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ANONYMIZOVANÁ VERZE

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
U S N E S E N Í
48. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 12.8.2020 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
2058/48/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
program 48. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 12. 8. 2020
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2059/48/RM/20 Smlouva o spolupráci a převzetí povinností v souvislosti s pořádáním fotbalového
turnaje
Rada města
1. schvaluje
a) Undertaking of the Host City Authority (Závazek úřadu hostitelského města)
(MMOPP00LUFTL)
b) smlouvu o spolupráci a převzetí povinností v souvislosti s pořádáním fotbalového
turnaje (MMOPP00LUNM0), mezi Fotbalovou asociací České republiky se sídlem
Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 00406741, zastoupenou Ing. Martinem
Malíkem, předsedou výkonného výboru a Romanem Berbrem, místopředsedou
výkonného výboru a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69,
Město, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem,
primátorem a Slezským fotbalovým clubem a.s. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Zdeňkem Viktorinem, předsedou
představenstva a Radimem Kavanem, místopředsedou představenstva
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2060/48/RM/20 Nabídka na odkoupení nemovitosti, Praskova 457/1, Opava
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
koupi pozemku parc. č. 508/2 zastavěná plocha a nádvoří ležícího v katastrálním území
Opava-Město, jehož součástí je budova č.p. 457 jiná stavba, nacházející se v části obce
Město na adrese Opava, Praskova 457/1, na základě nabídky od všech spoluvlastníků
předmětného pozemku

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

Usnesení: PŘIJATO
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2061/48/RM/20 Záměr převodu nájmu, Dolní náměstí 24, Opava - zrušení usnesení č. 2003/47/RM/20 ze
dne 22. 7. 2020
Rada města
1. ruší
usnesení RMO č.2003/47/RM/20 ze dne 22. 7. 2020 (Rada města schvaluje záměr
udělení
souhlasu
s převodem
nájmu
založeného nájemní
smlouvou
PID: MMOPP006R10I, uzavřenou dne 20. 7. 2011 mezi statutárním městem Opava, jako
pronajímatelem a Tuljaj Murat, se sídlem Kolářská 147/1, Opava, 746 01, IČ: 03878589,
jako nájemcem (kterážto smlouva byla uzavřena s původním nájemcem, panem Fadilem
Jonuzi, se sídlem Horní náměstí 148/30, 746 01 Opava, IČ: 25866851, a poté byla
převedena na stávajícího nájemce), jejímž předmětem je nájem prostor sloužících
podnikání, které se nacházejí v I.NP budovy č. p. 139 objekt k bydlení, která je součástí
pozemku parc.č. 610 zastavěná plocha a nádvoří ležící v části obce Město, na adrese
Opava, Dolní náměstí 139/24; převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Tuljaj
Murat jako postupitelem a Sayed s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 06215131 jakožto postupníkem)
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2062/48/RM/20 Souhlas s převodem nájmu, Krnovská 28, 30, Opava, cukrárna
Rada města
1. uděluje
souhlas s převodem nájmu založeného nájemní smlouvou PID: MMOPP009XGL3,
uzavřenou dne 16. 7. 2015 mezi statutárním městem Opava, jako pronajímatelem
a Bedřichem Polou, se sídlem Kamenec 28, 747 74 Holasovice, IČ: 73273333 jako
nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání, které se nacházejí
v I.NP budovy č. p. 2787 objekt k bydlení, která je součástí pozemku
parc.č. 243 zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 2788, objekt k bydlení, která je
součástí pozemku parc.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, vše ležící v části obce
Předměstí, na adrese Opava, Krnovská 2787/28 a 2788/30; převod nájmu se má
uskutečnit mezi nájemcem Bedřichem Polou jako postupitelem a Hanou Polovou, se
sídlem Kamenec 28, 747 74 Holasovice, IČ: 42044383 jakožto postupníkem
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2063/48/RM/20 Záměr výpůjčky prostor OC Slezanka, Opava, Horní náměstí, Bludný kámen, z.s.
Rada města
1. schvaluje
záměr výpůjčky prostoru v I.NP budovy č.p. 21, stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku parc.č. 265/3 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město,
katastrální území Opava - Město, na adrese 746 01 Opava, Horní náměstí 21/4
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2064/48/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků nebo jejich částí v k.ú. Opava Předměstí
Rada města
1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku parc.č. 1002/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku parc.č. 1017/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí
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2. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2373/347 a parc.č. 2373/273 - vše ostatní plocha,
vše k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
3. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 91/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
4. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/73 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2065/48/RM/20 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemků, které jsou
součástí zahrad
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
prodej pozemku parc.č. 1864/41 - orná půda, k.ú. Kylešovice, panu ░░░░ ░░░░ ░░
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZELZ) mezi statutárním městem Opava
jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░ jako kupující, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 1864/41 - orná půda, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 22.500,00 Kč,
tj 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZEQA) mezi statutárním městem Opava
jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 136/3 a
parc.č. 136/4 - vše zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 86.400,00
Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2066/48/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouvy o pronájmu pozemků pod garážemi v garážišti
Bochenkova
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L9UCM) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/134 - 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 MMOPP00L9UAW) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/305 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 1.015,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2067/48/RM/20 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku funkčně
souvisejícím s bytovým domem a prodej pozemku pod garáží
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZF1K) mezi statutárním městem Opava
jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je
prodej pozemku parc. č. 354 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za
kupní cenu 495.545,00 Kč (cena dle zásad)
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00L9UG2) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2729/6 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.100,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2
(cena dle zásad)
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2068/48/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků nebo jejich části v k.ú. Opava Předměstí
Rada města
1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2901 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
2. schvaluje
a) záměr prodeje pozemku parc.č. 2162/22 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr prodeje pozemku parc.č. 123 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí
3. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 3254 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2069/48/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku v areálu na ulici Krnovská, Opava
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2157/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2070/48/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr směny pozemků v k.ú. Opava - Předměstí
Rada města
1. schvaluje
záměr směny pozemku parc.č. 2347/12 - ostatní plocha, ve vlastnictví SMO, za části
pozemků parc.č. 2347/19 - ostatní plocha a parc.č. 2347/5 - zastavěná plocha a nádvoří,
vše k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy,
ve vlastnictví BYTOVÉHO DRUŽSTVA PURKYŇOVA 4,6, OPAVA
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2071/48/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje - části pozemků u Obchodního centra Žabka,
pozemků v areálu společnosti OPATHERM a.s.
Rada města
1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1153/90 - ostatní plocha, parc.č. 1153/91 - ostatní
plocha, parc.č. 1153/93 - ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy
2. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 1908 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1909 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1162/12 - ostatní plocha, parc.č. 1162/13 - ostatní
plocha, parc.č. 1162/14 - ostatní plocha, parc.č. 1162/15 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky
u Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2072/48/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr pachtu pozemku v Průmyslové zóně Vávrovice
Rada města
1. schvaluje
záměr pachtu pozemku parc.č. 488 - orná půda, k.ú. Vávrovice
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2073/48/RM/20 Majetkové záležitosti - zřízení nezbytné cesty přes pozemek ul. Hillova
Rada města
1. neschvaluje
záměr zřízení nezbytné cesty přes pozemek ve vlastnictví SMO parc.č. 1162/14 - ostatní
plocha zeleň, katastrální území Kateřinky u Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

Usnesení: PŘIJATO

2074/48/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemku pod stavbou garáže
Rada města
1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 60/5 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2075/48/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr směny pozemků v souvislosti s IBV Stromovka
Rada města
1. schvaluje
záměr směny části pozemku parc.č. 353/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, dle
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, ve vlastnictví SMO za pozemek parc.č.
2126 - ostatní plocha, část pozemku parc.č. 2122/1 - trvalý travní porost a část pozemku
parc.č. 2117 - trvalý travní porost, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální
mapy, ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2076/48/RM/20 Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby s ČEZ Distribucí a.s.
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00L9XC1) 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. 2626/14 v k.ú.
Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Hobzíkova, p.č. 2626/177, smyčka NN"
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
(MMOPP00L9XB6) 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. 1155/1 v k.ú.
Podvihov pro stavbu "Podvihov, p.č. 729/6, kNN" 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
(MMOPP00L9XDW) 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. 1173/1 v k.ú.
Podvihov pro stavbu "Podvihov, Hrušovecká, 2 OM, příp. NN" 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2077/48/RM/20 Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části OPZ
Rada města
1. schvaluje
provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení
na pozemcích parc.č. 713/1, 712/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro objekt Knihovny Petra
Bezruče v Opavě na ul. Nádražní okruh 695/27, Opava v rámci realizace stavby "REKO
MS Opava - 2. etapa, 3. část"
2. pověřuje
Mgr. Bc. Pavla Vltavského vedoucího odboru majetku města k podpisu dohody o realizaci
přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení realizované
na pozemcích parc.č. 713/1, 712/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci stavby "REKO MS
Opava - 2. etapa, 3. část"
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2078/48/RM/20 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy
Rada města
1. schvaluje
a) umístění podzemního vedení vodovodního řadu a vodovodních přípojek do pozemků
parc.č. 2322/14, 2322/2, 2431/4, 2431/24, 2431/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci
realizace stavby "Opava-Kateřinky, ul. U Švédské kaple - výměna vodovodního řadu"
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b) umístění podzemního plynovodního vedení do pozemků parc.č. 598/1, 598/2, 611/1,
611/37, 2626/10, 2626/36, 2626/226, 3017, 3023/6, 3028, 3029 v k.ú. Opava Předměstí v rámci realizace stavby "REKO MS Opava, 2. etapa - 1. část"
c) umístění trafostanice na pozemku parc.č. 1985/102 v k.ú. Kateřinky u Opavy
pro restauraci u Stříbrného jezera
Usnesení: PŘIJATO

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

2079/48/RM/20 Souhlas s umístěním sídla pobočného spolku Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu "U Řeky Opava" na adresu Horní náměstí 148/30, Opava
Rada města
1. schvaluje
umístění sídla pobočného spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
"U Řeky Opava", ve smyslu § 136 občanského zákoníku pro paní ░░░░ ░░░░ nájemce
bytu č. 5 velikosti 2+1 v budově na adrese Horní náměstí 148/30 Opava
Usnesení: PŘIJATO

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

2080/48/RM/20 Kolárna - areál MMO na ul. Krnovská (výstavba kolárny pro zaměstnance MMO)
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00LUNIK), zakázka: "Kolárna - areál MMO na ul. Krnovská", mezi
statutárním městem Opava jako objednatelem a společností Technické služby Opava
s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jako zhotovitelem
2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2020/124
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
místní správa
(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)

+ 71.141,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
místní správa
(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)

- 71.141,00 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO

2081/48/RM/20 Zpracování pasportů budov statutárního města Opavy (Horní nám. 67, 69, 48, 49)
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00LUNJF), zakázka: "Zpracování pasportů budov statutárního
města Opavy", mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a Ing. Janem
Pospíšilem , Na Pastrníku 451/21, 747 05 Opava - Malé Hoštice, IČ: 68317611, jako
zhotovitelem
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2082/48/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Opatření omezující nadměrné
šíření jmelí - město Opava" - zahájení zadávacího řízení
Rada města
1. rozhoduje
a) o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Opatření omezující
nadměrné šíření jmelí - město Opava" - v rozsahu dle zadávací dokumentace
důvodové zprávy
b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. Zahrada M - David Mičan, Aleje 421/66, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
2. Vykrut zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 03921921
3. Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 1/301, 736 01 Havířov - Bludovice, IČ: 27834395
4. Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
5. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782, 725 29 OstravaPetřkovice, IČ: 26825261
6. ING. JAN SERVUS, Dolnice 12, 62100 Brno, IČ: 76354563
7. Kácení Šarapatka s.r.o., Karásek 2249/1g, 621 00 Brno-Řečkovice,
IČ: 06667490
8. ARBOTYL s.r.o., U Červeného mlýna 6, Brno 612 00, IČ: 04703146
2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členů
komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek
účasti, ve složení
1) Ing. Jiří Vaníček
2) Ing. Michal Jedlička
3) Mgr. Zuzana Dočkalová
4) Ing. Karel Kovalčík
5) Ing. Hana Heinzová
b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1) Ing. Jindřich Hrbáč
2) PhDr. Igor Hendrych, PhD.
3) Mgr. Jana Bílá
4) Ing. Marie Kopfová
5) Mgr. Petra Vlčová
3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2020/125
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000120,0020,0002996000000)

- 400.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
omezení šíření jmelí bílého
(3745,5169,000000120,0130,0002401000000)
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

+ 400.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO
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2083/48/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Seniorcentrum Opava Rolnická 24 - rekonstrukce II" - zahájení zadávacího řízení
Rada města
1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Seniorcentrum Opava Rolnická 24 - rekonstrukce II" - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy
2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Radim Křupala
3. Ing. Jana Onderková
4. Mgr. Petra Vlčová
5. Bc. Iva Paletová
b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Bc. Hana Brňáková
2. Ing. Martin Chalupski
3. Ing. Radka Šabatková
4. Ing. Hana Heinzová
5. Bc. Kamila Vlčková, MBA
3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2020/63
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Hrnčířská 13,15,15a (výměna oken, zateplení)
(3612,6121,00000000,0220,0007515000000)

- 1.250.000,00 Kč

Propojení Krnovská - Žižkova
(2212,6121,00000000,0220,0007562000000)

- 1.050.000,00 Kč

Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 rekonstrukce (II.)
(4350,6121,00000000,0220,0007496000000)

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

+ 2.300.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

2084/48/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Komárov - rekonstrukce" dodatek ke smlouvě o dílo
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKIS6) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace
č. 10/2020/PRI (MMOPP00IKJWF) mezi statutárním městem Opava a společností Slezská
projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA se sídlem Olomoucká 9/8, 746 01 Opava,
IČ: 00563145, DIČ: CZ00563145, v rámci akce "ZŠ Komárov - rekonstrukce"
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2085/48/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Sídliště Olomoucká"
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 32/2020/PRI (MMOPP00IKK1J)
pro vydání společného územního a stavebního povolení a pro provádění stavby mezi
statutárním městem Opava a společností Atelier GHM veřejná obchodní společnost se
sídlem se sídlem Englišova 16, 746 01 Opava, IČ: 62255789, DIČ: CZ62255789
na zakázku malého rozsahu "Sídliště Olomoucká" za cenu nejvýše přípustnou
161.600,00 Kč bez DPH (195.536,00 Kč vč. DPH)
b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/64
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Sídliště Olomoucká - PD
(3412,6121,00000000,0220,0007505000000)

+ 195.536,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

- 195.536,00 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO

2086/48/RM/20 Schválení dotačních smluv - Slezský spolek neslyšících, Tělocvičná jednota Sokol
Opava
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CVGRK, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a spolkem Slezským spolkem neslyšících se sídlem Horní náměstí 131/48, Město,
74601 Opava, IČ 26994208, zastoupeným Josefem Skýpalou, předsedou, ve výši
15.000,00 Kč, jako příjemcem dotace
b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CVGQP, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a spolkem Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Jiřím Štindlem, PhD.,
starostou a Mgr. Martou Kovářovou, jednatelkou, ve výši 20.000,00 Kč, jako příjemcem
dotace
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2087/48/RM/20 Dotace ostatní - Tělocvičná jednota Sokol Opava - nástavba skladovací haly na
Tyršově stadionu
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Opava se sídlem Boženy
Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související
s nástavbou skladovací haly na Tyršově stadionu, ve výši 2.277.269,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související s nástavbou skladovací
haly na Tyršově stadionu, ve výši 2.277.269,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2088/48/RM/20 Dotace ostatní - Český kynologický svaz ZKO Opava - 192 - soutěž a prezentace
výchovy a výcviku psů
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Českého kynologického svazu ZKO Opava - 192 se sídlem
Jaselská 2753/22, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 47813881, na náklady související se
soutěží pro psy a prezentací výchovy a výcviku psů, ve výši 10.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci Českému kynologickému svazu ZKO Opava - 192 se sídlem
Jaselská 2753/22, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 47813881, na náklady související se
soutěží pro psy a prezentací výchovy a výcviku psů, ve výši 5.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/65
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 5.000,00 Kč

Český kynologický svaz ZKO Opava - 192
(3429,5222,00000000,0020,0000416000000)

+ 5.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

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

2089/48/RM/20 Dotace ostatní - Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.- pořízení 2ks planší (šerm)
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednoty Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy
Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související
s pořízením 2ks planší, ve výši 95.000,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy
Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související
s pořízením 2ks planší, ve výši 50.000,00 Kč.
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020//Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 50.000,00 Kč

Tělovýchovná jednota Slezan Opava
(3419,5222,00000000,0020,0000356000000) + 50.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2090/48/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/126
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000201,0020,0000000000034)

+ 1.000.000,00 Kč
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ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
příspěvek k úhradě uznatelných nákladů
projektu "Let´s sing Oratorio Music"
(3311,5336,000000201,0121,0001002000034)

+ 1.000.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/127
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
Ostatní přijaté vratky transferů
231 0800

(3113,2229,000000333,0020,0001002000018)

+ 1.800,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
231 0000

finanční vypořádání minulých let, účelové dotace
- ZŠ Boženy Němcové - projekt "Třidnické
hodiny
(6402,5366,000000333,0020,0001002000018)

+ 1.800,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/128
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
MŠ Komárov - přístavba
(úprava položky)

(3111,6121,00000020,0220,0007532000000)

- 206.988,65 Kč

(3111,5137,00000020,0220,0007532000000)

+ 206.988,65 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/129
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
investiční přijaté transfery ze státních fondů
MD 231 0000

(0000,4213,000092501,0020,0007512000000)

+ 1.164.849,87 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Regenerace sídliště Opava Kylešovice - II.
etapa
- stavba 50% uznatelných výdajů (2.splátka)
(2219,6121,000092501,0220,0007512000000)

e) Rozpočtové opatření č. 2020/130
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery
rozpočtů

ze

+ 1.164.849,87 Kč

státních

MD 231 0000

(0000,4116,000013351,0020,0000000000036)

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na
provoz - na odměny zaměstnanců sociálních
služeb
v souvislosti
s výkonem
povolání
v období epidemie koronaviru
(4350,5336,000013351,0040,0001002000036)

f) Rozpočtové opatření č. 2020/131
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery
rozpočtu

ze

+ 868.243,00 Kč

+ 868.243,00 Kč

státního

MD 231 0000 EU

(0000,4116,103533063,0020,0000000000017)

+ 319.069,59 Kč

MD 231 0000 SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000017)

+ 56.306,41 Kč
Celkem 375.376,00 Kč
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ve výdajích - odbor školství
MŠ Mnišská - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt
Pečujeme o 2 leté děti III (šablony III)
(3111,5336,103533063,0030,0001002000017)
(3111,5336,103133063,0030,0001002000017)

g) Rozpočtové opatření č. 2020/132
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
Neinvestiční přijaté transfery
rozpočtu

ze

+ 319.069,59 Kč
+ 56.306,41 Kč

státního

MD 231 0000 EU

(0000,4116,103533063,0020,0000000000031)

+ 706.941,59 Kč

MD 231 0000 SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000031)

+ 124.754,41 Kč
Celkem 831.696,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Kylešovice - účelový neinvestiční
Příspěvek na provoz - projekt
šablony III
(3113,5336,103533063,0030,0001002000031)
(3113,5336,103133063,0030,0001002000031)

+ 706.941,59 Kč
+ 124.754,41 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2020/133
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
Rezerva na projekty
(6409,6119,0000000,0140,000000000000)

- 60.500,00 Kč

projekt Podpora výměny kotlů ve městě Opava
- energetické posudky
(3713,5169,000000000,0140,0002395000000)

+ 60.500,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2020/134
v příjmech - odbor majetku města
pojistné plnění
(6171,2322,000000000,0050,0009282000000)

+ 87.233,00 Kč

ve výdajích - městská policie
městský kamerový systém
(5311,5171,000000000,0110,0001047000000)

+ 87.233,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. 2020/66
ve výdajích - odbor majetku města
Oddělení správy a evidence budov
Opravy a udržování - místní správa
(6171,5171,000000000,0051,00000000000000)

- 10.000,00 Kč

Opravy a udržování - fotbalový stadion
(3412,5171,000000000,0051,0001104770000)

+ 10.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. 2020/67
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
rezerva na krizové opatření
(5213,5903,000000000,0193,0000000000000)
- 9.543,00 Kč
ochrana obyvatelstva - drobný materiál (písek
na protipovodňová opatření)
(5212,5139,000000000,0193,0000000000000)
+ 9.543,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2091/48/RM/20 Zpravodaj Hláska - distribuce
Rada města
1. schvaluje
výpověď
ze smlouvy
o zajištění
neadresné
distribuce
reklamních
letáků
(MMOPP00HN8MC) podle článku XIV. odstavce 1. mezi statutárním městem Opava
a společností Česká distribuční a.s. se sídlem Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová,
IČ: 26791692 zastoupenou Petrem Sikorou, ředitelem společnosti
2. bere na vědomí
nový způsob distribuce zpravodaje Hláska, který bude realizován jednotlivými distributory,
s nimiž bude uzavřena Dohoda o provedení práce, dle důvodové zprávy materiálu
3. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00HN059) ke Smlouvě o dodání včetně tisku měsíčníku Hláska
(MMOPP00HN8LH) mezi statutárním městem Opava a společností SEVEROTISK s.r.o.
se sídlem Mezní 3312/7, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 28223152,
zastoupenou Ing. Petrem Litvanem, MBA, jednatelem
Usnesení: PŘIJATO

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

2092/48/RM/20 Souhlas RMO s přijetím finančního daru pro ZŠS
Rada města
1. souhlasí
s přijetím finančního daru pro Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na období školního roku 2020/2021 s tím,
že dar bude přijat ve dvou částech na základě uzavřených darovacích smluv
Usnesení: PŘIJATO

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

2093/48/RM/20 Žádost Mateřské školy Srdíčko Opava,
předfinancování a spolufinancování projektu

Zborovská

o

příslib

zřizovatele

k

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) předfinancování projektu a financování spoluúčasti projektu "Přírodní zahrada
MŠ Srdíčko Opava" Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská - příspěvková
organizace ve výši 417.250,00 Kč
b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2020/XXX/Z
ve výdajích - odbor školství
neinvestiční půjčené prostředky základní školy
(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)

neinvestiční půjčené prostředky mateřské
školy
(3111,5651,00000000,0030,0001051000000)

- 417.250,00 Kč

+ 417.250,00 Kč

c) smlouvu, (MMOPP00FFLGH), mezi statutárním městem Opava a Mateřskou školou
Srdíčko Opava, Zborovská - příspěvková organizace se sídlem Zborovská 599/2,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71 000 194, zastoupenou Zuzanou Jaškovou, ředitelkou
školy
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2094/48/RM/20 Odměna pro ředitelky škol
Rada města
1. schvaluje
a) odměnu Bc. Dagmar Onderkové, ředitelce Mateřské školy Opava, Edvarda
Beneše - příspěvková organizace ve výši dle důvodové zprávy
b) odměnu Mgr. Simoně Horákové, ředitelce Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace ve výši dle důvodové zprávy
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2095/48/RM/20 Bezúplatné předání movité věci LED světelné časomíry Základní škole Opava,
Mařádkova 15 - příspěvková organizace
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu (MMOPP00GO1J8) mezi statutárním městem Opava a Základní školou
Opava, Mařádkova 15 - příspěvkovou organizací se sídlem Mařádkova 518/15, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 70999244, zastoupenou Mgr. Monikou Kamradkovou, ředitelkou
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2096/48/RM/20 Dodatek č.3 ke smlouvě o technické podpoře Geografického informačního systému č.
99/2007
Rada města
1. schvaluje
Dodatek č.3 (MMOPP00K1QQT) ke smlouvě o technické podpoře geografického
informačního systému č.99/2007 (MMOPP003DB9S) mezi statutárním městem Opavou
a společností T-MAPY spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 02 Hradec Králové,
IČ:47451084, zastoupená Ing. Milanem Novotným, jednatelem společnosti ve výši
115.676,00 Kč s DPH/rok
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2097/48/RM/20 Smlouva na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické
mapy města
Rada města
1. schvaluje
Smlouvu na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické mapy
města (MMOPP00K1QZK) mezi statutárním městem Opavou a společností DIGIS, spol.
s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, zastoupenou
Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti ve výši 94.380,00 Kč s DPH

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

Usnesení: PŘIJATO
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2098/48/RM/20 Smlouva o spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR
Rada města
1. schvaluje
Smlouvu o spolupráci (MMOPP00J84FK), mezi statutárním městem Opava a Zdravotní
pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00
Praha 3, IČ 47114304
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2099/48/RM/20 Dodatek č. 2 zřizovací listiny - Seniorcentrum Opava, p. o. - Penzion IV.
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 2 (PID MMOPP00KBRTL) ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Seniorcentrum Opava, se sídlem Rolnická 24, Opava 5, IČ 71196943
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2100/48/RM/20 Změna závazných ukazatelů rozpočtu p.o. Seniorcentrum Opava
Rada města
1. schvaluje
změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2020
Odvětvový odbor:
odbor sociálních věcí
Název organizace:
Seniorcentrum Opava, p.o.
Účel
Příspěvek na provoz celkem - v tom:
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava
Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny
Příspěvek na provoz pečovatelské služby
odpisy DHM
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)
Průtokové dotace:
Dotace z MSK na financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb 1. splátka ve výši 2.433.000,-Kč schválena v RMO dne
24.06.2020 a 2. splátka ve výši 1.622.000,-Kč schválena v RMO
dne 22.07.2020
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Částka v Kč
5.700.000,00
2.370.000,00
1.770.000,00
1.560.000,00
3.209.000,00
12.260.000,00

4.055.000,00

Usnesení: PŘIJATO

2101/48/RM/20 Vzorová dohoda o realizaci výkonu trestního opatření OPP, pověření a rozhodování o
uzavírání dohod
Rada města
1. schvaluje
vzorovou dohodu, (MMOPP00KRNFJ), mezi statutárním městem Opava zastoupeným na
straně jedné Ing. Jiřím Vaníčkem, vedoucím odboru životního prostředí a na straně druhé
odsouzeným/ou k realizaci výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací
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2. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodování o uzavírání dohod o realizaci výkonu trestního opatření
obecně prospěšných prací uzavíraných v souladu se vzorovou dohodou schválenou dle
bodu 1. tohoto usnesení odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy a pověřuje
vedoucího tohoto odboru podepisováním takovýchto dohod
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2102/48/RM/20 Personální záležitosti - digitalizace stavebního archivu
Rada města
1. schvaluje
prodloužení 1 pracovního místa "referenta spisovny" na odboru výstavby a územního
plánování na dobu určitou od 16. 9. 2020 do 30. 4. 2024
2. stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet
327,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku
pro psy + 1 pracovní místo na VPP s účinností od 16. 9. 2020
3. 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 - 2 tohoto usnesení, a to
s účinností od 16. 9. 2020
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2103/48/RM/20 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí
Rada města
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 17. 07. 2020 do 06. 08. 2020
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2104/48/RM/20 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO
Rada města
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2105/48/RM/20 Rozpočtová opatření 2020
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/135
ve výdajích - odbor majetku
oddělení správy a evidence budov
správa a údržba fotbalového stadionu
stavební úpravy-bezpečnostní velín
(3412,6121,000000000,0051,0001007770000)

+ 357.043,00 Kč
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energetický audit
(3412,5169,000000000,0051,0001007770000)

+ 90.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

b) Rozpočtové opatření č. 2020/136
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery
rozpočtu

ze

- 447.043,00 Kč

státního

MD 231 0000 EU

0000,4116,103533063,0020,0000000000007)

+ 528.885,29 Kč

MD 231 0000 SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000007)

+ 93.332,71 Kč
Celkem 622.218,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ Neumannova (Sedmikrásky) - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz - projekt
šablony III
(3111,5336,103533063,0030,0001002000007)
(3111,5336,103133063,0030,0001002000007)

c) Rozpočtové opatření č. 2020/137
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery
rozpočtu

ze

+ 528.885,29 Kč
+ 93.332,71 Kč

státního

MD 231 0000 EU

(0000,4116,103533063,0020,0000000000012)

+ 464.314,19 Kč

MD 231 0000 SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000012)

+ 81.937,81 Kč
Celkem 546.252,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ 17. listopadu
příspěvek
na provoz - projekt
šablony III

-

účelový

neinvestiční

(3111,5336,103533063,0030,0001002000012)
(3111,5336,103133063,0030,0001002000012)

d) Rozpočtové opatření č. 2020/138
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery
rozpočtu

ze

+ 464.314,19 Kč
+ 81.937,81 Kč

státního

MD 231 0000 EU

(0000,4116,103533063,0020,0000000000009)

+481.466,33 Kč

MD 231 0000 SR

(0000,4116,103133063,0020,000000000009)

+ 84.964,67 Kč
Celkem 566.431, 00 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ Šrámkova - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt
šablony III
(3111,5336,103533063,0030,0001002000009)
(3111,5336,103133063,0030,0001002000009)

e) Rozpočtové opatření č. 2020/139

+ 481.466,33 Kč
+ 84.964,67 Kč
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ze

státního

MD 231 0000 EU

(0000,4116,103533063,0020,0000000000001)

+ 234.390,88 Kč

MD 231 0000 SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000001)

+ 41.363,12 Kč
Celkem 275.754,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ Heydukova - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt
šablony III
+ 234.390,88 Kč
+ 41.363,12 Kč

(3111,5336,103533063,0030,0001002000001)
(3111,5336,103133063,0030,0001002000001)

f) Rozpočtové opatření č. 2020/140
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery
rozpočtu

ze

státního

MD 231 0000 EU

+ 460.242,69 Kč

(0000,4116,103533063,0020,0000000000028)
MD 231 0000 SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000028)

+ 81.219,31 Kč
Celkem 541.462,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ a MŠ Suché Lazce - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt
šablony III
+ 460.242,69 Kč
+ 81.219,31 Kč

(3113,5336,103533063,0030,0001002000028)
(3113,5336,103133063,0030,0001002000028)

g) Rozpočtové opatření č. 2020/141
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery
rozpočtu

ze

státního

MD 231 0000 EU

+ 260.115,29 Kč

(0000,4116,103533063,0020,0000000000006)
MD 231 0000 SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000006)

+ 45.902,71 Kč
Celkem 306.018,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ Zborovská - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt
šablony III
(3111,5336,103533063,0030,0001002000006)
(3111,5336,103133063,0030,0001002000006)

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

+ 260.115,29 Kč
+ 45.902,71 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města

