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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 21.7.2021 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3315/79/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 79. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  21. 7. 2021

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

3316/79/RM/21 Majetkové záležitosti - nájemní smlouva (části pozemků v ZO Jiřina a Žižkova)

Rada města
 

1. schvaluje
a) nájemní smlouvu (PID MMOPP00LJTUP) mezi statutárním městem Opava jako

pronajímatelem  a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Opava jako
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2134/2 - zahrada,
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

b) nájemní smlouvu (PID MMOPP00LJTTU) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem  a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Opava Město
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 901 - orná půda,
k.ú. Jaktař, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

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

3317/79/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry pronájmů pozemků pod garážemi v garážištích
Bochenkova, Vojanova a Oblouková

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/151 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/50 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/13 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/40 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1590/4 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

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

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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3318/79/RM/21 Majetkové záležitosti - smlouvy o nájmu pozemků pod garážemi v garážištích
Bochenkova, Vojanova a Hany Kvapilové

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJU39) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/116 - 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 MMOPP00IYK7N) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/59 - 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)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYK8I) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/206 - 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)

d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJU0O) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/122 - 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)

e) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYKA8) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/178 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

f) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYKJZ) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/15 - 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)

g) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYK9D) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/196 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

2. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJTZ0) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ a panem ░░░░
░░░░ ░░░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží
parc.č. 1636/110 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve
výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYKKU) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/33 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

3. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJU2E) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 178/25 - 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)

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3319/79/RM/21 Majetkové záležitosti - pronájem podílů pozemku na ulici Palackého

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví

dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00IYKX1) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu
o velikosti 1106/10000), za cenu ve výši 968,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00IYL25) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1653/20000),
za cenu ve výši 723,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00IYL1A) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú Opava - Předměstí
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1653/20000), za
cenu ve výši 723,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

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

3320/79/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu zahrady na ulici Pekařská

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3288/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

3321/79/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku, oblast Komárovské Chaloupky

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 841/3 - trvalý travní porost, o výměře 44 382m2, k.ú.
Komárov u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za podmínek
uvedených v důvodové zprávě 

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

3322/79/RM/21 Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného ve výši do 20.000,00 Kč za období únor,
březen, duben 2021 (Dolní náměstí 24, Opava - zmrzlina, občerstvení)

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného (MMOPP00IYIL3) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Tuljaj Murat, se sídlem ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava,
IČ: 03878589 (provozovna Dolní náměstí 24, prodej zmrzliny a občerstvení) jako
nájemcem
  

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3323/79/RM/21 Smlouva o výpůjčce, TJ Sokol Opava, sportovní vybavení, Memoriál MUDr. Lesáka

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce sportovního zařízení, (MMOPP00IYJ54), mezi statutárním městem
Opava jako půjčitelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava, se sídlem Boženy
Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 13643185 jako vypůjčitelem

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

3324/79/RM/21 Souhlas s umístěním sídla, Lípová 105/2, Opava (Nadační fond Slezský Slezsku)

Rada města
 

1. schvaluje
umístění sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, pro Nadační fond Slezský Slezsku,
se sídlem Lípová 105/2, 746 01 Opava v budově č.p. 105, stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku parc. č. 2037/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce
Předměstí, katastrální území Opava - Předměstí, na adrese Lípová 105/2, 746 01 Opava 

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

3325/79/RM/21 Kupní smlouva - prodej hrobového zařízení

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00JHOXX), mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Hlučín,░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , PSČ 748 01 jako kupujícím a statutárním městem Opava, jako
prodávajícím

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

3326/79/RM/21 Uplatnění předkupního práva - garáž parc. č. 214/2 k.ú. Opava - Předměstí (garážiště
Hany Kvapilové)

Rada města
 

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
 
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc. č. 214/2 k.ú. Opava -
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ , bytem  Opava, za nabízenou kupní cenu
250.000,00 Kč

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

3327/79/RM/21 Uplatnění předkupního práva - stavba občanské vybavenosti parc. č. 3266/2 k.ú.
Opava - Předměstí (Resslovo nábřeží)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
 
budovy č. p. 2777, stavba občanské vybavenosti, ležící na pozemku parc.č. 3266 k.ú.
Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░ , bytem Melč, za nabízenou kupní cenu
4.500.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3328/79/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s DJUSU Company s.r.o. (propojení Krnovská -
Žižkova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00IYM5J) mezi statutárním městem Opava
a společností DJUSU Company, s.r.o. se sídlem Osadní 869/30, Holešovice, 170 00 Praha
7, IČ 25364791 pro umístění podzemního vedení veřejného osvětlení a sloupu veřejného
osvětlení v/na pozemcích parc.č. 2146/2, 2146/3 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu "Propojení Krnovská - Žižkova" za bezúplatné zřízení věcného
břemene 

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

3329/79/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s OpavaNet a.s. (propojení Krnovská - Žižkova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00IYLN8) mezi statutárním městem Opava
a společností OpavaNet a.s. se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 25860011 pro umístění podzemního komunikačního vedení v pozemcích parc.č. 2/6,
2133/15, 2135/2, 2146/19, 2951, 3054/1, 3333/4, 3333/5 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu "Propojení Krnovská - Žižkova" za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 9.820,00 Kč + DPH 

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

3330/79/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s Teva Czech Industries s.r.o. (stezka pro chodce
a cyklisty v Opavě - Komárově II. etapa)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00IYM84) mezi statutárním městem Opava
a společností Teva Czech Industries se sídlem Ostravská 305/29, 747 70 Opava,
IČ 0026785323 pro umístění betonového odvodňovacího žlabu a dešťové kanalizace
na pozemku parc.č. 1088/1 v k.ú. Komárov u Opavy  pro zrealizovanou stavbu "Stezka
pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově (II. etapa" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 8.570,00 Kč + DPH 

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

3331/79/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (Bochenkova, Krnovská, 28.
října, Hálkova, Mnišská)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00IYLLI) mezi statutárním městem

Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 2172/13 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu
"Opava, Bochenkova, p.č. 2172/146, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 16.200,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LHTI3) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 1114/1 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu "Opava, Krnovská,
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p.č. 1123, smyčka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
3.360,00 Kč + DPH 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00IYLMD) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 2312/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Opava,
28. října, p.č. 388/19, příp. NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 7.650,00 Kč + DPH 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LHTDS) 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 vysokého napětí
v pozemcích parc.č. 185/1, 205/25, 205/44, 205/46 v k.ú. Kateřinky u Opavy
pro zrealizovanou stavbu "Opava, Hálkova, smyčka kVN" za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 16,400,00 Kč + DPH

e) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LHT36) 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 vysokého napětí
v pozemcích parc.č. 2432/1, st. 2945 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou
stavbu "Opava, Hálkova, smyčka kVN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 9,800,00 Kč + DPH 

f) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LHTH8) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 584 v k.ú. Opava - Město pro zrealizovanou stavbu "Opava,
Mnišská 115/4, smyčka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 3.850,00 Kč + DPH 

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

3332/79/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ŘSD ČR (severní obchvat-východní část SO C
203, 204, 206)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IYM08) 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 mostů na pozemcích parc.č. 2336/29, 2333/1,
2326/36 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Silnice I/11 Opava,
Severní obchvat - východní část, SO 203 Most na severním obchvatu přes MK Hillova
v km 1,568 a SO 204 Most na severním obchvatu přes MK a sil. I/46 v km 2,507 -
2,611", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 30.000,00 Kč
včetně DPH  

b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IYLZK) 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 mostu na pozemku parc.č. 927/6 v k.ú. Malé
Hoštice pro zrealizovanou stavbu "Silnice I/11 Opava, Severní obchvat - východní část,
SO 206 Most na okružní křižovatce přes cyklistickou stezku v km 0,022",
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč včetně
DPH  

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

3333/79/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou (ul. Divišova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IYLTE) mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
bytem Opava a statutárním městem Opava pro umístění podzemního vedení dešťové
kanalizace v pozemcích parc.č. 1397/28, 1399/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou
stavbu "Technická a dopravní infrastruktura RD lokalita ░░░░ ░░ , ul. Hlavní - Joži
Davida, Opava Kylešovice 2. etapa, SO-03 Kanalizace dešťová DN 400, 300, 200"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3334/79/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. (ul. Pivovarská)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LJQKO) mezi statutárním městem
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ 27295567 pro umístění plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 292/1
v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "REKO MS Opava - Pivovarská, číslo
stavby: 7700101049" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
73.084,00 Kč včetně DPH

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

3335/79/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s OpavaNet a.s. (MŠ ul.
Mostní)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00IYM79) mezi statutárním městem Opava a společností OpavaNet a.s.
se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011 pro umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a vnitřního pasivního kabelového
rozvaděče na pozemku parc.č. st. 609 v k.ú. Kateřinky u Opavy, jehož součástí je budova
č.p. 256, ležící v části obce Kateřinky u Opavy, obec Opava (objekt Mateřské školy
na ul. Mostní 256/68 v Opavě), za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou znaleckým posudkem

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

3336/79/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami (ul. U
Hřiště, Krnovská)

Rada města
 

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

stavby, (MMOPP00IYLPY) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░
bytem Opava pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky do pozemku
parc.č. 1837/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Přípojka NTL plynovodu pro stavbu RD
v Kylešovicích na parcele č. 339/4" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného
břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

b) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, (MMOPP00LHTGD) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ bytem Hradec nad Moravicí pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 3082/23
v k.ú. Jaktař pro stavbu "Sjezd na pozemek parc.ř. 543 ul. Krnovská, k.ú. Jaktař" za
účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 543 v k.ú. Jaktař
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

3337/79/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Bonett EUROGAS CNG
Regio s.r.o. a First AP Group s.r.o. (ul. Krnovská, Rolnická)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00IYM6E) mezi statutárním městem Opava a společností Bonett
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EUROGAS CNG Regio, s.r.o. se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČ 08875448 pro umístění podzemního vedení přípojky nízkého napětí a plynovodní
přípojky do pozemků parc.č. 2146/19, 3333/2, 3333/3, 3333/5, 3333/7 v k.ú. Opava -
Předměstí v rámci realizace stavby "Plnící stanice CNG Opava, Krnovská"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
statutárního města Opavy 

b) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00IYM13) mezi statutárním městem Opava a společností First AP
Group s.r.o. se sídlem Krnovská 45/42, Předměst, 746 01 Opava, IČ 09583556
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a plynovodní přípojky a sjezdu
do/na pozemku parc.č. 3035/63 v k.ú. Kateřinky u Opavy, umístění přípojky splaškové
kanalizace do pozemku parc.č. 2319/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace
stavby "Rezidence Menšík Opava" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného
břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

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

3338/79/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. U
dráhy, Karlovecká, Zahradní/Zukalova, U Lučního mlýna, Severní, Rooseveltova)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00LHTLO) 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 vysokého napětí (včetně truky pro
optický kabel a HDPE trubky) a podzemního vedení nízkého napětí do pozemků
parc.č. 1985/6, 2407/51, 1985/194, 1985/193, 1985/102, 1985/100, 1985/99, 1985/98,
2407/10, 1985/1, 1985/213, 1985/93, 1985/94, 1985/90, 1985/224, 1985/117 v k.ú.
Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, U dráhy, p.č. 1985/83, kVN, DTS"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým
posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00LHTKT) 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.
2946 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Karlovecká, p.č. 2051/67,
kNN/vNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
znaleckým posudkem

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00LHTJY) 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 vysokého napětí a optické
infrastruktury do pozemků parc.č. 2661/2, 3028, 2661/3, 2662/1, 2663/3 v k.ú. Opava -
Předměstí pro stavbu "Opava, Zahradní/Zukalova, obnova kVN" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00IYLO3) 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 a pojistkové skříně
do/na pozemku parc.č. 389/41 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, U Lučního
mlýna 25, přel. NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou znaleckým posudkem

e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHMGO) 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 a pojistkové skříně
do/na pozemku parc.č. 205 v k.ú. Milostovice pro stavbu "Opava, Milostovice,
p.č. 31/5, rozš. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou znaleckým posudkem

f) Dodatek č. 1 (MMOPP00JHMHJ) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 24.2.2021 (MMOPP00LOWJU)
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 a rozpojovací pojistkové skříně do/na pozemcích
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parc.č. 2663/2, 2702/2, 2702/61 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava,
Rooseveltova, Domov důchodců, rozšíření kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

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

3339/79/RM/21 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy (okružní křižovatka ul.
Vančurova-Krnovská)

Rada města
 

1. schvaluje
umístění 3 ks trakčních stožárů trolejového vedení a trolejového vedení na pozemcích
parc.č. 2984/1, 2162/89, 3333/1, 3333/3 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby
"Úprava TV Krnovská - Vančurova"

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

3340/79/RM/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickou
osobou - přípojka vody a kanalizace (ul. Husova, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00K3UQB) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby ze dne 25. 06. 2019 (PID: MMOPP00IJL0U) mezi
statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava - Malé Hoštice, prodlužuje
termín realizace stavby "Nová vodovodní a kanalizační přípojka na ul. Husova, Opava"
umístěné na pozemcích parc.č. 2193, 2184/143 a 2975 v k.ú. Opava-Předměstí

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

3341/79/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou - přípojka kanalizace (ul.
Písková, k.ú. Jaktař)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K41OV) mezi povinným statutárním
městem Opava a oprávněnými ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Opava - Jaktař a ░░░░
░░░░ , bytem Opava - Jaktař, pro uložení podzemního vedení kanalizační přípojky
v rámci stavby "Novostavba rodinného domu Le Harmony 2" za jednorázovou náhradu za
zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

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

3342/79/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - přípojky a sjezd (ul. Ke
Koupališti, ul. Budišovská, k.ú. Kylešovice; ul. Na Vrchovině, k.ú. Komárov u Opavy)

Rada města
 

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

břemene (MMOPP00K3X0C) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava, pro umístění sjezdu do pozemku
parc.č. 2799/2 v katastrálním území Kylešovice, pro stavbu "Novostavba RD v
Kylešovicích - p.č. 332/26", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

b) smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00K3UOL) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ ░ bytem Komárov a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Suché Lazce, pro umístění
podzemního vedení vodovodní přípojky a pro umístění sjezdu, vše do pozemku parc.č.
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370 v katastrálním území Komárov u Opavy, pro stavbu "RD - Novostavba, k.ú.
Komárov u Opavy, parc.č. 367/10, 367/11, 370", 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 právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00K3WEL) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava, pro umístění
podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky kanalizace, přípojky plynu
a pro umístění sjezdu, vše do pozemku parc.č. 1822 v katastrálním území Kylešovice,
pro stavbu "Novostavba RD Davidovi, ul. Budišovská, Opava-Kylešovice" umístěnou
na parc.č. 684/11 a 684/35 v k.ú. Kylešovice, za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

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

3343/79/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - přípojky (ul. Družstevní,
Malé Hoštice; ul. Boční, Jaktař; ul. U Hřbitova, Kylešovice; Stříbrné jezero, Kateřinky u
Opavy)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00K3UR6) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Opava - Malé Hoštice, pro umístění
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 326/2  v katastrálním
území Malé Hoštice, pro stavbu "Vodovodní přípojka pro RD č.p. 136, Malé Hoštice",
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 (MMOPP00K40JR) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
kterými jsou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Opava - Jaktař,
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1070 v
katastrálním území Jaktař, pro stavbu "Stavební úpravy garáže se změnou užívání na
rodinný dům včetně napojení na inženýrské sítě, zahradního skladu a krytého stání",
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 (MMOPP00K3U8T) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava - Kylešovice, pro
umístění podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc.č.
1837/1 v katastrálním území Kylešovice, pro stavbu "RD - Novostavba, k.ú.
Kylešovice, parc.č. 322, 323, 324, 1837/1", za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00K3UMV) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou ░░░░
░░░░ , bytem Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní a kanalizační
přípojky do pozemku parc.č. 1985/90 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, pro
stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojka pro parc.č. 1985/92, k.ú. Kateřinky u Opavy",
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
statutárního města Opavy

e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00K3UL0) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Praha, pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky
a venkovní kanalizace do pozemků parc.č. 1985/90 a 1985/224 v katastrálním území
Kateřinky u Opavy, pro stavbu "Kanalizační přípojka a venkovní kanalizace pro
restaurační zařízení v oblasti Stříbrného jezera, č.p. 1650, k.ú. Kateřinky u Opavy",
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
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3344/79/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právnickou osobou - HaQa
s.r.o. - přípojka vody (ul. U Opavice, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3WTI) mezi statutárním městem Opava a společností  HaQa s.r.o.,
pro umístění vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1947/8 v k.ú. Opava-Předměstí
pro stavbu "BD Opava, parc.č. 1958/4 - změna dokončené stavby vč. staveb
souvisejících", 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

3345/79/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - přípojky a sjezd (ul. Na Dolní
hrázi, k.ú. Kylešovice; ul. Sportovní, ul. Slezská a ul. U Kaple, k.ú. Malé Hoštice)

Rada města
 

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

břemene (MMOPP00K3UIF) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava - Kylešovice, pro umístění podzemního
vedení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a pro umístění sjezdu, vše
do pozemků parc.č. 2754/2 a 3240/1 v katastrálním území Opava-Předměstí, pro
stavbu "NOVOSTAVBA RD, včetně retence, vsaku, venkovních vedení IS, zpevněných
ploch, oplocení" umístěnou na parc.č. 956/1 v k.ú. Kylešovice, za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města
Opavy

b) smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00K40N7) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Malé Hoštice a ░░░░ ░ ░ ░░░░ ░ bytem Otice,
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace
a pro umístění sjezdu, do pozemků parc.č. 53/3 a 285 v katastrálním území Malé
Hoštice, pro stavbu "Novostavba RD včetně sjezdu, zpevněných ploch, uličního
oplocení, retenční nádrže, vsaku, TČ, přípojek a domovních rozvodů IS na parc.č.
93/2, 93/1, 92 a 91, 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 právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00K3UNQ) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava - Kateřinky, pro umístění podzemního
vedení tří vodovodních přípojek, tří přípojek splaškové kanalizace, tří přípojek dešťové
kanalizace a pro umístění sjezdu, vše do pozemku parc.č. 311/12 v katastrálním území
Malé Hoštice, pro stavbu "Novostavba tří RD v Malých Hošticích, parc.č. 298
v k.ú. Malé Hoštice", 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

3346/79/RM/21 Souhlas s provedením stavby na pozemcích SMO pro SmVaK Ostrava a.s. - vodovodní
řad (ul. Opavská, Sportovní, V Zátiší, Školní, k.ú. Malé Hoštice)

Rada města
 

1. schvaluje
umístění - výměnu stávajících rozvodných vodovodních řadů pro veřejnou potřebu v profilu
potrubí DN 80 a DN 100 a vstup na pozemky parc.č. 31/1, 32/10, 53/1, 53/2, 54, 285 a
531/1 v k.ú. Malé Hoštice v rámci realizace stavby "Malé Hoštice, ul. Opavská, Sportovní,
V Zátiší, Školní - rekonstrukce vodovodního řadu". Stavebníkem je společnost
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 12/31

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

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

3347/79/RM/21 Dohoda o stavbě v ochranném pásmu vodního díla pro SmVaK Ostrava a.s. -
vodovodní řad (ul. Čajkovského v k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla
(MMOPP00K3WSN) mezi statutárním městem Opava a Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s., v zájmovém území stavby "Opava, ul. Čajkovského - výměna
vodovodu" na pozemcích parc.č. 2370/60, 2370/66, 2370/71, 2370/73, 2373/7, 2373/274,
2373/313, 2373/314, 2373/315, 2999/2 a 3000 v k.ú. Opava-Předměstí, se nachází
stávající obrubníky v majetku statutárního města Opavy

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

3348/79/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna a doplnění strojů na
jídelnách ZŠS Opava" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
a) výsledné pořadí nabídek:

1. Finezza Facility s.r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30  Ostrava - Zábřeh,
IČ: 29398096

2. HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00  Praha 3, IČ: 00676853
3. CHLAZENÍ servis s.r.o., Krnovská 380/214, 747 07  Opava, IČ: 25386298
4. InterGast PRODUKT s.r.o., Na Vinobraní 1792/55, 106 00  Praha 10 -

Záběhlice, IČ: 28882768

b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Finezza Facility s.r.o. se sídlem Pavlovova
1351/44, 700 30  Ostrava - Zábřeh, IČ: 29398096, která byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč vč. DPH

2. bere na vědomí
uzavření kupní smlouvy - zakázka: "Výměna a doplnění strojů na jídelnách ZŠS Opava"
mezi Zařízením školního stravování Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Otická
2678/23, Předměstí, 746 01  Opava, IČ: 70999627 jako kupujícím a společností Finezza
Facility s.r.o. se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30  Ostrava - Zábřeh, IČ: 29398096 jako
prodávajícím

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

3349/79/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Sanace zdiva, oplocení
a rekonstrukce zpevněných ploch - ŠJ Otická 23" - výsledek výběrového řízení +
smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče GRIGAR, s.r.o. se sídlem U Náhonu 2832/6,
Předměstí, 746 01  Opava, IČ: 25826638, jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti
ve výběrovém řízení

2. bere na vědomí
uzavření smlouvy o dílo - zakázka: "Sanace zdiva, oplocení a rekonstrukce zpevněných
ploch - ŠJ Otická 23" mezi Zařízením školního stravování Opava, příspěvkovou organizací
se sídlem Otická 2678/23, Předměstí, 746 01  Opava, IČ: 70999627 jako objednatelem
a společností GRIGAR, s.r.o. se sídlem U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01  Opava,
IČ: 25826638 jako zhotovitelem

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3350/79/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka automobilu pro
statutární město Opava" - zrušení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka automobilu
pro statutární město Opava" v souladu s Písemnou výzvou k podání nabídek

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

3351/79/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Pronájem tiskových zařízení" -
zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

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

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

členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění
podmínek účasti, ve složení
1) Mgr. Petr Orieščík
2) Ing. Milan Binčík
3) Mgr. Mojmír Staňo
4) Ing. Michal Jedlička
5) Mgr. Marek Drozdek

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) PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2) Mgr. Jaroslav Franta
3) Bc. Aleš Hruška
4) Bc. Pavel Zapletal
5) Mgr. Jiří Rozsypal

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

3352/79/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Zlatníky - kulturní dům" -
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 "Zlatníky - kulturní dům" -
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,

členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění
podmínek účasti, ve složení
1. Mgr. Petr Orieščík                          
2. Miroslav Kořistka
3. Martin Šoltis
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski

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. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2. Ing. Lumír Měch
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3. Jaroslav Cigánek
4. Ing. Radka Šabatková 
5. Ing. Renata Cvancigerová

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

3353/79/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "MŠ Komárov - budova
MŠ Podvihov" - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města
 

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

1. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756
2. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní

Benešov, IČ: 26876574
3. GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
4. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00

Ostrava, IČ: 64610225
5. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01

Opava, IČ: 62305620
6. NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ: 47671416
7. BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele Unicont Opava s.r.o., Hradecká 
646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

2. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00LRXU1), zakázka "MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov" mezi
statutárním městem Opava a společností Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756

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

3354/79/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Poskytnutí odborných
arboristických služeb - město Opava" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Poskytnutí

odborných arboristických služeb - město Opava" v rozsahu dle Písemné výzvy
k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:

1. ARBOTYL s.r.o., U Červeného mlýna 613/6, Ponava, 612 00 Brno, IČ: 4703146
2. Pavel Keprt, Frýdek-Místek - Frýdek, Nad Lipinou 2305, PSČ 73801,

IČ: 88309657
3. Mirek Zacpal, 69002 Břeclav, Žižkova 618/55, IČ: 75749700
4. Lukáš Oliva, 74101 Starý Jičín - Starojická Lhota 54, IČ: 72401974
5. Štěpán Surovec, 75701 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Na Příkopě

648/38, IČ: 04403975

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

1) Ing. Jiří Vaníček
2) Ing. Michal Jedlička
3) Mgr. Zuzana Dočkalová

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení:
1) Ing. Jindřich Hrbáč
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2) PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
3) Ing. Karel Kovalčík

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

3355/79/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Poradenské služby pro
odpadové hospodářství statutárního města Opavy" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Poradenské služby
pro odpadové hospodářství statutárního města Opavy" v rozsahu dle Písemné výzvy k
podání nabídek a důvodové zprávy

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

1) Ing. Jiří Vaníček
2) Ing. Michal Jedlička
3) Ing. Albert Červeň

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení:
1) Ing. Marie Kopfová
2) PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
3) Bc. Martin Škrabánek

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/111
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
            rezerva FARO  
            (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)                       - 2.359.500,00 Kč
                       
ve výdajích - odbor životního prostředí
            veřejná zakázka - Poradenské služby pro odpadové hospodářství SMO          
            (3729,5166,000000000,0130,0001075000000)                       + 2.359.500,00 Kč

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

3356/79/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Frézování pařezů - město Opava
2021" - smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00IXYN2), zakázka: "Frézování pařezů - město Opava 2021",
mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem a společností DVOŘÁK LESY,
SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782/18, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČ: 26825261 jako
zhotovitelem

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

3357/79/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Městské koupaliště -
terasa" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Městské

koupaliště - terasa", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové
zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídky těmto subjektům:
1. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 27, 747 01 Opava
2. DUO STAV s.r.o., U Lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava
3. Slezské stavby Opava s.r.o., Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava 5
4. Ing. Pekárek  - stavební společnost, s.r.o., U Panského dvora 2, 746 01 Opava
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5. GRIGAR, s.r.o, U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava
6. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ, Opavská 95, 747 75 Velké Heraltice
7. RENOVA OPAVA, spol. s r.o., Englišova 526/95, 746 01 Opava
8. WINRO, s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
9. Ing. Illík - Rail spol. s r.o., Kolofíkovo nábřeží 11a, 747 05 Opava-Kateřinky
10. FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť

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

1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Girášek

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Radka Šabatková
3. pan Petr Mikeska
 

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/112
            ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
                        ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha  
                        (3113,6121,00000000,0220,0007590000000)       -   2.544.290,00 Kč
                                  
                        MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)    
                        (3111,6121,00000000,0220,0007502000000)       -      807.800,00 Kč
                                  
                        Písková - most            
                        (2212,6121,00000000,0220,0007536000000)       -      161.540,00 Kč
                                  
                        VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova
                        (3631,6121,00000000,0220,0007524000000)       -   1.334.395,00 Kč
                                  
                        Investice - projektová dokumentace    
                        (6409,6121,00000020,0220,0000000000000)       -      651.975,00 Kč
                                          
                                  
                        Městské koupaliště - terasa     
                        (3322,5171,00000000,0220,0007479000000)       +   4.848.025,00 Kč
                        (3322,5171,00000020,0220,0007479000000)       +      651.975,00 Kč

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

3358/79/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Opava - Zefektivnění a
rozšíření MKDS VI. etapa" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Opava -

Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání
nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. A. I. Company, s.r.o., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 01995014
2. COPSERVIS s.r.o., Dlouhá 2/84, 747 17, Darkovice, IČ: 25900765
3. BOIS Opava, a.s., Olomoucká 267/29, 746 01 Opava, IČ: 27823792
4. ORZO SECURITY spol. s r.o., Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava IČ: 60321601
5. ALSYKO security, s. r. o., K Nemocnici 876/102, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25897187

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

1) PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2) David Rusek
3) Ing. Milan Binčík
4) Bc. Martin Čarnecký
5) Bc. Dagmar Polášková, Dis.
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b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1) Ing. Michal Jedlička
2) Václav Kavan
3) Bc. Aleš Hruška
4) Mgr. Jiří Klein
5) Ing. Andrea Štenclová

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

3359/79/RM/21 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Cyklostezka Kylešovice - Ostroj"

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 44/2021/PRI (MMOPP00LRXJK) pro

vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby mezi
statutárním městem Opava a Ing. Zbyňkem Novákem, podnikající fyzickou osobou se
sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava, IČ: 71831622, DIČ: ░░░░ ░░░░ na
zakázku malého rozsahu "Cyklostezka Kylešovice - Ostroj" za cenu nejvýše
přípustnou 189.900,00 Kč bez DPH (neplátce DPH)

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/68  
ve výdajích - odbor přípravy a realizace
investic 

 

Cyklostezka Kylešovice - Ostroj - PD  
(2219,6121,00000000,0220,0007483000000)    + 189.900,00 Kč

  
Investice - projektová dokumentace  
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 189.900,00 Kč

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

3360/79/RM/21 Realizace investiční akce "Rekreační oblast Stříbrné jezero" - odlehčovací kanál -
smluvní vztahy

Rada města
 

1. ruší
usnesení rady města ze dne 23.06.2021 číslo usnesení 3284/77/RM/21/1a)(Rada města
1. schvaluje a) smlouvu č. 41/2021/PRI (MMOPP00LRXBO) o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a statutárním
městem Opava na umístění zatrubněného kanálu včetně výustního objektu v části
pozemků parc. č. 2871, 2407/5 a 3318/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy za jednorázovou
finanční úplatu stanovenou dohodou v rámci akce "Rekreační oblast Stříbrné jezero" -
odlehčovací kanál)

2. schvaluje
nové znění smlouvy č. 41/2021/PRI (MMOPP00LRXBO) o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a statutárním
městem Opava na umístění zatrubněného kanálu včetně výustního objektu v části
pozemků parc. č. 2871, 2407/5 a 3318/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy za jednorázovou
finanční úplatu stanovenou dohodou v rámci akce "Rekreační oblast Stříbrné jezero" -
odlehčovací kanál

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

3361/79/RM/21 Kompenzace ušlého zisku - Vladimír Stoniš - FO podnikatel

Rada města
 

1. bere na vědomí

░░░░ ░░░░
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žádost o finanční kompenzaci ušlého zisku pana Vladimíra Stoniše bytem ░░░░ ░░░░ ,
747 07 Opava, IČ 12424087

2. neschvaluje
finanční kompenzaci ušlého zisku panu Vladimíru Stonišovi bytem Karlovecká 52, 747 07
Opava, IČ 12424087 

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

3362/79/RM/21 Dotace ostatní - Tělocvičná jednota Sokol Opava - Atletický cirkus 2021

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Opava se sídlem Boženy
Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související
s pořádáním akce Atletický cirkus 2021, ve výši 40.000,00 Kč

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

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související s pořádáním akce
Atletický cirkus 2021, ve výši 34.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/69
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)     - 34.000,00 Kč
   
 Tělocvičná jednota Sokol Opava  
 (3419,5222,00000000,0020,0000354000000)    + 34.000,00 Kč
   

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

3363/79/RM/21 Dotace ostatní - Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež - charitativní akce

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem
Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ 27019195, na náklady související s pořádáním 11.
setkání opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, ve výši
10.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem

Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ 27019195, na náklady související s pořádáním
11. setkání opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, ve
výši 10.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/70
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)     - 10.000,00 Kč
   
 Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež  
 (4371,5222,00000000,0020,0000425000000)    + 10.000,00 Kč

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

3364/79/RM/21 Dotace ostatní - Matice slezská, pobočný spolek v Opavě - Vlastivědné listy 2021

Rada města
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1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Matici slezské, pobočného spolku v Opavě se sídlem
Matiční 175/2, Město, 746 01 Opava, IČ 00534366, na náklady související s vydáním
Vlastivědných listů Slezska 2021, ve výši 30.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Matici slezské, pobočnému spolku v Opavě se sídlem Matiční 175/2,

Město, 746 01 Opava, IČ 00534366, na náklady související s vydáním Vlastivědných
listů Slezska 2021, ve výši 30.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/71
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč
   
 Matice slezská, pobočný spolek v Opavě  
 (3316,5222,000000000,0020,0000206000000)   + 30.000,00 Kč

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

3365/79/RM/21 Dotace ostatní - Fyzická osoba - Vlastivědná společnost Stopa

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01 Opava, na
náklady související s činností vlastivědné vzdělávací společnosti Stopa v Opavě v roce
2020, ve výši 6.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01 Opava, na

náklady související s činností vlastivědné vzdělávací společnosti Stopa v Opavě v roce
2020, ve výši 6.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/72
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)  - 6.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 ░░░░ ░░  
 (3429,5499,00000000,0020,0000490000000) + 6.000,00 Kč

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

3366/79/RM/21 Dotace ostatní - Mgr. Kateřina Blažková - podpora vývoje dětí v domácím prostředí

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Mgr. Kateřiny Blažkové se sídlem Na Vyhlídce 565, 747 57
Slavkov, IČ 76503674, na náklady související s projektem Podpora harmonického
psychomotorického vývoje novorozenců, kojenců a batolat v domácím prostředí, ve výši
120.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
finanční dotaci Mgr. Kateřině Blažkové se sídlem Na Vyhlídce 565, 747 57 Slavkov,
IČ 76503674, na náklady související s projektem Podpora harmonického
psychomotorického vývoje novorozenců, kojenců a batolat v domácím prostředí, ve výši
120.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3367/79/RM/21 Dotace ostatní - Klub přátel zdravotně postižených dětí Eliška - projekt Moře 2021

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky
Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související
s projektem Moře 2021, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky

Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související
s projektem Moře 2021, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/73
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)     - 50.000,00 Kč
   
 Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.  
 (4379,5222,00000000,0020,0000112000000)    + 50.000,00 Kč
   

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

3368/79/RM/21 Dotace ostatní - Basket Opava 2010 z.s. - dívčí basketbal

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Basket Opava 2010 z.s.  se sídlem Mařádkova 1938/26,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22870733, na náklady související s rozvojem dívčího
basketbalu v roce 2021, ve výši 40.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku Basket Opava 2010 z.s.  se sídlem Mařádkova 1938/26,

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22870733, na náklady související s rozvojem dívčího
basketbalu v roce 2021, ve výši 40.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/74
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč
   
 Basket Opava 2010 z.s  
 (3419,5222,000000000,0020,0000368000000)   + 40.000,00 Kč

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

3369/79/RM/21 Schválení smluv - Obec Uhlířov

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
(MMOPP00CV2HO), mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Obcí
Uhlířov se sídlem Uhlířov 55, 747 84 Uhlířov, IČ 00635421, zastoupeným Jiřím Švendtem,
starostou, ve výši 20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

3370/79/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 21/31

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/113

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4216,000013501,0020,000749600000000) + 6.572.376,53 Kč
   
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000013501,0020,0007496000000) +1.219.283,00 Kč
  Celkem 7.791.659,53 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 -
rekonstrukce  

 (4350,5137,000000020,0220,0007496000000)  - 1.219.283,00 Kč
 (4350,5137,000013501,0220,0007496000000) + 1.219.283,00 Kč
 (4350,6121,000000020,0220,0007496000000) - 6.572.376,53 Kč
 (4350,6121,000013501,0220,0007496000000) + 6.572.376,53 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) + 7.791.659,53 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/114
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 822.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
příspěvek na provoz - "Program státní podpory
profesionálních divadel a stálých profesionálních
symfonických orchestrů a pěveckých sborů"

 

 (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 822.000,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/115
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,103533063,0020,0000000000032) + 602.366,09 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,103133063,0020,0000000000032) + 106.299,91 Kč
  Celkem 708.666,00 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 
ZŠ Šrámkova - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt "Podpora polytechnického
vzdělávání"  (šablony III)

 

 (3113,5336,103533063,0030,0001002000032) + 602.366,09 Kč
 (3113,5336,103133063,0030,0001002000032) + 106.299,91 Kč
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d) Rozpočtové opatření č. 2021/116
v příjmu - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní přijaté vratky transferů  
 MD 231 0000  
 (3113,2229,000000333,0020,0001002000024) + 19.798,40 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 
finanční vypořádání minulých let, účelové dotace
- ZŠ Edvarda Beneše - projekt "V pohodě ve
škole i na ledě"

 

 MD 231 0000  
 (6402,5366,000000333,0020,0001002000024) + 19.798,40 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/117
v příjmu - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034352,0020,0000000000034) + 20.040.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 

Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
příspěvek na provoz - "Program státní podpory
profesionálních divadel a stálých
profesionálních symfonických orchestrů a
pěveckých sborů"

 

 (3311,5336,000034352,0121,0001002000034) + 20.040.000,00 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2021/118
v příjmu - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,103533063,0020,0000000000016) + 352.185,59 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,103133063,0020,0000000000016) + 62.150,41 Kč
  Celkem 414.336,00 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 MŠ Havlíčkova - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt 

 

 (šablony III.)  
 (3111,5336,103533063,0030,0001002000016) + 352.185,59 Kč
 (3111,5336,103133063,0030,0001002000016) + 62.150,41 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2021/119
v příjmu - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,103533063,0020,0000000000015) + 307.848,73 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,103133063,0020,0000000000015) + 54.326,27 Kč
  Celkem 362.175,00 Kč
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ve výdajích - školství

 
MŠ Krnovská (Sluníčko) - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "Vzdělávání se
sluníčkem III."

 

 (šablony III.)  
 (3111,5336,103533063,0030,0001002000015) + 307.848,73 Kč
 (3111,5336,103133063,0030,0001002000015) + 54.326,27 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2021/120
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 autoprovoz - úhrada pokuty  
 (6112,5363,000000000,0191,0002512000000) + 600,00 Kč
   
v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 náhrada škod  
 (6112,2324,000000000,0191,0009078000000)  + 600,00 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2021/121
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 Volby do Parlamentu ČR 2021  
 nájemné  
 (6114,5164,000098071,0191,0000000000000)  + 25.000,00 Kč
 nákup drobného materiálu  
 (6114,5139,000098071,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč
   
 nákup služeb  
 (6114,5169,000098071,0191,0000000000000) + 120.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 160.000,00 Kč
   
   

j) Rozpočtové opatření č. 2021/122
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 O putovní pohár primátora města Opavy  
 pohoštění  
 (5519,5175,000000000,0193,0002519000000) - 30.000,00 Kč
   
ve výdajích - Městská část Suché Lazce
 pohoštění JSDH  
 (5512,5175,000000000,0830,0002530000000)  + 30.000,00 Kč
   
   

k) Rozpočtové opatření č. 2021/123
ve výdajích - odbor školství
 MŠ Sedmikrásky  
 Neinvestiční účelový příspěvek-ošetření

rizikových dřevin
 

 (3311,5331,00000000,0030,0001002000007) + 85.000,00 Kč
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 akce odboru- nákup ostatních služeb  
 (3119,5169,00000000,0030,0002504000000) - 68.000,00 Kč
   
 environmentální výchova- nákup ostatních

služeb
 

 (3792,5169,00000000,0030,0001076000000) - 17.000,00 Kč
   
   

l) Rozpočtové opatření č. 2021/124
ve výdajích - odbor informatiky
 drobný hmotný dlouhodobý majetek  
 (6112,5137,00000000,0170,0002528000000) + 34.977,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 34.977,00 Kč
   
   

m) Rozpočtové opatření č. 2021/125
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 400.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 festival Bezručova Opava  
 (3312,5169,000000000,0121,0002456000000)  + 400.000,00 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/75

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 Volby do Parlamentu ČR 2021  
   
 nákup služeb  
 (6171,5169,000000000,0191,0000000000000) - 2.000,00 Kč
 nájemné - volby  
 (6114,5164,000000000,0191,0000000000000)  + 2.000,00 Kč
   
 kancelářské potřeby  
 (6171,5139,000000000,0191,0002533000000) - 15.000,00 Kč
 nákup drobného materiálu - volby  
 (6114,5139,000000000,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč
   
 nákup služeb  
 (6171,5169,000000000,0191,0000000000000) - 160.000,00 Kč
 nákup služeb - volby  
 (6114,5169,000000000,0191,0000000000000) + 160.000,00 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/76
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 rezerva na krizové opatření  
 (5213,5903,000000000,0193,0000000000000) - 6.961,00 Kč



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 25/31

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

   
 potraviny pro složky IZS  
 (5212,5131,000000000,0193,0000000000000) + 6.961,00 Kč
   
   

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/77
ve výdajích - odbor životního prostředí
 rezerva náhradní výsadba  
 (3745,5901,000000120,0130,0002987000000) - 304.800,00 Kč

   
 rezerva - Jmelí bílé - neuznatelné výdaje  
 (3745,5901,000000120,0130,0002373000000) + 304.800,00 Kč

   
   

3. schvaluje
a) zařazení nové akce do seznamu jmenovitých akcí TSO na rok 2021

JA TS - Severní obchvat - východní část - chodník ul. Mostní      
 

b) Rozpočtové opatření č. 2021/126
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,000000020,0220,0000000000000) -   156.200,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města, TSO

 JA TS - Severní obchvat - východní část -
chodník ul. Mostní

 

 (2219,6121,000000020,0790,0004298000000) +   156.200,00 Kč
   

4. ukládá
odboru majetku města předložit zastupitelstvu města Opavy rozšířený seznam
jmenovitých akcí na rok 2021 (v sumě nad schválených 15.000.000,00 Kč) s informací, o
které akce byl seznam rozšířen a z jakých zdrojů byly financovány

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

3371/79/RM/21 Novela nařízení č. 7/2018, kterým byl vydán Tržní řád

Rada města
 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona o obcích

1. schvaluje
nařízení č. 3/2021, kterým se mění nařízení č. 7/2018, kterým se vydává Tržní řád, ve
znění nařízení 1/2020 s účinností od patnáctého dne po dni vyhlášení  

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

3372/79/RM/21 Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-13/2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) zřízení 1 pracovního místa "uklízeč veřejných prostranství" na dobu určitou 

od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 u MČ Podvihov
b) dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26/31

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. OPA-VZ-13/2021 (MMOPP00H24KZ) uzavřenou  mezi  statutárním
městem  Opava a Úřadem práce České republiky, Kontaktním pracovištěm Opava,
Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991

c) Rozpočtové opatření č. 2021/127

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu - přijatá dotace z Úřadu
práce v Opavě na krytí mezd + zákonných
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací

 

82,38 % (0000,4116,104513013,0020,0000000000082) + 49.428,00 Kč

17,62 % 0000,4116,104113013,0020,0000000000082) + 10.572,00 Kč

ve výdajích - městská část Podvihov

 platy zaměstnanců  

 (3639,5011, 104513013,0820,0002520000000) + 36.941,70 Kč

 (3639,5011, 104113013,0820,0002520000000) + 7.901,35 Kč

   

 povinné pojistné na sociální zabezpečení  

 (3639,5031, 104513013,0820,0002520000000) + 9.161,55 Kč

 (3639,5031, 104113013,0820,0002520000000) + 1.959,53 Kč

   

 povinné pojistné na veřejné zdravotní
pojištění

 

 3639,5032,104513013,0820,0002520000000) + 3.324,75 Kč

 3639,5032,104513013,0820,0002520000000) + 711,12 Kč

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

3373/79/RM/21 Schválení soudního smíru - areál bývalých Dukelských kasáren v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
uzavřít smír v soudním sporu vedeném u Okresního soudu v Opavě sp. zn. 7 C 283/2020,
dle návrhu na uzavření smíru uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

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

3374/79/RM/21 Smlouva na zpracování architektonické studie - Kulturně-společenské centrum - Rybí
trh, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu na zpracování architektonické studie - Kulturně-společenské centrum - Rybí trh,
Opava (PID  MMOPP00J5U0O) mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem
a CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., Dominikánské nám. 656/2,
Brno-město, 602 00 Brno, zastoupenou Ing. arch. Ondřejem Chybíkem, MAS ETH,
jednatelem jako zhotovitelem
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2. schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu  č. ZRR/ 2021/78
ve výdajích - oddělení hlavního architekta
   
 Výzva 92 Plán městské udržitelné mobility  

 (3636,6119,000000000,0080,0002570000000) - 1.445.950,00 Kč
 "Kulturně společenské centrum Rybí trh, Opava"  

 (3392,6119,000000000,0080,0007478000000) + 1.445.950,00 Kč
 

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

3375/79/RM/21 Městský dopravní podnik Opava, a.s. - určení auditora pro rok 2021

Rada města
 

1. určuje
dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, společnosti  Městský dopravní podnik
Opava, a. s. auditora, který provede povinný audit účetní jednotky v účetním období roku
2021:
DANEPO s. r. o., 746 01 Opava, Masarykova třída 334/20, IČO: 25359509

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

3376/79/RM/21 Smlouva o organizování veřejné služby č. OPA-VS-1/2021, Dohoda o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
OPA-V-47/2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o organizování veřejné služby č. OPA-VS-1/2021, (MMOPP00IXI94), mezi

statutárním městem Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, Kontaktním pracovištěm Opava,
Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991

b) dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-47/2021, (MMOPP00IXZNV), mezi statutárním
městem Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7, IČ 72496991, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p.
2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991

c) prodloužení 1 pracovního místa pro koordinátora/ku veřejné služby na dobu určitou od
1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 na odboru životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny

d) Rozpočtové opatření č. 2021/128
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí

mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací
OPA-V-47/2021 (sml. MMOPP00IXZNV)

 

 (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 64.000,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 platy  
 (3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 47.832,59 Kč

   
 sociální pojištění  

 (3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 11.862,48 Kč
   
 zdravotní pojištění  
 (3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 4.304,93 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3377/79/RM/21 Slezské divadlo Opava, p.o. - přijetí dotace MK

Rada města

1. schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o.
 

Účel Částka
Příspěvek na provoz: 80.000.000,00
Z toho:  
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.250.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 64.400.000,00
Příspěvek na provoz - přesun z roku 2020 (viz změna
závazných ukazatelů 2020 - usn. RMO č. 2656/61/RM/21 z 20. 01.
2021)

7.000.000,00

Odvod z investičního fondu do rozpočtu
zřizovatele SMO

5.000.000,00

Průtokové dotace 20.862.000,00
Neinvestiční  
Spolufinancování uznatelných nákladů spojených
s provozem divadla (MSK)

822.000,00

Program státní podpory profesionálních divadel a
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých
sborů (MK)

20.040.000,00

2. bere na vědomí
informaci o činnosti Slezského divadla Opava v získávání mezinárodních grantů

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

3378/79/RM/21 Platové postupy ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města
 

1. stanoví
a) plat Mgr. Soni Wenzelové, ředitelce Střediska volného času, Opava, příspěvková

organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby rozhodné
pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy s účinností od 1. 8. 2021

b) plat Mgr. Martině Škrobánkové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Opava-
Suché Lazce - 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. 9. 2021

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

3379/79/RM/21 Darovací smlouva - darování magnetické pomůcky ke třídění odpadu Slezskému
gymnáziu, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
darovací smlouvu, (MMOPP00HIJ8Y), mezi statutárním městem Opava a Slezským
gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Zámecký okruh 29, 746 01
Opava, IČ 47813075, zastoupeným Ing. Miladou Pazderníkovou, ředitelkou

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

3380/79/RM/21 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy Opava, Otická 18 v rámci výzvy
č. 02_20_080 Šablony III

Rada města
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1. souhlasí
s realizací projektu Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace v rámci
výzvy č. 02_20_080 Šablony III

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

3381/79/RM/21 Smlouva o nájmu výpočetní techniky k technickému zabezpečení voleb do Poslanecké
sněmovny PČR konaných 8. a 9. října 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu výpočetní techniky k technickému zabezpečení voleb do Poslanecké

sněmovny PČR konaných 8. a 9. října 2021 (MMOPP00LRATN ) mezi statutárním
městem Opavou a společností 24IT s.r.o., se sídlem Ostrožná 264/3, 746 01 Opava,
IČ: 27759598, zastoupenou Ing. Jiřím Jedličkou, jednatelem společnosti, ve výši
112.528,79 Kč s DPH

b) Rozpočtové opatření č. 2021/129
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) -        112.528,79 Kč
   
ve výdajích - odbor informatiky
 Volby do Parlamentu ČR 2021  
 nájem PC  
 (6114,5164,000098071,0170,0000000000000) +       112.528,79 Kč

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

3382/79/RM/21 Personální záležitosti - odbor finanční a rozpočtový

Rada města
 

1. schvaluje
zřízení 1 pracovního místa pokladní na oddělení daní a poplatků, pokladní služby
finančního a rozpočtového odboru MMO s účinností od 1. 9. 2021

2. stanovuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet
330,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku +
1 pracovní místo na VPP s účinností od 1. 9. 2021

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 1. 9. 2021

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

3383/79/RM/21 Komise pro informatiku RMO - změny v obsazení komise

Rada města
 

1. odvolává
a) pana Šimona Heidera z funkce člena Komise pro informatiku ke dni 21. 07. 2021
b) pana Borise Peterka z funkce člena Komise pro informatiku ke dni 21. 07. 2021

2. jmenuje
pana Pavla Pohaněla členem Komise pro informatiku s účinností od
22. 07. 2021 v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, pro volební období 2018 - 2022
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3384/79/RM/21 Dopravní komise RMO - jmenování nového člena komise

Rada města
 

1. jmenuje
pana Vladimíra Kováče členem Dopravní komise RMO s účinností od 22. 07. 2021
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro
volební období 2018 - 2022

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

3385/79/RM/21 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  18. 06. 2021 do 15. 07. 2021

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

3386/79/RM/21 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
 

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

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

3387/79/RM/21 Smlouva o partnerství mezi SMO a EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v rámci projektu Dialogem
ke společnému porozumění

Rada města
 

1. schvaluje
a) partnerství mezi statutárním městem Opava a organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s. při

realizaci projektu Dialogem ke společnému porozumění, podávaného v rámci dotační
výzvy Norské fondy 2014-2021, Program Lidská práva, programová oblast 7 - Inkluze
Romů a posilování jejich postavení: Posílení inkluze a postavení Romů

b) smlouvu o partnerství (MMOPP00DKMA9) mezi statutárním městem
Opava a organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01
Opava, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou

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

3388/79/RM/21 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti
Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady - smlouva o dílo

Rada města
 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve věci
statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava
s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, IČ: 04618751, jejímž je statutární
město Opava jediným společníkem (dále jen "společnost Hokejový klub Opava"), rozhodla tak,
že:

1. souhlasí
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s uzavřením Smlouvy o dílo - poskytování poradenských a konzultačních služeb (dotační
poradentství) mezi Hokejovým klubem Opava, s.r.o. a Innovation Advisors s.r.o. dle
přiloženého návrhu.
 

2. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí statutárního města
Opavy jako jediného společníka společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. dle výše
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil
společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o.
 

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

3389/79/RM/21 Součinnost školy Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace při
vyřizování stížnosti ze dne 16. 6. 2021

Rada města
 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)

1. vyzývá
jako zřizovatel k součinnosti Mateřskou školu Opava, Šrámkova, příspěvková organizace,
se sídlem Šrámkova 1333/6, Opava, zastoupená ředitelkou školy, Bc. Sylvii Graf ve věci
stížnosti ze dne 16. 6. 2021
 

2. vyzývá
jako zřizovatel ředitelku Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, se
sídlem Šrámkova 1333/6, Opava, Bc. Sylvii Graf ke zdržení se jakéhokoli obstrukčního
jednání bránícího poskytnutí součinnosti ve věci výše uvedené

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

Ing. Michal Jedlička v. r.
 náměstek primátora města




