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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 16. 11. 2022 v 08:00 hodin 
 v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava

40/4/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 4. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 16. 11. 2022

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

41/4/RM/22 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy (modelové smlouvy pro prodej pozemků v ZO Za
Vodárnou)

Rada města
 

1. schvaluje
text kupní smlouvy (PID MMOPP00MNAP6) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 2123/132 - zahrada a podílu o velikosti 1/89 na pozemku parc.č. 2123/34
- zahrada, k.ú Opava - Předměstí, za cenu ve výši 128.566,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2 a byla
stanovena cena dohodou/ a tato cena představuje cenu včetně 21% DPH, která je  tzv.
modelovou smlouvou dle čl. VI. (minicesta) Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení
smluv

2. schvaluje
text kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00MNAQ1) mezi statutárním městem
Opava jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem
je prodej pozemku parc.č. 2123/129 - zahrada a podílu o velikosti 1/89 na pozemku parc.č.
2123/34 - zahrada, k.ú Opava - Předměstí, za cenu ve výši 162.001,00 Kč, tj. 435,00
Kč/m2 a byla stanovena dle znaleckého posudku/ a tato cena představuje cenu včetně
21% DPH, která je  tzv. modelovou smlouvou dle čl. VI. (minicesta) Směrnice pro přípravu,
kontrolu a schválení smluv

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

42/4/RM/22 Majetkové záležitosti - souhlasné prohlášení - převod pozemků do vlastnictví ČR-
ÚZSVM (Hradecká ul., pokračování Ratibořské ul.)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
souhlasné prohlášení (PID MMOPP00MNBCS) mezi  statutárním městem Opava a
ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož předmětem je uznání
vlastnického práva ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k částem
pozemků parc.č. 2184/7 ost. plocha, parc.č. 2657/5 zahrada, parc.č. 3023/2 ost. plocha a
parc.č. 3023/4 ost. plocha, označených dle přiloženého nezapsaného geometrického
plánu jako parcely č. 2184/154, parc.č. 2657/68, parc.č. 3023/9, parc.č. 3023/10 a parc.č.
3023/11, k.ú. Opava - Předměstí

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÁ VERZE

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
souhlasné prohlášení (PID MMOPP00MNBBX) mezi  statutárním městem Opava a
ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož předmětem je uznání
vlastnického práva ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k
části pozemku parc.č. 2326/1 ost. plocha, označené dle přiloženého nezapsaného
geometrického plánu stávajícím parc.č. 2326/1, k.ú. Kateřinky u Opavy

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

43/4/RM/22 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
pokračování Kolofíkova nábřeží, Kollárova ul., pokračování Rolnické ul., Vávrovická
ul.)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva (PID MMOPP00MNAKV) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž
předmětem je nabytí pozemku parc.č. 2699/7 ost. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (MMOPP00MNB97)
mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a
statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí
pozemku parc.č. st. 2320/2 zast. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
(MMOPP00MNALQ) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž
předmětem je nabytí pozemků parc.č. 2407/38 ost. plocha a parc.č. 2407/41 ost. plocha,
k.ú. Kateřinky u Opavy

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (MMOPP00MNB5R)
mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a
statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí
pozemku parc.č. 117/1 ost. plocha, k.ú. Palhanec

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

44/4/RM/22 Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
sídliště Kateřinky)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
úplatný převod  pozemku  parc.č. 2887, parc.č. 2908, parc.č. 2909, parc.č. 2910, parc.č.
2911, parc.č. 2913, parc.č. 2918, parc.č. 2919, parc.č. 2921, parc.č. 2922, parc.č. 2923,
parc.č. 2924, parc.č. 2930, parc.č. 2966, parc.č. 3207 a parc.č. 3208, vše ost. plocha, k.ú.
Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Opavy

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

45/4/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků (lokalita ZO Karlovec, Nákladní ul. a
Rolnická ul.)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 2097/1- orná půda, k.ú. Opava - Předměstí
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2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje  pozemku parc.č. 1400/1 - ost. plocha, k.ú. Opava - Předměstí

3. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje  pozemku parc.č. 179- zast. plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

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

46/4/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích Otická a
Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2542/16 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/183 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

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

47/4/RM/22 Majetkové záležitosti - pronájem pozemků v garážištích Bochenkova, Oblouková,
Otická, Vojanova, Čajkovského, Nákladní a Holasická

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00MNAOB) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/13 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00
Kč/m2/rok (cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00MNAI5) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/45 - zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00MNAJ0) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/128 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00MNAW7) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/352 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00
Kč/m2/rok (cena dle zásad)

2. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00MNBDN) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1590/5 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00MNBEI) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod
garáží parc.č. 1590/4 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu
ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

3. schvaluje
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smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6IP8) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto
nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/450 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok,  tj. 35,00
Kč/m2/rok (cena dle zásad)

4. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6IOD) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/114 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

5. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00MNBFD) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/417 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

6. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L6INI) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem pozemku pod garáží parc.č. 60/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Město, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

7. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00MNB4W) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. St. 1717 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena
dle zásad)

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

48/4/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků na ulicích Strossmayerova a
Gagarinova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 2530/340, parc.č. 2530/341, parc.č. 2530/342 a parc.č.
2530/784 - vše zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2530/783 – zahrada, vše k.ú. Opava
– Předměstí

2. schvaluje
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2530/569, parc.č. 2530/571 a parc.č. 2530/9 – vše
ostatní plocha, vše k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální
mapy

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

49/4/RM/22 Záměr změny smlouvy, Horní náměstí 132/47, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o výpůjčce (MMOPP00I7ZKO) uzavřené dne 25. 11. 2019 mezi
statutárním městem Opava jako půjčitelem a Opavskem bez bariér, z.s., se sídlem Opava,
Horní náměstí 132/47, IČ: 08187355, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
prostor o výměře 19,13 m2, nacházejících se ve druhém nadzemním podlaží
budovy č.p. 132 objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 299 zastavěná plocha
a nádvoří, část obce Město, vše v katastrálním území Opava – Město, nacházející se na
adrese Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, kteréžto změny spočívají v rozšíření



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 5/29

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

předmětu výpůjčky o prostory ve druhém nadzemním podlaží o výměře 24,66 m2 na
celkovou plochu 43,79 m2

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

50/4/RM/22 Dohody o slevě z nájemného, ulice Hrnčířská 121/3 - 125/11, 746 01 Opava

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00MN8YB mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Eurooptik s.r.o., se sídlem Žižkovo náměstí 120/2, 796 01
Prostějov, IČ: 25992473 jako nájemcem

2. schvaluje
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00MN8XG mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí
222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27854507 jako nájemcem

3. schvaluje
 
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00MN8WL 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

51/4/RM/22 Dohoda o slevě z nájemného, ulice Hrnčířská 125/11, 746 01 Opava

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00MN956D mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Knappe s.r.o., se sídlem Olomoucká 2979/117, Předměstí,
746 01 Opava, IČ: 09705376 jako nájemcem

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

52/4/RM/22 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu, Pekařská 417/2, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu (MMOPP00MN8Z6) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a Continental Gastro s.r.o., se sídlem 28. října 93/25, Kateřinky,
747 05 Opava, IČ:07721153 jako nájemcem

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

53/4/RM/22 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu, Mezi Trhy 110/5 a 111/7, Opava (prodejna textilního
zboží)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 6 (MMOPP00MN91P) ke smlouvě 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 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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54/4/RM/22 Smlouva o výpůjčce prostor, Jateční 2080/8a, Opava (Sdružení zdravotně postižených
v ČR)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce MMOPP00MN90U uzavřenou mezi statutárním městem Opava jako
půjčitelem a Sdružením zdravotně postižených v ČR, z.s. územní sdružení Opava se
sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava - Kylešovice, IČ: 47813423 jako vypůjčitelem

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

55/4/RM/22 Předkupní právo na převzetí dvou hrobů a jedné hrobky na Městském hřbitově v
Opavě

Rada města
 

1. souhlasí
a) se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobového příslušenství č. 13/I/27

za celkovou cenu ve výši 6.000,00Kč, umístěného na Městském hřbitově v Opavě,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Statutárního města Opava

b) se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobového příslušenství č. 14/I/8
za celkovou cenu ve výši 7.000,00Kč, umístěného na Městském hřbitově v Opavě,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Statutárního města Opava

2. doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas
se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobky č. 20/I/59 za celkovou cenu
ve výši 56.000,00 Kč umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opava.

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

56/4/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právnickou osobou - SmVaK
Ostrava a.s. – vodovod (ul. Janáčkova, k.ú. Malé Hoštice)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00LXZSR) mezi statutárním městem Opava a společností  Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., pro umístění vodovodního řadu do pozemků
parc.č. 895/1, 895/7, 908/6, 904/1, 468 a 927/5 v k.ú. Malé Hoštice v rámci realizace
stavby „Opava-Malé Hoštice, ul. Janáčkova, Nová, Opavská - 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

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

57/4/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o právu provést stavbu s fyzickou osobou – přípojka
vody a sjezd (ul. Slepá, k.ú. Jaktař)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00MN4FQ) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem
Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a vybudování sjezdu za
účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 546/1, vše do pozemku parc.č. 551
v katastrálním území Jaktař, pro stavbu „Novostavba RD včetně dvojgaráže, přípojky vody,
venkovních vedení IS, akumulace, zpevněných plocha oplocení“, za jednorázovou
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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

58/4/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o právu provést stavbu s právnickou osobou – vjezd (ul.
Rybářská, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 5107/125/RM/22 ze dne 19. 10. 2022 (Rada města 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)

2. schvaluje
nové znění smlouvy 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

59/4/RM/22 Souhlas s provedením opravy třídící linky plastů v areálu TSO s.r.o.

Rada města
 

1. uděluje
souhlas Technickým službám Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava,
IČ 64618188 s provedením opravy perforačních válců na třídící lince plastů –
s odstraněním závady perforačních válců lisu a opravě vedení vázacího drátu v rámci
provádění nezbytných prací k zajištění řádného chodu zařízení v areálu Technických
služeb Opava s.r.o., dle ustanovení čl. IX. odst. 3 a odst. 6 Smlouvy o nájmu nemovitého a
movitého majetku uzavřené dne 5.5.2005 (PID MMOPP0028HRE) a jejího Dodatku č. 20
ze dne 12.12.2017 (PID MMOPP00GUBET)

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

60/4/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s CETIN a.s. (ul. Skladištní)

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 4904/119/RM/22/1) ze dne 24. 8. 2022 (Rada města schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LJH) mezi statutárním městem Opava a
společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČ 04084063 pro umístění podzemního vedení a komunikačního zařízení v/na pozemcích
parc.č. 752/83, 752/106, 752/107, 774, 813/6, 813/19, 820/2, 3035, 3331 v k.ú. Opava -
Předměstí pro zrealizovanou stavbu „16010-054384 VPIC Opava Přestupní terminál,
Skladištní“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč +
DPH) 

2. schvaluje
nové znění smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LJH) mezi statutárním
městem Opava a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190
00 Praha 9, IČ 04084063 pro umístění podzemního vedení a komunikačního zařízení
v/na pozemcích parc.č. 752/83, 752/106, 752/127, 752/107, 774, 813/6, 813/19, 820/2,
3035, 3331 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „16010-054384 VPIC
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Opava Přestupní terminál, Skladištní“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 100,00 Kč + DPH 

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

61/4/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s ŘSD ČR (ul. Ostravská)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti (MMOPP00MN7JL) mezi  statutárním
městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, pro umístění optické sítě na pozemku parc.č. 972/1 v k.ú.
Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Chodecký poptávkový semafor na silnici I/11
u zastávky MHD Kravařov“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.092,34 Kč + DPH  

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

62/4/RM/22 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Severní, Holasická, bezejmenná Suché Lazce, U Pikule, Novosvětská, Komenského,
sídliště Olomoucká-Vančurova-Gogolova, sídliště Kateřinky)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00MN82R) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 205
v k.ú. Milostovice pro stavbu „Opava, Milostovice, Severní, p.č. 26/6-8,  kNN“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým
posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00MN7HV) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č.
2705/4, 2707 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu „Opava, Kateřinky, ul. Holasická,
rozšíření kNN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
stanovené znaleckým posudkem

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00MN7N1) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 674
v k.ú. Suché Lazce pro stavbu „Suché Lazce, p.č. 677/4, DTS, kNN“ za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým posudkem

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00MN7OW) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 64
v k.ú. Vlaštovičky pro stavbu „Vlaštovičky, p.č. 444/1, smyčka NN“ za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00MN7CK) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 674/1
v k.ú. Vávrovice pro stavbu „Vávrovice, p.č. 528/1, DZ, kNN“ za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým posudkem

f) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00MN7M6) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2893/17,
2896/15, 2897/1, 2896/16 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 560/1  v k.ú. Opava -
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Město pro stavbu „Opava, Komenského 397/5, kNN“ za jednorázovou náhradu za
zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým posudkem

g) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00MN7EA) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 pro umístění podzemního elektrického vedení o napětí 22 kKV a
zemního optického kabelu (ZOK) instalovaného v ochranné trubce do pozemků parc.č.
2996, 2994/5, 2995/1, 2541, 2530/134, 2529/2, 2999/2, 2373/313,  2373/312,
2373/579, 2373/21, 2373/601, 2999/1, 2976/15, 2291/3, 2981, 2291/1, 2373/7,
2344/53, 2344/6, 2344/43, 2344/38, 2344/58, 2344/34, 2370/73, 2370/72, 2370/1,
2370/83, 2370/25, 2344/31, 2370/51, 2370/50 v k.ú. Opava  Předměstí v rámci
realizace stavby „Opava, OP_0942 – OP_1541, HDPE + ZOK, kVN“ (sídliště ul.
Olomoucká : ul. Milady Horákové-Haškova-Olomoucká a ul. Gogolova, Máchova,
Dostojevského, Čajkovského, Horovo náměstí, Otická, Vančurova) za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým posudkem

h) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00MN7G0) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 pro umístění podzemního elektrického vedení o napětí 22 kKV a
zemního optického kabelu (ZOK) instalovaného v ochranné trubce do pozemků 2701,
2705/2, 2728, 2729/1, 2789, 2606, 2600/1, 2607/1, 2604, 3238, 2605, 3237, 2599,
2582, 2572, 2577, 2571, 2542, 2544, 2540, 2539, 2519, 2512/1, 2802, 2801, 2992,
2991, 3000, 2997, 2996, 182/1, 186/3, 185/1, 2315, 205/7, 205/51, 205/5, 2940, 2937,
205/8, 205/9, 205/2, 205/11, 3104, 3107/1, 3106, 3111 v k.ú. Kateřinky u Opavy
v rámci realizace stavby „Opava, SP OP_0936 – OP_1571, HDPE + ZOK, kVN“ (ul.
Holasická, Fügnerova, Kolofíkovo nábřeží, Edvarda Beneše, Ratibořská, Hálkova,
Černá, Šrámkova, Kollárova, Rolnická) za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši stanovené znaleckým posudkem

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

63/4/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene s SVJ Palackého 10 a SVJ
Palackého 12 (ul. Palackého)

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00MN7LB) ke Smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne
4.4.2022 (MMOPP00JWLW8) mezi statutárním městem Opava a Společenstvím vlastníků
domu Palackého 10, Opava se sídlem U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ 04082338 a “Společenstvím vlastníků domu Palackého 12, Opava“ se sídlem
U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 03073394 pro umístění podzemního
vedení vodovodní přípojky v pozemcích parc.č. 2327/8, 3000 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu „Nová přípojka pro domy Palackého 10, 12, Opava“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 21.600,00 Kč + DPH

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

64/4/RM/22 Výběrové řízení na byt č. 06 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 06 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
3 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Opava
4 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
5 ░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Opava
6 ░░░ ░░░░ ░░ Březová░░░

░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░
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7 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
8 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
9 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
10 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava
11 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Svobodné Heřmanice
12 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Poruba
13 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
14 ░░░░ ░░░░ ░ Úvalno ░░
15 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Bolatice
16 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava
17 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Opava
18 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 06 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

65/4/RM/22 Výběrové řízení na byt č. 07 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 07 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě:
 
 

1 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
2 ░░░ ░░░░ ░░ Březová ░░
3 ░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Opava
4 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ , Opava
5 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
6 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
7 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava
8 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Opava
9 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Opava
10 ░░░░ ░░░░ ░ Úvalno ░░
11 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ,Opava
12 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
13 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava

14 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Svobodné Heřmanice
15 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
16 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Poruba
17 ░░░░ ░░░░ ░ Horné Obdokovce ░░
18 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava
19 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Opava
20 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 07 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

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

66/4/RM/22 Výběrové řízení na byt č. 09 velikosti 3+1 na adrese Masarykova třída 25 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 09 velikosti 3+1 na adrese Masarykova třída 25 v Opavě:
 
 

1 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
2 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░ , Opava
3 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
4 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Opava
5 ░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Opava
6 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 09 velikosti 3+1 na adrese Masarykova třída 25 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

67/4/RM/22 Výběrové řízení na byt č. 22 velikosti 1+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 22 velikosti 1+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ , Opava
2 ░░░░ ░░░░ ░ Úvalno ░░
3 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Poruba
4 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
5 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
6 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
7 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Opava
8 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 22 velikosti 1+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

68/4/RM/22 Výběrové řízení na byt č. 09 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 09 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě:
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 
1 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
2 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
3 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
4 ░░░░ ░░░░ ░ Úvalno ░░
5 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
6 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
7 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Poruba
8 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
9 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Opava
10 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
11 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Svobodné Heřmanice
12 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 09 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

69/4/RM/22 Bytové záležitosti – Masarykova třída 14

Rada města
 

1. schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 11 velikosti 2+1 v domě na adrese  Masarykova
třída 14 v Opavě p. ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem Opava na dobu určitou 3 let, a to
opakovaně pouze za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 1.1.2023 na dobu určitou do 31.12.2026 se
smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu ve
výši 90,00 Kč
 

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

70/4/RM/22 Vstup nové pečovatelské služby MEDEA poskytovatele Domov Vesalius, z.ú. do
Základní sítě SMO

Rada města
 

1. neschvaluje
Vstup pečovatelské služby MEDEA poskytovatele Domov Vesalius, z.ú. do Základní sítě
sociálních a souvisejících služeb SMO

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

71/4/RM/22 Seniorcentrum Opava - udělení výjimky ze zadávacího řádu pro zadávání veřejných
zakázek

Rada města
 

1. schvaluje
a) udělení výjimky ze Zadávacího řádu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

pro kulturní příspěvkové organizace a poskytovatele sociálních služeb na pořízení
zahradního altánu pro uživatele domova pro seniory

b) uzavření smlouvy na vybudování zahradního altánu v rozsahu předložené cenové
nabídky společností Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava,

Č
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

IČ 64618188
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

72/4/RM/22 Příprava a realizace investiční akce „Malé Hoštice – IS lokality Sportovní“ – smluvní
vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu č. 156/2022/PRI (MMOPP00NBK9B) o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 a statutárním městem
Opava, a to na umístění přepadu potrubí dešťové kanalizace DN 300 na pozemku
parc. č. 593 v k.ú. Malé Hoštice v rámci akce „Malé Hoštice – IS lokality Sportovní“

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2022/148
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic      
            Malé Hoštice – IS lokality Sportovní     
            (2212,6121,00000120,0220,0007506000000)                               + 2.640,00 Kč
                       
            Investice – projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)                               -  2.640,00 Kč

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

73/4/RM/22 Rozhodnutí osvobození od místních poplatků

Rada města
 

1. bere na vědomí
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné
události vztahující se na fyzické osoby přicházející do České republiky z Ukrajiny
v souvislosti s válečným konfliktem
a) poplatníkům místního poplatku ze psů dle ustanovení § 16b, odst. 1 zákona o místních

poplatcích
b) poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle

ustanovení § 16b, odst. 1 zákona o místních poplatcích
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

74/4/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změna rozpisu rozpočtu 2022 - I.

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/289

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  

 (0000,4122,000000324,0020,0002358000000) + 42.000,00 Kč
   
ve výdajích – odbor životního prostředí
 Optimalizace nakládání s odpady – konzultační,

poradenské a právní služby
 

 (3726,5166,000000324,0130,0002358000000) + 42.000,00 Kč
 (3726,5166,000000020,0130,0002358000000) - 42.000,00 Kč
   
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový  
 rezerva FARO  
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 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 42.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/290
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
 Komárov a Suché Lazce – splašková

kanalizace – náhradní výsadba Suché Lazce –
ba)

 

 (objednávka - úprava položky)  
 (2321,6121,00000020,0220,0007509000000) - 244.505,00 Kč
 (3745,5169,00000020,0220,0007509000000) + 244.505,00 Kč
   
 Komárov a Suché Lazce – splašková

kanalizace – náhradní výsadba Komárov – bb)
 

 (objednávka - úprava položky)  
 (2321,6121,00000020,0220,0007509000000) - 41.985,00 Kč
 (3745,5169,00000020,0220,0007509000000) + 41.985,00 Kč
   

   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/291
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 pomoc Ukrajině – přijaté dary od 1.4. –

31.10.2022
 

 přijaté peněžité neinvestiční dary  
 přijaté dary od FO a PO tuzemských na

transparentní účet Pomoc Ukrajině
 

 (6221, 2321, 00000000, 0020, 0002982000000) + 87.891,00 Kč
 neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních

organizací a některých zahraničních orgánů a
právnických osob

 

 příjem od nadace Kearney Area Community
Foundation USA na transparentní účet Pomoc
Ukrajině

 

 (6221,4152,000000000,0020,0002982000000) + 601.315,77 Kč
   
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO – pomoc Ukrajině  
 (6221,5901,000000000,0020,0002982000000) + 689.206,77 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/292
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 splátky půjčených prostředků KAFIRA  
 (0000,2420,000000000,0020,0009412000000)    + 12.000.000,00 Kč
   
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000)    + 12.000.000,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/293
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  
 (6221,2324,000000900,0020,0002982000000) + 36.000,00 Kč
   
ve výdajích – odbor majetku města
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 oprava městských bytů pro uprchlíky  
 (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 36.000,00 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2022/294
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 4.394.601,38 Kč
   
ve výdajích – odbor životního prostředí, TSO

 Čistota města - služby  
 (2219,5169,000000000,0790,0002536000000) + 86.562,04 Kč
 Čistota města - poplatky  
 (2219,5365,000000000,0790,0002536000000) + 566,00 Kč
 Veřejná zeleň - služby  
 (3745,5169,000000000,0790,0002537000000) + 4.303.457,34 Kč
 Veřejná zeleň - poplatky  
 (3745,5365,000000000,0790,0002537000000) + 4.016,00 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2022/295
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 8.500.000,00 Kč
   

ve výdajích – odbor majetku, TSO
 Parkovací dům – elektřina  
 (2219,5154,000000000,0790,0001105000000) + 180.000,00 Kč
 Sportoviště v majetku města - plyn  
 (3412,5153,000000000,0790,0001102000000) + 700.000,00 Kč
 Sportoviště v majetku města – elektřina  
 (3412,5154,000000000,0790,0001102000000) + 900.000,00 Kč
 Veřejné WC - voda  
 (3639,5151,000000000,0790,0001109000000) + 80.000,00 Kč
 Veřejné WC - elektřina  
 (3639,5154,000000000,0790,0001109000000) + 50.000,00 Kč
 Smuteční obřadní síň - plyn  
 (3632,5153,000000000,0790,0002545000000) + 150.000,00 Kč
 Smuteční obřadní síň - elektřina  
 (3632,5154,000000000,0790,0002545000000) + 50.000,00 Kč
 Veřejné osvětlení - elektřina  
 (3631,5154,000000000,0790,0002538000000) + 6.200.000,00 Kč
 Údržba majetku - voda  
 (3639,5151,000000000,0790,0001099000000) + 100.000,00 Kč
 Údržba majetku - elektřina  
 (3639,5154,000000000,0790,0001099000000) + 90.000,00 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2022/296
ve výdajích – odbor majetku města

 nadlimitní věcná břemena  
 (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 50.000,00 Kč
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 Posudky, konzultace a revize  
 (3639,5169,000000000,0050,0002525000000) + 50.000,00 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2022/297
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový

 Rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 94.510,00 Kč
   

ve výdajích – odbor majetku města
 Oprava opěrné zdi – vnitroblok Kolářská 1-3  
 (3639,5171,000000000,0050,0001029000000) + 94.510,00 Kč
   
   

j) Rozpočtové opatření č. 2022/298
v příjmech – odbor právní a organizační

 náklady řízení  
 (6171,2324,000000000,0180,0009274000000) + 91.100,00 Kč
   

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 91.100,00 Kč
   
   

k) Rozpočtové opatření č. 2022/299
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 50.000,00 Kč
   
ve výdajích – Kancelář primátora
 reprefond primátora  
 pohoštění  
 (6112,5175,000000000,0120,0002957000000) + 30.000,00 Kč
 dary  
 (6112,5194,000000000,0120,0002957000000) + 15.000,00 Kč
 materiál  
 (6112,5139,000000000,0120,0002957000000) + 5.000,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu č. ZRR/2022/149
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 Úroky úvěr 400 mil. KB  

 (3639,5141,000000120,0020,0009962000000) - 2.500.000,00 Kč
   
 Úroky úvěr 460 mil. KB  

 (3639,5141,000000120,0020,0009963000000) + 2.200.000,00 Kč
 (3639,5141,000000000,0020,0009963000000) + 900.000,00 Kč
   
 Úroky úvěr 280 mil. ČSOB  
 (3639,5141,000000120,0020,0009968000000) + 300.000,00 Kč
   
 Rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 900.000,00 Kč
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Usnesení: PŘIJATO

3. bere na vědomí
informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba – paušální náhrada nákladů
určená na zajištění ubytovací kapacity jiným provozovatelem ubytování (penziony, hotely,
obce) v částce 2.633.500,00 Kč. Finanční prostředky jsou v souladu s podmínkami
uvedenými ve Smlouvě o spolupráci při zajištění ubytování č. 01654/2022/KH v návaznosti
na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby
prchající z území státu Ukrajina, dle zaslaného Avíza k platbě ze dne 14.10.2022.

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

75/4/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022 - II.

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/300

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FaRO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 355.000,00 Kč
   
ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 Volby prezidenta ČR 2023  
 nájemné  
 (6118,5164,000098008,0191,0000000000000) + 50.000,00 Kč
 nákup materiálu  
 (6118,5139,000098008,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč
 nákup služeb  
 (6118,5169,000098008,0191,0000000000000) + 290.000,00 Kč

   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/301
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 závěrečná žádost o platbu  
 MD 231 0000 SR  

 (0000,4216,107117968,0020,0007570000000) + 232.771,31 Kč
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4216,107517969,0020,0007570000000) + 3.957.112,16 Kč
  Celkem 4.189.883,47 Kč

   
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
 Přestupní terminál Opava východ – ul.

Skladištní
 

 (2212,6121,000000026,0220,0007570000000) - 4.655.426,08 Kč
 podíl EU 85 %  
 (2212,6121,107517969,0220,0007570000000) + 3.957.112,16 Kč
 podíl SR 5 %  
 (2212,6121,107117968,0220,0007570000000) + 232.771,31 Kč
 podíl SMO 10 %  
 (2212,6121,107100000,0220,0007570000000) + 465.542,61 Kč
   
ve financování – odbor finanční a rozpočtový  
 Úvěr KB dlouhodobý (460 mil. Kč) – mimořádná

splátka
 

 (0000,8124,000000026,0020,0009963000000) + 4.189.883,47 Kč
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2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/150

ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 Volby prezidenta ČR 2023  
 cestovné  
 (6171,5173,000000000,0191,0002555000000) - 177.000,00 Kč
   
 nákup služeb  
 (6118,5169,000000000,0191,0000000000000) +150.000,00 Kč
 nákup materiálu  
 (6118,5139,000000000,0191,0000000000000) + 25.000,00 Kč
 nájemné  
 (6118,5164,000000000,0191,0000000000000) + 2.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/151
ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 rezerva – krizová řízení  
 (5213,5903,000000000,0193,0000000000000) - 23.231,00 Kč
   
 nákup služeb  
 (5213,5169,000000000,0193,0000000000000) + 23.231,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/152
ve výdajích – městská policie
 prádlo, oděv a obuv  

 (5311,5134,000000000,0110,0000000000000) - 20.000,00 Kč
   
 opravy a udržování  
 (5311,5171,000000000,0110,0000000000000) - 10.000,00 Kč

   
 pohoštění  
 (5311,5175,000000000,0110,0000000000000) - 5.900,00 Kč
   
 drobný hmotný dlouhodobý majetek  
 (5311,5137,000000000,0110,0001047000000) + 35.900,00 Kč

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

76/4/RM/22 Schválení smlouvy – Tělocvičná jednota Sokol Opava

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUY5H, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupeným Ing. Jiřím Štindlem, PhD., starostou a
Mgr. Martou Kovářovou, jednatelkou, ve výši 50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

77/4/RM/22 Dotace ostatní – fyzická osoba – vydání knižní publikace

Rada města
 

1. bere na vědomí

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
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žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ Opava, na náklady související s vydáním knihy Cesta do hlubin duše opavského
študáka, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Opava, na náklady související s vydáním knihy Cesta do hlubin duše opavského
študáka, ve výši 30.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXWX, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava, na
náklady související s vydáním knihy Cesta do hlubin duše opavského študáka, ve výši
30.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/153
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč
   
 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  
 (3316,5499,000000000,0020,0000667000000)    + 30.000,00 Kč

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

78/4/RM/22 Dar – od FBT logistics s.r.o. – pro vybrané organizace

Rada města
 

1. schvaluje
přijetí daru od společnosti  FBT logistics, s.r.o. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1364/56,
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 25829289, za účelem podpory pohybové a sportovní aktivity
dětí na území statutárního města Opavy pro MTB CROSS.cz,z.s, IČ: 03962237, Sdružení
rodičů a přátel Základní školy Opava, Vrchní 19, IC: 26593301, Sportovní gymnastika dětí
Špičková – Opava, z.s., IČ 68941455, Tělovýchovná jednota Sokol Opava – Kateřinky,
z.s., IČ: 44941846, KST Slezan Opava z.s., IČ: 70630224 , Slezské divadlo Opava,
IČ 00100552 ve výši 100.000,00 Kč

2. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí daru MMOPP00CUXV2, mezi společnosti FBT logistics, s.r.o. se

sídlem Kolofíkovo nábřeží 1364/56, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 25829289 jako
dárcem a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem, ve výši 100.000,00
Kč, jako obdarovaným

b) smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CUXSH,
mezi statutárním městem Opava jako dárcem a MTB CROSS.cz, z.s. se sídlem
Mánesova 1213/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 03962237, zastoupeným Mgr. Janem
Krejčířem, místopředsedou, ve výši 15.000,00 Kč, jako obdarovaným

c) smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CUXTC,
mezi statutárním městem Opava jako dárcem a Sdružením rodičů a přátel Základní
školy Opava, Vrchní 19 se sídlem Vrchní 101/19, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ 26593301, zastoupeným MUDr: Daliborem Hudcem, předsedou, ve výši 15.000,00
Kč, jako obdarovaným

d) smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CUXU7,
mezi statutárním městem Opava jako dárcem a Sportovní gymnastikou dětí Špičková
– Opava, z.s. se sídlem Mírová 2296/29b, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68941455,
zastoupenou Evou Davidovou, předsedkyní, ve výši 20.000,00 Kč, jako obdarovaným

e) smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CUXRM,
mezi statutárním městem Opava jako dárcem a Tělovýchovnou jednotou Sokol Opava
- Kateřinky se sídlem Fügnerova 767/10, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 44941846,
zastoupenou Emanuelem Šindlerem, předsedou ve výši 20.000,00 Kč, jako
obdarovaným

f) smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CUXQR,
mezi statutárním městem Opava jako dárcem a KST Slezan Opava z.s. se sídlem

Č



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 20/29

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Bílovecká 729/18, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 70630224, zastoupeným Janem
Dzidou, předsedou, ve výši 10.000,00 Kč, jako obdarovaným

g) Rozpočtové opatření č. 2022/302
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 FBT logistics, s.r.o.  
 (3419,2321,000000000,0020,0009131000000) + 100.000,00 Kč
   
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 MTB CROSS.cz, z.s.  
 (3419,5222,000000000,0020,0000379000000) + 15.000,00 Kč
   
 Sdružení rodičů a přátel Základní školy Opava,

Vrchní 19
 

 (3421,5222,000000000,0020,0000501000000) + 15.000,00 Kč
   
 Sportovní gymnastika dětí Špičková – Opava,

z.s.
 

 (3419,5222,000000000,0020,0000372000000) + 20.000,00 Kč
   
 Tělovýchovná jednota Sokol Opava - Kateřinky  
 (3419,5222,000000000,0020,0000310000000) + 20.000,00 Kč
   
 KST Slezan Opava z.s.  
 (3419,5222,000000000,0020,0000365000000) + 10.000,00 Kč
   
ve výdajích – Kancelář primátora
 Slezské divadlo Opava, příspěvková

organizace
 

 účelový neinvestiční příspěvek  
 (3311,5331,000000000,0121,0001002000034) + 20.000,00 Kč

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

79/4/RM/22 Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro
výstavbu komunikace I/11-I/57

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
jmenování Ing. Michala Jedličky zástupcem Statutárního města Opavy ve Sdružení
pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ke dni 19. 12. 2022

2. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
Bc. Petra Popadince, uvolněného člena Rady statutárního města Opavy, zástupcem
Statutárního města Opavy ve Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 s účinností
od 20. 12. 2022

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

80/4/RM/22 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
"NEPLÝTVEJ JÍDLEM, OPAVO!"

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D54P3)

na realizaci projektu "NEPLÝTVEJ JÍDLEM, OPAVO!" mezi Moravskoslezským krajem,
se sídlem na ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, jako poskytovatelem
dotace a statutárním městem Opava, jako příjemcem dotace
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b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2022 a 2023 
ve výši 79.800,00 Kč na realizaci projektu "NEPLÝTVEJ JÍDLEM, OPAVO!"

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

81/4/RM/22 Slezské divadlo Opava - dofinancování provozu a příspěvek na baletní studio

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/303

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 6.492.000,00 Kč
   
ve výdajích – Kancelář primátora
 Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace  
 neinvestiční příspěvek na provoz  
 (3311,5331,000000000,0121,0001000000034) + 5.892.000,00 Kč
 účelový příspěvek na energie  
 (3311,5331,000000000,0121,0001002000034) + 600.000,00 Kč

b) Závazné ukazatele rozpočtu: 
 Odvětvový odbor: Kancelář primátora

 Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 
Účel Částka
Příspěvek na provoz 82.912.000,00
     Z toho:  
     Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.250.000,00
     Účelový příspěvek na energie (elektrická energie, plyn) 4.400.000,00
     Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 64.600.000,00
     Účelový příspěvek na nákup pomůcek baletního studia Karolína 20.000,00
Příspěvek na provoz - přesun z roku 2021 11.000.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 3.800.000,00
Průtokové dotace:  
Neinvestiční 11.984.000,00
- Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem
divadla (MSK) 662.000,00

- MEZINÁRODNÍ PROJEKTY SDO - LET'S SING ORATORIO
MUSIC, LET'S SING A VIRTUAL STAGE 1.500.000,00

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

9.822.000,00

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

82/4/RM/22 Plat ředitele Zařízení školního stravování Opava

Rada města
 

1. stanoví
plat Mgr. Daliboru Zemanovi nově jmenovanému na vedoucí pracovní místo
ředitele Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, s účinností
od 1. 2. 2023
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Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 4 553 700,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 1 145 350,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 124 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 50 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 130 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 56 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 163 170,00
Účelový nein.dotace na dopravu žáků sport. tříd 396 800,00
Nařízený odvod zřizovateli 525 500,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 332 882,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Renovace IT učebny 389 316,00

Usnesení: PŘIJATO

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

83/4/RM/22 Platový postup ředitele Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

Rada města
 

1. stanoví
plat Mgr. Romanovi Podzemnému, řediteli Základní školy Opava, Vrchní 19 - 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. 12. 2022

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

84/4/RM/22 Základní škola Opava, E. Beneše - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele -
renovace IT učebny

Rada města
 

1. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 2. písm. b) Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace nákup IT vybavení
v souvislosti s renovací IT učebny v hodnotě 389 316,00 Kč vč. DPH

2. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/304

ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Edvarda Beneše  
 investiční příspěvek  
 (3113,6351,000000006,0030,0001001000024) + 389.316,00 Kč
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 389.316,00 Kč

 
b) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková

 organizace; IČO: 70 999 279
 

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

85/4/RM/22 Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - rozpočtové opatření a změna závazného
ukazatele

Rada města
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1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/305

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu
 

 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,143533092,0020,0000000000008) + 556.070,16 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,143133092,0020,0000000000008) + 168.592,84 Kč

  celkem 724.663,00 Kč

   
ve výdajích – odbor školství
 MŠ E. Beneše – účelový neinvestiční příspěvek

na provoz – projekt J. A. Komenský
 

 (3111,5336,143533092,0030,0001002000008) + 556.070,16 Kč
 (3111,5336,143133092,0030,0001002000008) + 168,592,84 Kč
   

b) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková
 organizace; IČO: 71 000 101

 
Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 1 125 900,00

z toho příspěvek na odpisy DHM
       

295 800,00
Nařízený odvod zřizovateli 117 700,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 191 165,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele – Fond školství  
Oprava kuchyňky – vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, dlažba,
obklady 150 000,00
Neinvestiční průtoková dotace  
Šablony – OP JAK 724 663,00

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

86/4/RM/22 Základní škola Opava, Vrchní - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/306

ve výdajích - odbor školství 
 ZŠ Vrchní  
 Oprava venkovního schodiště  
 investiční příspěvek  
 (3113,6351,000000006,0030,0001001000025) + 75.000,00 Kč
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 75.000,00 Kč

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

 organizace; IČO: 70 999 325
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 018 800,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 494 220,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 114 000,00
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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
Oprava venkovního schodiště 75 000,00

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

87/4/RM/22 Základní škola Opava, Englišova - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/307

ve výdajích – odbor školství
 Akce odboru  
 Kácení topolů u ZŠ Englišova  

 (3113,5331,000000000,0030,0001002000019) + 95.000,00 Kč
   
   
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FaRO  
 (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 95.000,00 Kč

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

 
Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 3 964 700,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 949 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 196 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 36 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 170 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 8 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 195 880,00
Účelová nein. dotace na dopravu žáků sport. tříd 261 300,00
Účelová nein. dotace na Klub nadaných dětí 100 000,00
Nařízený odvod zřizovateli 343 800,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 231 910,00
Posílení provozního příspěvku - kácení topolů na pozemku
školy 95 000,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele – Fond školství  
Oprava sociálního zařízení v budově B 552 637,24
Havárie vodovodního potrubí 84 358,00

 
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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88/4/RM/22 Středisko volného času Opava - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/308

ve výdajích - odbor školství 

 neinvestiční účelový příspěvek SVČ k účasti
TS Puls na Mistrovství světa ve stepu

 

 (3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 50.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 50.000,00 Kč

b) 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
Účast TS Puls na Mistrovství světa ve stepu - Chorvatsko 50 000,00
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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

89/4/RM/22 Základní škola Opava, Otická - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/309

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 2.000,00 Kč
   
ve výdajích – odbor školství

 neinvestiční účelový příspěvek - ZŠ Otická na
soudní výlohy

 

 (3113,5331,000000000,0030,0001002000022) + 2.000,00 Kč

b) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková
organizace; IČO: 70 999 252
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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
zřizovatele 217 823,23
Posílení provozního příspěvku - energie 317 802,00
Posílení provozního příspěvku - energie 551 100,00
Úhrada soudního poplatku 2 000,00
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

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

90/4/RM/22 Provoz mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin

Rada města
 

1. bere na vědomí
rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních
prázdnin

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

91/4/RM/22 Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-1/2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Dodatek č. 2 (MMOPP00M0299) k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-1/2022
(MMOPP00M01HC),  mezi statutárním městem Opava a Úřadem práce České
republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991,
zastoupeným Mgr. Petrou Ballovou, ředitelkou Kontaktního pracoviště ÚP ČR Opava

b) prodloužení existence 2 pracovních míst s názvem "Asistent prevence kriminality"
do 31.3.2023 na Městské policii Opava

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

92/4/RM/22 Darovací smlouva - dar pro městský útulek

Rada města
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1. schvaluje
a) darovací smlouvu (MMOPP00N8H6E) mezi statutárním městem Opava jako

obdarovaným a Bc. Igorem Dostálem se sídlem Hornoveská 112, Horní Ves, 763 16
Fryšták, IČ 87772914 jako dárcem

b) Rozpočtové opatření č. 2022/310
v příjmech – odbor životního prostředí
 Přijaté dary - útulek  

 (1014,2321,000000000,0130,0009209000000) + 5.600,00 Kč
   
ve výdajích – odbor životního prostředí
 Útulek pro psy - služby  

 (1014,5169,000000000,0130,0002524000000) + 5.600,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

93/4/RM/22 Darování humanitárního materiálu pro obec Otice, Stěbořice a Českému červenému
kříži ve Frýdku-Místku

Rada města
 

1. schvaluje
a) darovací smlouvu (MMOPP00F4ZK6) mezi a statutárním městem Opava jako dárcem

a obcí Stěbořice, č. p. 28, 747 51 Stěbořice, IČO 00300691 jako obdarovaným

b) darovací smlouvu (MMOPP00F4ZJB) mezi statutárním městem Opava jako dárcem a
obcí Otice, Hlavní 1, 747 81 Otice, IČO 00300543 jako obdarovaným

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu (MMOPP00F4ZIG) mezi statutárním městem Opava jako dárcem a
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Frýdek-Místek, 1. máje 2318, 738 01
Frýdek-Místek, IČO 00426440 jako obdarovaným

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

94/4/RM/22 Dodávka služeb - Autoškola k získání řidičského oprávnění skupiny C, C+E pro členy
JSDH SMO (JPO II. a III.)

Rada města
 

1. schvaluje
a) Smlouvu na dodávku služeb (MMOPP00F4ZHL) mezi Autoškola Němčanský s.r.o.,

Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, IČO: 01480979 jako zhotovitelem a
statutárním městem Opava jako objednatelem

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/154

ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení

rezerva odd. HKR

(5299,5901,000000000,0193,0000000000000)                                   - 228.000,00 Kč

JSDH – nákup služeb

(5512,5169,000000000,0193,0002530000000)                                   + 228.000,00 Kč

 

 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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95/4/RM/22 Kupní smlouva – prodej mobilního telefonu

Rada města

1. schvaluje
a) Kupní smlouvu o prodeji mobilního telefonu (MMOPP00F587V) mezi statutárním

městem Opava a panem ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░ , 747 05 Opava
b) Rozpočtové opatření č. 2022/311

v příjmech – MČ Malé Hoštice
prodej mobilního telefonu
(6112,2310,000000000,0810,0009398000000)                      + 2.500,00 Kč
 
ve výdajích – MČ Malé Hoštice
drobný dlouhodobý hmotný majetek
(6171,5137,000000000,0810,0000000000000)                      + 2.500,00 Kč

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

96/4/RM/22 Dohody o náhradě škody způsobené městské části Opava - Komárov

Rada města
 

1. schvaluje
Dohodu o náhradě škody (MMOPP00F6U78), mezi statutárním městem Opava a panem
░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 95 Opava - Suché
Lazce

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

97/4/RM/22 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - zastupování města

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
jmenování Ing. Michala Jedličky zástupcem Statutárního města Opava ve Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska ke dni 19. 12. 2022

2. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
náměstka primátora Ing. Pavla Meletzkého, MBA, zástupcem Statutárního města Opava
ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska s účinností od 20. 12. 2022

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

98/4/RM/22 Personální záležitosti - zřízení oddělení energetiky

Rada města
 

1. zřizuje
v působnosti náměstka primátora Ing. Schreiera oddělení energetiky v počtu 2 pracovních
míst s účinností od 1. 12. 2022

2. schvaluje
navýšení stavu zaměstnanců o 1 pracovní místo "referenta energetiky", které bude
zařazené do nově zřízeného oddělení energetiky, s účinností od 1. 12. 2022

3. schvaluje
převod pracovního místa energetik z oddělení správy a evidence budov odboru majetku
na nově zřízené oddělení energetiky s účinností od 1. 12 2022
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4. stanoví
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet
336,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku
+ 1 pracovní místo na VPP s účinností od 1. 12. 2022

5. schvaluje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. m) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu
Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1 - 4 tohoto usnesení, a to
s účinností od 1. 12. 2022

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

99/4/RM/22 Dodatek stravenkového modulu ke Smlouvě o poskytování správy benefitů a
zákaznické a technické podpory prostřednictvím Benefity Café

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek stravenkového modulu  (MMOPP00JFTCL) ke Smlouvě o poskytování správy
benefitů a zákaznické a technické podpory prostřednictvím Benefity Café
(MMOPP00K2W7X) uzavřený mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a
Edenred CZ s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, 186 00, IČ: 24745391, jako
poskytovatelem

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

100/4/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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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




