení: PŘIJATO

t) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Šrámkova 4 - příspěvková
organizace, IČO: 00849642
 

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 3 693 500,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 1 028 900,00
Z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 90  000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 48 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 96  000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 70 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 91 530,00
Nařízený odvod zřizovateli 338 900,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 257 802,00
Posílení provozního příspěvku - energie 173 964,00

 
u) změnu závazného ukazatele Zařízení školního stravování Opava, příspěvková

organizace, IČO: 70999627
 

Příspěvek na provoz 10 334 400,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 2 221 060,00
Průtoková neinvestiční dotace  
Účelový neinvestiční příspěvek na provoz - projekt
"Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
ve školách z prostředků OP PMP v MSK V" - 2. splátka
neinvestiční dotace 838 971,00
Snížení neinvestičního příspěvku na projekt "Poskytování
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách
z prostředků OP PMP v MSK V" - vyúčtování za školní rok
2021/2022 -257 664,75
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 1 575 660,00
Posílení provozního příspěvku - energie 1 751 563,00

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

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 3 357 700,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 104 130,00
z toho limit prostředků na platy 275 770,00
Účelový neinvestiční příspěvek 700 000,00
Nařízený odvod zřizovateli 16 700,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Projekt volnočasové aktivity 226 675,00
Folklorní festival "Skoči kolo da skočimo" 40 000,00
Koncert souboru Musica pro Sancta Cecilia 25 000,00
Posílení provozního příspěvku - energie 349 140,00
Posílení provozního příspěvku - energie 130 728,00
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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 24/25

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

5085/124/RM/22 Dohoda o spolupráci při zabezpečení požární ochrany (Správa Národního parku
České Švýcarsko)

Rada města
 

1. ruší
 
usnesení Rady města č. 4948/119/RM/22 ze dne 24.08.2022 (Rada města 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)

2. schvaluje
 

novou 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5086/124/RM/22 Činnost Komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 29. 9. 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
zprávu o činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 29. 9. 2022

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

5087/124/RM/22 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

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

5088/124/RM/22 Rozpočtové opatření 2022

Rada města
 

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č.2022/265
ve výdajích - oddělení hlavního architekta
 ostatní územní příprava  

 nákup ostatních služeb  
 (3635,5169,000000000,0080,0001039000000) - 25.504,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora
 samostatné pracoviště  

 nákup ostatních služeb-tiskařské práce  
 (3399,5169,000000000,0120,0001056000000) + 25.504,00 Kč

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

5089/124/RM/22 SFC Opava a.s. - provedení výplaty protiplnění menšinovým akcionářům

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
stanovení finanční částky určené k výplatě v souladu s čl. 3, odst. 1
Smlouvy o zprostředkování a provedení výplaty protiplnění menšinovým akcionářům
(PID MMOPP00CUYVV) mezi statutárním městem Opava jako hlavním akcionářem a
Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782
jako bankou, a to včetně úroků v souladu se zákonem o obchodních korporacích

2. ukládá
 
primátorovi města, aby v souladu s čl. 3, odst. 1 Smlouvy o zprostředkování a provedení
výplaty protiplnění menšinovým akcionářům (PID MMOPP00CUYVV) mezi statutárním
městem Opava jako hlavním akcionářem a Českou spořitelnou, a.s. se
sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 jako bankou, předal dne
5. 10. 2022 bance seznam menšinových akcionářů s uvedení částek k výplatě včetně
úroků v požadovaném formátu dle přílohy č. 1 materiálu

 
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




