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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 19.10.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

5090/125/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 125. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 19. 10. 2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5091/125/RM/22 Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města
Opavy na rok 2022/2023

Rada města
 

1. schvaluje
Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města
Opavy na rok 2022/2023

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5092/125/RM/22 Dodatek č. 5 k Nabídkovému ceníku prací, služeb a materiálů - pol. 032 Parkovací
dům (Přestupní terminál Skladištní)

Rada města
 

1. schvaluje
upravený Dodatek č. 5 k Nabídkovému ceníku prací, služeb a materiálů Statutárního
města Opavy s účinností od 1. 11. 2022 do 31.12.2022

2. ukládá
Mgr. Bc. Pavlu Vltavskému, vedoucímu odboru majetku města, aby jménem Statutárního
města Opavy podepsal titulní stranu písemného vyhotovení Nabídkového ceníku prací,
služeb a materiálů Statutárního města Opava dle výše uvedeného usnesení

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5093/125/RM/22 Majetkové záležitosti - výpůjčka části pozemku (veřejná zeleň podél kom. Englišova)

Rada města
 

1. neschvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2529/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

ZidkovaR
Text napsaný psacím strojem

ZidkovaR
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÁ VERZE
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5094/125/RM/22 Majetkové záležitosti - výpůjčka pozemků (lokalita ZŠ Praskova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00MNARW) mezi statutárním městem Opava  jako
půjčitelem  a Moravskoslezským krajem jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
pozemků parc.č. 8/1, parc.č. 8/2 a části pozemku parc.č. 560/1, k.ú. Opava - Město,
na dobu od 30.10. 2022 do 31.12.2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5095/125/RM/22 Majetkové záležitosti - nájem pozemku pod garáží v garážišti Vojanova

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00MNAML) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/88 - 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)

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5096/125/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje zahrady k domu Mírová 26

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 445/1 - zahrada, k.ú.  Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5097/125/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu zahrady na ulici Mírová

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 445/1 - zahrada, k.ú.  Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5098/125/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích
Oblouková a Holasická

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1591/7 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
 

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. St. 1717 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Kateřinky u Opavy

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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5099/125/RM/22 Sleva z nájemného, Na Rybníčku 380/43, Opava (Kulturní dům)

Rada města

1. neschvaluje
snížení čtvrtletního nájemného z částky 127.229,08 Kč včetně DPH na částku 1,00 Kč
včetně DPH pro nájemce Martin Seidl, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
721 00 Ostrava Svinov, IČ: 88291367 od 25. 10. 2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5100/125/RM/22 Smlouva o nájmu, Hrnčířská 123/7 a 124/9, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP00MN960) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a Květ lotosu s.r.o., se sídlem Moravice č.p. 86,
747 84, IČ: 03664856 jako nájemcem
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5101/125/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku, Liptovská 1045/21, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00MN93F) ke smlouvě o výpůjčce pozemku MMOPP00C4JDO mezi
statutárním městem Opava jako půjčitelem a ANIMA VIVA z.s., se sídlem
Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 26591014 jako vypůjčitelem

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5102/125/RM/22 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu, Mezi Trhy 109/3 a 110/5, Opava (prodejna
prádla)

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (MMOPP00MN955) mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Grovaro s.r.o., se sídlem Mezi
Trhy 109/3, 746 01 Opava, IČ: 01868519 jako nájemcem
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5103/125/RM/22 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu, Horní náměstí 132/47, Opava (Flower of Life
s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor MMOPP00MN94A mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Flower of Life s.r.o. se sídlem
Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 06824625 jako nájemcem
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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5104/125/RM/22 Záměr výpůjčky prostor, Horní náměstí 132/47, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
záměr výpůjčky části prostor o celkové výměře 24,66 m2 ve druhém nadzemním podlaží
budovy č.p. 132, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 299, zastavěná
plocha a nádvoří ležící v části obce Město, katastrální území Opava - Město na adrese
Opava, Horní náměstí 132/47 
 

 
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5105/125/RM/22 Záměr pronájmu prostor, Mezi Trhy 109/3 a 110/5, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře
265,21 m2 v I. podzemním podlaží, v I. nadzemním podlaží a v mezipatře budovy č.p. 109,
objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 365, zastavěná plocha a nádvoří
a budovy č.p. 110, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 364, zastavěná
plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, katastrální území Opava - Město
na adrese Opava, Mezi Trhy 109/3 a 110/5 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5106/125/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právnickou osobou -
SmVaK Ostrava a.s. - vodovod, kanalizace (ul. U Synagogy, ul. Polní, Opava, ul.
Rolnická, Kateřinky)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00K3R99) mezi statutárním městem Opava a společností
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., pro umístění vodovodního řadu
do pozemků parc.č. 2962/1, 2964 a 3007 v k.ú. Opava-Předměstí v rámci realizace
stavby "Opava, ul. U Synagogy - výměna vodovodu" 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JWN20) mezi statutárním městem Opava a společností
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., pro umístění vodovodního řadu
do pozemků parc.č. 965/1, 994/2 a 2899/1 v k.ú. Opava-Předměstí v rámci realizace
stavby "Opava, ul. Polní - 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

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JWMUB) mezi statutárním městem Opava a společností
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., pro umístění kanalizační stoky
do pozemků parc.č. 2308/1, 2336/5, 3035/41, 3035/42, 3036/1, 3106, 3110 a 3111
v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby "Opava, ul. Rolnická - rekonstrukce
stoky DD" 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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5107/125/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o právu provést stavbu s právnickou osobou - sjezd (ul.
Rybářská, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00LXZYX) mezi statutárním městem Opava a Ministerstvem obrany ČR,
se sídlem Praha 6, pro umístění sjezdu do pozemků parc.č. 2924/5, 2924/35 a 3055/13
v katastrálním území Opava-Předměstí, pro stavbu "Opava, Jaselská kasárna - výstavba
vjezdu Rybářská - PD", za jednorázovou částku stanovenou znaleckým posudkem
za zřízení věcného břemene, úplata bude navýšena o DPH v platné sazbě

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5108/125/RM/22 Likvidace a vyřazení majetku statutárního města Opava, městských částí, školských
příspěvkových organizací

Rada města
 

1. schvaluje
a) vyřazení a likvidaci majetku statutárního města Opava a městských částí

ve výši 12.055.490,21 Kč
b) vyřazení a likvidaci majetku školských příspěvkových organizací statutárního města

Opava ve výši 704.747,50 Kč
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5109/125/RM/22 Majetek ve správě TSO s.r.o. - Městské lázně Opava (záměr pronájmu)

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako bufet o výměře 21 m2,

nacházejícího se ve II. NP v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, která
je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město
(budova Městských lázní v Opavě)

b) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako pedikúra o výměře 11 m2,
nacházejícího se ve II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38, stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

c) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako pedikúra o výměře 11 m2,
nacházejícího se ve II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38, stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázně v Opavě)

d) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako masérský a rekondiční
o výměře 11,97 m2, nacházejícího se v přízemí, v prvním oddělení v budově č.p. 38,
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

e) záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož
součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního
nosiče o rozměrech 3x1 m a výměře 3 m2 v budově č.p. 38, stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

f) záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož
součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního
nosiče o  výměře 1,35 m2 v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava -
Město (budova Městských lázní v Opavě)
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g) záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož
součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního
nosiče o  výměře 2 m2 v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava -
Město (budova Městských lázní v Opavě)

h) záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož
součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního
nosiče o výměře 1 m2 v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava -
Město (budova Městských lázní v Opavě)

i) záměr pronájmu 2 ploch, nacházejících se ve vestibulu budovy, pro umístění
2 reklamních nosičů, každé o výměře 0,8 m2 v budově č.p. 38, stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

j) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako sklad, kancelář o výměře
5,52 m2 nacházejícího se v přízemí v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava -
Město (budova Městských lázní v Opavě)

k) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako masážní vana, místnost č. 124
o výměře 3,80 m2 nacházejícího se v 1. NP v budově č.p. 38, stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

l) záměr pronájmu veřejně přístupného prostoru (nyní umístěn prodejní automat)
o výměře 0,45 m2 nacházejícího se v přízemí vedle pokladny v budově č.p. 38, stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

m) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako místnost č. 210 o výměře
17,29 m2 nacházející se v II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38 stavba
občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (Městské lázně v Opavě - p. Otýpka)

n) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako kancelář ředitelky sestávající
se ze dvou propojených místností o celkové výměře 17,1 m2 nacházejících se ve II.
NP v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku
parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova
Městských lázní v Opavě)
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5110/125/RM/22 Souhlas s odepisováním technického zhodnocení (majetek pronajatý společnosti
TSO s.r.o.)

Rada města
 

1. souhlasí
s odepisováním technického zhodnocení budovy č.p. 2057, která je součástí pozemku
parc. č. 2890/139, budovy bez č.p./č.e., která je součástí pozemku 2890/406, budovy
bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. č. 2890/404, budovy bez č.p./č.e., která
je součástí pozemku parc. č. 2890/416, budovy č.p. 2065, která je součástí pozemku
parc. č. 2135/3, budovy č.p. 2818, která je součástí pozemku parc. č. 1526/2, budovy
č.p. 801, která je součástí pozemku parc. č. 2571 a budovy bez č.p./č.e., která je součástí
pozemku parc. č. 2568, vše v k. ú. Opava - Předměstí, které bude realizováno
a financováno v hodnotě ve výši 3.644.000,00 Kč (bez DPH) společností Technické služby
Opava s.r.o., jako nájemcem těchto budov. Uvedené technické zhodnocení spočívá
v rekonstrukci kotelen včetně propojení a regulace
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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5111/125/RM/22 Souhlasné stanovisko s potřebností projektu "TH - SKJC Sport"

Rada města
 

1. uděluje
souhlasné stanovisko s potřebností realizace projektu "TH-SKJC Sport" zaměřeného
na výstavbu tenisové haly se dvěma kurty vlastníkem sportovní infrastruktury SK JC Sport
Opava, z. s. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5112/125/RM/22 Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem "Dukelská kasárna v Opavě (bytové
domy)" - projektová dokumentace - smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu, MMOPP00NBK35, zakázka: Dukelská kasárna v Opavě (bytové domy)" -
projektová dokumentace, mezi statutárním městem Opava a dodavatelem s názvem
STUDIO 58 s.r.o., se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ: 28641761

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

5113/125/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Turistické informační centrum -
rekonstrukce"

Rada města
 

1. schvaluje
a) zařazení do seznamu projektových dokumentací na rok 2022 akci org 7458 Turistické

informační centrum - rekonstrukce
b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro provádění
stavby a na výkon autorského dozoru na akci "Turistické informační centrum -
rekonstrukce"

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 153/2022/PRI (MMOPP00NBK2A)
pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem Opava
a společností nodum atelier, s.r.o. se sídlem Nádražní 49, 739 91 Jablunkov,
IČ: 29462525 DIČ: CZ29462525 na zakázku malého rozsahu "Turistické informační
centrum - rekonstrukce" za cenu nejvýše přípustnou 167.050,00 Kč bez DPH
(202.130,50 Kč vč. DPH)

d) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/139
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Turistické informační centrum - rekonstrukce - PD        
            (2143,6121,00000120,0220,0007458000000)                        + 202.130,50 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)                        - 202.130,50 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5114/125/RM/22 Investiční akce "Hlučínská - cyklostezka" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00NBK40) ke smlouvě o dílo č. 132/2022/PRI (MMOPP00L70D1)
mezi statutárním městem Opava a společností STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, v rámci akce "Hlučínská -
cyklostezka"

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 8/15

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

5115/125/RM/22 Dotace ostatní - Tělocvičná jednota Sokol Opava - Přehlídka sletových skladeb pro
Všesokolský slet 2024

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Opava se sídlem Boženy
Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na cestovní náklady
související s akcí Přehlídka sletových skladeb pro Všesokolský slet 2024, ve výši
50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22,

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na cestovní náklady související s akcí
Přehlídka sletových skladeb pro Všesokolský slet 2024, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/140
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Tělocvičná jednota Sokol Opava  
 (3419,5222,000000000,0020,0000354000000)    + 50.000,00 Kč
   
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5116/125/RM/22 Dotace ostatní - Mendelovo gymnázium Opava - výuka češtiny pro cizince z Ukrajiny

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace se sídlem
Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související s výukou
češtiny pro cizince z Ukrajiny, ve výši 33.000,00 Kč
 

2. schvaluje
a) finanční dotaci Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem

Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související
s výukou češtiny pro cizince z Ukrajiny, ve výši 33.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/141
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva - Pomoc Ukrajina  
 (6221,5901,000000120,0020,0002982000000)    - 33.000,00 Kč
   
 Mendelovo gymnázium Opava  
 (6221,5339,00000120,0020,0000229000000)    + 33.000,00 Kč
 231 00  
   

3. pověřuje
primátora města uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Opava a Mendelovým
gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací, ve výši 33.000,00 Kč na náklady související
s výukou češtiny pro cizince z Ukrajiny
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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5117/125/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změna rozpisu rozpočtu 2022 - I.

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/266

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000092501,0020,0007559000000) + 3.791.862,80 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Regenerace sídliště Opava-Kylešovice IV. etapa  
 stavby  
 (2219,6121,000092501,0220,0007559000000) + 3.791.862,80 Kč
 (2219,6121,000000000,0220,0007559000000) - 3.791.862,80 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 3.791.862,80 Kč
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/267  
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického
plánování

 

 příprava projektových žádostí  
 (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 250.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a ev.
budov

 

 Fotovoltaika I - využívání obnovitelných zdrojů  
 budovy, haly, stavby  
 (2115,6121,000000000,0051,0002575000000) + 250.000,00 Kč
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/268  
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic  
 ZŠ Komárov - rekonstrukce - vybavení (ca)  
 (úprava položky)  
 (3113,5137,000000020,0220,0007665000000) - 34.303,50 Kč
 (3113,6122,000000020,0220,000766500000) + 34.303,50 Kč
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/269
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 7.657.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor životního prostředí

 Sběr a svoz komunálního odpadu - nebezpečný
odpad

 

 (3721,5169,000000000,0130,0001075000000) - 128.000,00 Kč
   
 Sběr a svoz komunálního odpadu - služby  
 (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 7.615.000,00 Kč
   
 Sběr a svoz komunálního odpadu - poplatky  
 (3722,5365,000000000,0130,0001075000000) + 170.000,00 Kč
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2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/142
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra

Bezruče
 

 (úpravy položky)  
 (3322,5171,000000020,0220,0007467000000) - 547.404,00 Kč
 (3322,5169,000000020,0220,0007467000000) + 547.404,00 Kč

   
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5118/125/RM/22 Žádost o udělení výjimky z platného Zadávacího řádu SMO pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na akci "Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávající
garáže JSDH Malé Hoštice"

Rada města
 

1. schvaluje
žádost o udělení výjimky z platného Zadávacího řádu SMO pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na akci "Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávající garáže
JSDH Malé Hoštice"

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5119/125/RM/22 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI - rozšíření funkcí
pro PORG a KTAJ

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LR51I) ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI
(MMOPP00K1QTE) mezi statutárním městem Opavou a společností Wolters Kluwer ČR,
a.s. se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, IČ:63077639,
zastoupenou Petrem Králem, členem správní rady ve výši 161.510,80 Kč s DPH

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5120/125/RM/22 Kupní smlouva - prodej výpočetní techniky - zastupitel

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00L0CCD), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░ , 746 01 Opava ve výši  8.100,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5121/125/RM/22 Návrh na jmenování ředitele Zařízení školního stravování Opava, příspěvková
organizace

Rada města

1. jmenuje
Mgr. Dalibora Zemana na pracovní místo ředitele Zařízení školního stravování Opava,
příspěvková organizace s účinností od 1. 2. 2023 na základě výsledku konkursního řízení
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2. schvaluje
navýšení osobního příplatku Mgr. Dalibora Zemanova, ředitele Zařízení školního
stravování Opava, příspěvková organizace s účinností od 1.11. 2022 ve výši dle důvodové
zprávy
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5122/125/RM/22 Odměna pro ředitelku Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

Rada města
 

1. schvaluje
odměnu Bc. Dagmar Ullmannové, ředitelce Mateřské školy Opava,
Šrámkova, příspěvková organizace za dobu působení na vedoucím pracovním místě
ředitelky školy ve výši dle důvodové zprávy

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5123/125/RM/22 Plat ředitelky MŠ Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

Rada města
 

1. stanoví
plat Nikol Navrátil nově jmenované na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy
Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, s účinností od 6. 10. 2022
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5124/125/RM/22 Platový postup ředitele Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 -
příspěvková organizace

Rada města
 

1. stanoví
plat Mgr. Aleši Moravcovi, řediteli Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13
- 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. 11. 2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5125/125/RM/22 Předložení žádosti o dotaci na projekt "Vybudování sběrného dvora ve městě Opava"
v rámci 4. výzvy "Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027"

Rada města

1. schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "Vybudování sběrného dvora

ve městě Opava" v rámci 4. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci
"Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027", specifického cíle 1.5 Oběhové
hospodářství

b) zajištění financování projektu "Vybudování sběrného dvora ve městě Opava" v rámci
4. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci "Operačního programu Životní
prostředí 2021 - 2027", specifického cíle 1.5 Oběhové hospodářství

c) zajištění udržitelnosti projektu "Vybudování sběrného dvora ve městě Opava" v rámci
4. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci "Operačního programu Životní
prostředí 2021 - 2027", specifického cíle 1.5 Oběhové hospodářství

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 12/15

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

5126/125/RM/22 Slezský fotbalový club Opava, a. s.

Rada města
 

1. bere na vědomí
Návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Slezský fotbalový club
Opava a.s., konané dne 25.7. 2022 podaný menšinovým akcionářem u Krajského soudu
v Ostravě

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5127/125/RM/22 Kupní smlouva - prodej osobního automobilu Toyota Yaris, SPZ: 4T6 9020

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu o prodeji osobního automobilu (MMOPP00F5EOC) mezi statutárním
městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 05  Opava

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/270
v příjmech - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 prodej automobilu  

 (6171,3113,000000000,0191,0009398000000) + 37.100,00 Kč
   
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 autoprovoz - opravy a udržování  
 (6171,5171,000000000,0191,00002512000000) + 37.100,00 Kč
   
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5128/125/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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5129/125/RM/22 Dodatek č.4 ke Smlouvě o poskytnutí a údržbě mzdového programu FLUX ze dne
29.11.2004

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 4 (MMOPP00LR6JT) ke Smlouvě o poskytnutí a údržbě software ze dne
29.11.2004 (MMOPP0028JPA) mezi statutárním městem Opavou a společností Flux, spol.
s r.o., se sídlem Musílkova 167/13, 150 00 Praha 5, IČ: 16979613, zastoupenou
Ing. Zuzanou Kolářovou, CSc., prokuristka, ve výši 61.592,63 Kč s DPH
 
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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5130/125/RM/22 Žádost společnosti Witzenmann Opava, spol. s r.o. na přejmenování zastávky
příměstské a dálkové autobusové dopravy

Rada města

1. bere na vědomí
žádost společnosti Witzenmann Opava, spol. s r.o., se sídlem Nákladní 2855/7,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 496 11 119 ze dne 11. 10. 2022 na přejmenování zastávky
příměstské a dálkové autobusové dopravy na ulici Nákladní z názvu "Nákladní" na nový
název "Witzenmann"

2. schvaluje
přejmenování zastávky příměstské a dálkové autobusové dopravy na ulici Nákladní
z názvu "Nákladní" na nový název "Nákladní - Witzenmann" v nových jízdních řádech
autobusové dopravy platných od prosince 2023

3. ukládá
písemně informovat o usnesení rady města společnost Witzenmann Opava, spol. s r.o.
a Moravskoslezský kraj - krajský úřad, odbor dopravy
Z: Ing. Navrátil
T: 31. 10. 2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5131/125/RM/22 Smlouva o dílo "Opava, areál SFC, vnitřní rozvody NN"

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo (PID: MMOPP00MNBKO) na "Opava, areál SFC, vnitřní rozvody NN"
mezi statutárním městem Opava a společností ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice,
IČ: 46580646, zastoupenou Martinem Rýžem, jednatelem

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5132/125/RM/22 Kupní smlouva - prodej mobilního telefonu

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu o prodeji mobilního telefonu (MMOPP00F4W7K) mezi statutárním městem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , 747 05 Opava

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/271
v příjmech - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 prodej mobilního telefonu  

 (6112,2310,000000000,0191,0009398000000) + 9.000,00 Kč
   
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 zastupitelé - DHDM  
 (6112,5137,000000000,0191,00000000000000) + 9.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5133/125/RM/22 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.- MČ Vávrovice

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 3 (MMOPP00EX0PA) ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.,
č. 2020/04552 ( MMOPP00EX7H1) mezi statutárním městem Opava a Českou poštou,

Č

ZidkovaR
Text napsaný psacím strojem
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, IČ 47114983
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5134/125/RM/22 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - MČ Suché Lazce

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 6 (MMOPP00JGZ8M) ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.,
č. 2016/9776 (MMOPP009UL1Z) mezi statutárním městem Opavou a Českou poštou, s.p.,
se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, IČ 47114983

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

5135/125/RM/22 Rozpočtové opatření 2022, změna rozpisu rozpočtu 2022 - II.

Rada města
 

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/272
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO   
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)  - 200.000,00 Kč

    
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 akce města   
 služby   
 (3399,5169,000000000,0120,0001056000000)  + 50.000,00 Kč

 pohoštění   
 (3399,5175,000000000,0120,0001056000000)  + 130.000,00 Kč
 nájemné   
 (3399,5164,000000000,0120,0001056000000)  + 20.000,00 Kč

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

- JA TS - Heritesova oprava komunikace

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/143
ve výdajích - odbor majetku, TSO
 JA TS - oprava vozovky ul. Stará silnice  

 (2212,5171,000000020,0790,0004274000000) - 221.422,00 Kč
   

 JA TS - ul. Riegrova oprava živičného povrchu
vozovky mezi Bezručovým a Denisovým nám.

 

 (2212,5171,000000020,0790,0004286000000) - 13.678,00 Kč
   
 JA TS - Heritesova oprava komunikace  
 (2212,5171,000000020,0790,0004344000000) + 235.100,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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




