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Anonymizované usnesení

RAD A
STA TU TÁR N ÍHO MĚ STA OPAVY
U S N E S E N Í
62. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 3.2.2021 v 09:30 hodin
v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava, (VIDEOKONFERENCE)
2657/62/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
program 62. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 3. 2. 2021
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2658/62/RM/21 Majetkové záležitosti - smlouva o výpůjčce části pozemku (ul. Ostravská - Komárov u
Opavy)
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce č. OP-270-20-11-KL (PID MMOPP00LRLEL) mezi Ředitelstvím silnic
a dálnic, státní příspěvkovou organizací jakožto půjčitelem a statutárním městem Opava
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 971 - ostatní
plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 971/2 a části
pozemku parc.č. 972/1- ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu
jako parc.č. 972/12 , k.ú. Komárov u Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2659/62/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku, k.ú. Držkovice
Rada města
1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 12 - zahrada, k.ú. Držkovice
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2660/62/RM/21 Majetkové záležitosti - nájemné v zahrádkových osadách
Rada města
1. neschvaluje
a) snížení nájemného z 15,00 Kč/m2/rok na 10,00 Kč/m2/rok za pronájem pozemku v ZO
U Vodárny - parc.č. 2043/1 ostatní plocha a 3071/1 ostatní plocha, k.ú. Opava Předměstí
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b) snížení nájemného z 15,00 Kč/m2/rok za pronájem pozemku v ZO Mír - parc.č. 2090/2
zahrada, parc.č. 3070 ostatní plocha , parc.č. 2123/4 zahrada, a parc.č. 2123/5 ostatní
plocha, k.ú. Opava - Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2661/62/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry prodeje a pronájmu pozemků pod garážemi (lokalita
Olomoucká, garážiště Bochenkova, garážiště Čajkovského)
Rada města
1. schvaluje
a) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2317/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2317/3 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú Opava - Předměstí
c) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2317/5 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/112 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/400 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2662/62/RM/21 Majetkové záležitosti - smlouva o nájmu pozemku pod garáží (garážiště Bochenkova),
která je také tzv. modelovou smlouvou
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LRL9A) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/72 - 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), která je také tzv. modelovou smlouvou dle čl. VI. (Minicesta) Směrnice
pro přípravu, kontrolu a schválení smluv
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2663/62/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu části pozemku na ulici Těšínská, Opava
Rada města
1. neschvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2722/105 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2664/62/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků
Rada města
1. odročuje
projednání záměru prodeje pozemků parc.č. 2162/35 - zastavěná plocha a nádvoří a
parc.č. 2162/95 - ostatní plocha a části pozemku par.č. 2162/37 - ostatní plocha, vše k.ú.
Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2665/62/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry prodeje a směny pozemků
Rada města
1. schvaluje
a) záměr prodej části pozemku parc.č. 2662/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
b) záměr prodej části pozemku parc.č. 2662/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
2. schvaluje
záměr směny části pozemku parc.č. 234, ostatní plocha, ve vlastnictví SMO, za části
pozemků parc.č. 128, ostatní plocha, a parc.č. 129, orná půda, vše k.ú. Jarkovice,
ve vlastnictví společnosti PROPREMIA a.s., dle zákresu v přiloženém snímku katastrální
mapy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2666/62/RM/21 Dodatky č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání ( Horní náměstí
150/28, CHANCE a.s., KEANT s.r.o.)
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LOY4J) ke smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a CHANCE a.s., se sídlem Beroun,
Politických vězňů 156, 266 01, IČ: 28178815 jako nájemcem
2. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LOY3O) ke smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a KEANT s.r.o., se sídlem Opava,
Antonína Sovy 1487/29, 747 05, IČ: 05767342 jako nájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2667/62/RM/21 Záměr - změna smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, Horní náměstí 144/34,
Opava, kavárna
Rada města
1. schvaluje
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záměr změny Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (PID smlouvy
MMOPP009XB3K)
uzavřené
mezi
statutárním
městem
Opava jako
pronajímatelem a Jakubem Šromem, se sídlem U Jaktařské brány 153/2, 746 01 Opava,
Město,
IČ:
05048761, jakožto nájemcem
(kterážto
smlouva
byla
uzavřena
dne 5. 4. 2018 s původním nájemcem Stoneheart Group s.r.o.., IČ: 06477585, a poté byla
převedena na stávajícího nájemce),
jejímž předmětem je pronájem prostor
2
o výměře 124,90 m , nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 144,
objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 306 zastavěná plocha a nádvoří, ležící
v části obce Město, katastrální území Opava - Město, na adrese Opava, Horní náměstí
144/34, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité
do 31. 3. 2021 na dobu určitou do 31. 3. 2024
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2668/62/RM/21 Záměr - změna smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání, Hrnčířská 125/11,
Opava, prodejna Knappe
Rada města
1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (PID smlouvy
MMOPP00C4KSE)
uzavřené
mezi
statutárním
městem
Opava jako
pronajímatelem a Knappe s.r.o., se sídlem Olomoucká 2979/117, Předměstí, 746 01,
IČ:09705376 jakožto nájemcem
(kterážto
smlouva
byla
uzavřena
dne 6. 6. 2012 s původním nájemcem BETINA spol. s r.o., IČ: 18054269, a poté byla
převedena na stávajícího nájemce),
jejímž předmětem je pronájem prostor
o výměře 108,37 m2, nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 125,
objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 434 zastavěná plocha a nádvoří, ležící
v části obce Město, katastrální území Opava - Město, na adrese Opava, Hrnčířská 125/11,
kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité do 31. 3. 2021 na dobu
určitou do 31. 3. 2024
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2669/62/RM/21 Slevy z nájemného v souvislosti s COVID - 19, dohody o slevách, zveřejnění informací,
odklad splatnosti
Rada města
1. ukládá
odboru majetku města připravit dohody o slevách na nájemném ve výši 50% za měsíce
říjen, listopad, prosinec 2020 a leden 2021 nájemcům, kteří z důvodu přijatých opatření
v souvislosti s nemocí COVID-19 měli uzavřenou provozovnu, a kteří si o slevu
požádají, a předložit jednotlivé dohody ke schválení radě města Opava u výše slevy
do 20.000,00 Kč a zastupitelstvu města Opava u výše slevy nad 20.000,00 Kč
2. ukládá
odboru majetku města zveřejnit na webu města informaci o možnosti požádat o slevu
dle bodu 1. tohoto usnesení
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odklad splatnosti nájemného do 30. 6. 2021 za dobu trvání nájmu od 1. 3. 2020
do 31.1.2021 nájemcům, kteří z důvodu přijatých opatření v souvislosti s nemocí COVID19 měli alespoň v části uvedené doby trvání nájmu uzavřenou provozovnu, a dále
prominutí těmto nájemcům všech případných sankcí za prodlení s úhradou nájemného za
období od 1. 3. 2020 do 31. 1. 2021
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2670/62/RM/21 Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku SMO, MČ a školských
příspěvkových organizací
Rada města
1. schvaluje
a) vyřazení a likvidaci majetku statutárního města Opava a městských částí ve výši
612.434,80 Kč
b) vyřazení a likvidaci majetku školských příspěvkových organizací statutárního města
Opava ve výši 5.146.404,33 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2671/62/RM/21 Dodatek č. 25 ke smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku s Technickými
službami Opava s.r.o.
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 25 (MMOPP00LROS2) ke Smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku
uzavřené dne 5. 5. 2005 (MMOPP0028HRE) mezi statutárním městem Opava
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2672/62/RM/21 Souhlas k umístění stavby na pozemku města Opavy - VTL plynovod v k.ú. Malé
Hoštice
Rada města
1. schvaluje
umístění podzemního plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 901/9 v k.ú. Malé
Hoštice v rámci realizace stavby "REKO VTL DV - 35005 Kozmice - Opava, II. etapa"
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2673/62/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s.(NN ul.
Budišovská, NN ul. Fügnerova)
Rada města
1. ruší
a) usnesení č.2609/61/RM/21/1a ze dne 20.1.2021 (Rada města schvaluje smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00LROIG) 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. 1822 v k.ú.
Kylešovice pro stavbu "Opava, Budišovská, parc.č. 683, rozšíření kNN", č. stavby
IV -12-8019499 (ul. Budišovská), 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) usnesení č. 897/21/RM/19/1d ze dne 14. 8. 2019 (Rada města schvaluje smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00IJGC5) 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 nadzemního vedení nízkého napětí
a pojistkové skříně do/na pozemcích parc.č. 2711, 2728, 2729/1, 2789, 2312/1,
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388/10, 2431/1, 394/69, st.842/2, 394/28, 394/30, 2312/2, 2312/4, 389/52, 389/2,
389/41, 2312/14 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, Fügnerova a okolí,
obnova vNN/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)
2. schvaluje
a) nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby (MMOPP00LROIG) 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. 1822 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, Budišovská, parc.č. 683, rozšíření
kNN", č. stavby IV-12-8019499 (ul. Budišovská), za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem
b) nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby (MMOPP00IJGC5) 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 nadzemního vedení
nízkého napětí a pojistkové skříně do/na pozemcích parc.č. 2711, 2728, 2729/1, 2789,
2312/1, 388/10, 2431/1, 394/69, st.842/2, 394/28, 394/30, 2312/2, 2312/4, 389/52,
389/2, 389/41, 2312/14 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, Fügnerova
a okolí, obnova vNN/kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou znaleckým posudkem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2674/62/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Filípkova, Podvihovský
mlýnek)
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LOWMF) 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 pozemcích parc.č. 1079/57, 2328/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou
stavbu "Opava, Filípkova, 1079/87, HV Výtahy, kNN" za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 80.400,00 Kč + DPH
b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LRO7Z) 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. 1168 v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou stavbu "Opava, p.č. 150/6,
Juhas, smyčka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.500,00 Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2675/62/RM/21 Zásady pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
Statutárního města Opavy - aktualizace
Rada města
1. ruší
usnesení č. 1016/25/RM/19 ze dne 25. 9. 2019 (Rada města schvaluje upravené znění
Zásad pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
Statutárního města Opavy s účinností od 1. 10. 2019)
2. schvaluje
Zásady pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
Statutárního města Opavy s účinností od 3. 2. 2021
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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2676/62/RM/21 Dodatek č. 47 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s
Technickými službami Opava s.r.o.
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 47 (MMOPP00LROR7) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého
majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro statutární město Opava
uzavřené dne 15. 7. 2009 (MMOPP0028J1M) mezi statutárním městem Opava
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2677/62/RM/21 Smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Opavy modelová (kanalizační přípojka k.ú. Jaktař)
Rada města
1. svěřuje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) odboru majetku města
Magistrátu města Opavy pravomoc rozhodnout o uzavření a uzavřít smlouvu o poskytnutí
finančního daru ve výši 5.000,00 Kč vlastníkovi nemovitosti, který se připojí na nově
vybudovanou splaškovou kanalizaci v městské části Jaktař, dle přiloženého návrhu
modelové smlouvy (MMOPP00K3WXY) při splnění podmínky připojení do 31. 12. 2021
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2678/62/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce tribuny F
- SFC Opava" - zrušení + opakované zahájení výběrového řízení
Rada města
1. rozhoduje
a) o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
tribuny F - SFC Opava" v souladu s Písemnou výzvou k podání nabídek
b) o opakovaném zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Rekonstrukce tribuny F - SFC Opava"v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek
a důvodové zprávy
c) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, Vávrovice, 747 73 Opava,
IČ: 47154918
2) TMETAL s. r. o., Fryčovice č. p. 773, 739 45 Fryčovice, IČ: 25874161
3) GAVENDA s.r.o., K Rybníčkům 340, 747 81 Otice, IČ: 25877372
4) KoHal s.r.o., Opatovec č.p. 151, 568 02 Opatovec, IČ: 28818270
5) BORGA s.r.o., Popůvky č.ev. 203, 664 41 Popůvky, IČ: 26243521
6) JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574
7) GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25826638
8) INFOHOME s.r.o., Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 24282499
2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení:
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Petr Orieščík
pan Jaroslav Rovňan
Ing. Michal Kokošek
Ing. Aleš Bořecký
Ing. Martin Chalupski

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:
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PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
Mgr. Bc. Pavel Vltavský
Ing. Petra Hlaváčová
Ing. Kamil Kremser
Ing. Renata Cvancigerová

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

Usnesení: PŘIJATO

2679/62/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Rekonstrukce osobního
výtahu Domov sv. Kateřiny" - výsledek výběrového řízení + smlouva
Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:
1. VÝTAHY SILESIA s.r.o., Mikolajice č. p. 71, 747 84 Mikolajice, IČ: 27811123
2. NOVA LIFT s.r.o., Nad Porubkou 649/36, Svinov, 721 00 Ostrava, IČ: 25907654
3. HV Výtahy s.r.o., Filípkova 1754/19, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 62302418
4. VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o., Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČ: 29393728
5. Beta Control s.r.o., Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 60696052
6. Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., Nové Dvory-Kamenec 3605, Frýdek, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 25850261
b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče VÝTAHY SILESIA s.r.o. se sídlem Mikolajice
č. p. 71, 747 84 Mikolajice, IČ: 27811123, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější (nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou)
2. bere na vědomí
smlouvu - zakázka: "Rekonstrukce osobního výtahu Domov sv. Kateřiny" mezi
Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Rolnická 1550/24, Kateřinky,
747 05 Opava jako objednatelem a společností VÝTAHY SILESIA s.r.o. se sídlem
Mikolajice č. p. 71, 747 84 Mikolajice, IČ: 27811123, jako zhotovitelem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2680/62/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Hobzíkova 31,
33" (výměna oken, zateplení, střecha) - 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 "Hobzíkova 31, 33" (výměna
oken, zateplení, střecha) - 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. Ing. Jaromír Hudeček
3. Ing. Aleš Bořecký
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski
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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. Hana Heinzová
3. Ing. Jiří Elbl
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Renata Cvancigerová
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2681/62/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Sídliště Kylešovice - III.
etapa" - 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 "Sídliště Kylešovice - III. etapa"
- 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. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Barbora Raidová
3. Ing. Dalibor Novotný
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. Hana Heinzová
3. Bc. Rudolf Klapetek
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Renata Cvancigerová
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2682/62/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova"
- 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 zákonač. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "VO Mostní, Fifejdy,
Wolkerova" - 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. Ing. Irena Bednářová
3. Ing. Dalibor Novotný
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski
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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. Jiří Elbl
3. Bc. Rudolf Klapetek
4. Ing. Radka Šabatková
5. Rostislav Onderka
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2683/62/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Vávrovice - splašková
kanalizace" - projektová dokumentace - zrušení zadávacího řízení
Rada města
1. rozhoduje
o zrušení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem "Vávrovice - splašková kanalizace" - projektová dokumentace v souladu
s § 127 odst. 2 písm. d) zákona
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2684/62/RM/21 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce ul. Anenské"
Rada města
1. schvaluje
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 2/2021/PRI (MMOPP00LRW3Z)
pro vydání 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
"Rekonstrukce ul. Anenské" za cenu nejvýše přípustnou 147.840,00 Kč bez DPH
(neplátce DPH)
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2685/62/RM/21 Rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2021 a pravidla k
provádění změn rozpisu rozpočtu
Rada města
1. schvaluje
rozpis schváleného rozpočtu na rok 2021 - příjmy
rozpis schváleného rozpočtu na rok 2021 - výdaje
rozpis schváleného rozpočtu na rok 2021 - financování
2. ukládá
a) všem vedoucím odborů, řediteli městské policie, starostům městských částí, ředitelům
příspěvkových organizací zřízených městem a zástupcům organizací založených
městem ve věcech spojených s rozpočtem (dále jen správcům rozpočtových
prostředků) předkládat průběžně všechny požadavky na změny rozpočtu a úpravy
rozpisu na rok 2021 oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního
a rozpočtového (u příspěvkových a obchodních organizací prostřednictvím svého
odvětvového odboru), nejpozději 2 pracovní dny před termínem odevzdání materiálů
b) starostům městských částí předkládat průběžně všechny požadavky na změny
rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2021 pouze na základě usnesení zastupitelstev
městských částí, popřípadě na základě zmocnění zastupitelstva městské části
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c) všem správcům rozpočtových prostředků, kteří v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2021
mají schválenou položku - rezerva, předložit prostřednictvím odboru finančního
a rozpočtového rozpis finančních prostředků ke schválení RMO
3. schvaluje
a) vedoucí odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu
rozpočtu na rok 2021 v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu od 1. 1. 2021
v případech, kdy účel finančních prostředků se nemění
b) vedoucí odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu
rozpočtu na rok 2021 na základě předložených návrhů jednotlivých správců
rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ODPA
(odvětvové třídění) a ORG (akce) 0000000000000 do finančního limitu 200.000,00 Kč,
mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) a opačně. Návrh,
týkající se změn položek 50xx "Platy a podobné a související výdaje", bude opatřen
souhlasným podpisem tajemníka MMO nebo vedoucí oddělení personálního
a mzdového
c) vedoucí odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu
rozpočtu na rok 2021 na základě předložených návrhů jednotlivých správců
rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ORG do
finančního limitu 200.000,00 Kč, mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx
(kapitálové výdaje) a opačně. Návrh, týkající se změn položek 50xx "Platy a podobné a
související výdaje", bude opatřen souhlasným podpisem tajemníka MMO nebo vedoucí
oddělení personálního a mzdového
d) vedoucí odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu
rozpočtu na rok 2021 na základě předložených návrhů jednotlivých správců
rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ORJ
(odboru) do finančního limitu 20.000,00 Kč v úhrnné výši 200.000,00 Kč/ORJ/rok,
mimo:
• změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) a opačně
• převodu mezi příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi
• převodu mezi organizacemi, kterým byl poskytnut transfer
Návrh, týkající se změn položek 50xx "Platy a podobné a související výdaje",
bude opatřen souhlasným podpisem tajemníka MMO nebo vedoucí oddělení
personálního a mzdového
e) vedoucí odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu
rozpočtu na rok 2021 na základě předložených návrhů správcem rozpočtových
prostředků ve spolupráci s Technickými službami Opava s.r.o. dle schváleného
rozpisu rozpočtu mezi jednotlivými jmenovitými akcemi (tzn. ORG 0004XXXXXXXXX)
do limitu ve výši 10.000,00 Kč
f) vedoucí odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu
rozpočtu na rok 2021 na základě předložených návrhů jednotlivých správců
rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu u změny UZ (účelový znak)
g) vedoucí odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu
rozpočtu na rok 2021 na základě předložených návrhů jednotlivých správců
rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci ORG (jednotlivé
akce) na pozicích 8 - 13 (pozice dle potřeb členění úřadu), vyjma převodu mezi
příspěvkovými organizacemi
h) vedoucí odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu
rozpočtu na rok 2021 spočívající v převodu na příslušný ORG projektu,
spolufinancovaného EU, realizovaného nebo již ukončeného z důvodu vedení
oddělené účetní evidence projektů na základě požadavku vedoucího projektu nebo
garanta projektu
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i) vedoucí odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět blokaci finančních
prostředků v případech, kdy je předpoklad, že schválení příslušného rozpočtového
opatření nebo změny rozpisu rozpočtu v orgánech města proběhne v řádu týdnů. Po
schválení rozpočtového opatření nebo změny rozpisu rozpočtu, v jiné výši než dříve
blokované, bude provedena úprava blokace dle příslušného usnesení
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2686/62/RM/21 Schválení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2021, jejichž zřizovatelem
je SMO
Rada města
1. schvaluje
finanční plány na rok 2021 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární
město Opava:
a) Městské lesy Opava, Skřipov 110, IČ:849669
b) Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, Opava - Město, Horní náměstí
195/13, IČ:100552
c) Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Opava - Město, Ostrožná
236/46, IČ:75117389
d) Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,
Nádražní okruh 695/27, IČ:00318574
e) Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, Rolnická 1550/24,
IČ:71196943
f) Mateřská škola Opava, Heydukova - příspěvková organizace, Opava - Předměstí,
Heydukova 881/19, IČ:71000054
g) Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace, Opava - Předměstí,
Riegrova 535/1, IČ:71000119
h) Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská - příspěvková organizace, Opava Předměstí, Zborovská 599, IČ:71000194
i) Mateřská škola Sedmikrásky, Neumannova - příspěvková organizace, Opava - Jaktař,
Neumannova 110/5, IČ:70999953
j) Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky,
Edvarda Beneše 989/6, IČ:71000101
k) Mateřská škola Opava, Šrámkova - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky,
Šrámkova 6, IČ:06115161
l) Mateřská škola Opava, Pekařská - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky,
Pekařská 415/98, IČO:70999686
m) Mateřská škola Opava, 17. listopadu - příspěvková organizace, Opava - Kylešovice,
17. listopadu 6, IČ:06115616
n) Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, Na
Pastvisku 1522/13, IČ:70999759
o) Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková organizace, Opava, Krnovská
18, IČ:70999988
p) Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace, Opava - Předměstí,
Havlíčkova 1750/4, IČ:70999783
q) Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace, Opava - Město,
Mnišská 5/7, IČ:47813237
r) Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace, Opava Předměstí, Boženy Němcové 1317/2, IČ:70999180
s) Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace, Opava - Předměstí,
Englišova 1082/82, IČ:70999171
t) Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace, Opava - Předměstí,
Mařádkova 518/15, IČ:70999244
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u) Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace, Opava - Předměstí, Otická
722/1, IČ:70999252
v) Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Opava Předměstí, Ochranova 1244/6, IČ:70999236
w) Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace, Opava Kateřinky, Edvarda Beneše 961/2, IČ:70999279
x) Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, Vrchní
101/19, IČ:70999325
y) Základní škola a Mateřská škola Opava - Komárov - příspěvková organizace, Opava Komárov, U Školy 52/1, IČ:70999163
z) Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice - příspěvková organizace,
Opava - Malé Hoštice, Dvořákova 26/37, IČ:70999368
aa) Základní škola a Mateřská škola Opava - Suché Lazce - příspěvková organizace,
Opava - Suché Lazce, Ke Strážnici 109/2, IČ:70999350
ab) Základní škola a Mateřská škola Opava - Vávrovice - příspěvková organizace, Opava
- Vávrovice, Chmelová 86/2, IČ:70999341
ac) Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace, Opava
- Předměstí, Riegrova 1385/13, IČ:47813300
ad) Základní škola Opava - Kylešovice, Opava - Kylešovice, U Hřiště 1242/4,
IČ:47813032
ae) Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky,
Šrámkova 1457/4, IČ:00849642
af) Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Opava, Otická 24,
IČ:70999627
ag) Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,
Jaselská 227/4, IČ:72071397
ah) Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Opava - Předměstí,
Komenského 880/13, IČ:72074183
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2687/62/RM/21 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2021
Rada města
1. schvaluje
na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2021,
který byl schválen usnesením č. 498/14/ZM/20 ze dne 07. 12. 2020 závazné ukazatele
pro příspěvkové organizace:
a) závazné ukazatele mimoškolských příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Opava na rok 2021:
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
účel
Příspěvek na provoz
odpisy DHM
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
SMO

Částka Kč
17.300.000,00
400.000,00
10.080.000,00
600.000,00
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Název organizace: Slezské divadlo Opava, p.o.
účel
Příspěvek na provoz
odpisy DHM
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

Částka Kč
80.000.000,00
3.250.000,00
64.400.000,00

Příspěvek na provoz - přesun z roku 2020 (viz změna

7.000.000,00

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
SMO

5.000.000,00

závazných ukazatelů 2020 - usn. RMO č. 2656/61/RM/21 z 20. 01. 2021)

Název organizace: Opavská kulturní organizace, p.o.
účel
Příspěvek na provoz

Částka Kč
17.000.000,00

odpisy DHM

2.240.000,00

limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

6.922.000,00

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
SMO

1.500.000,00

Odvětvový odbor: Odbor sociálních věcí
Název organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.
účel

Částka Kč

Příspěvek na provoz celkem - v tom:

7.000.000,00

Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava

1.800.000,00

Příspěvek na provoz Domov pro seniory Sv. Kateřiny

3.520.000,00

Příspěvek na provoz pečovatelské služby

1.680.000,00

odpisy DHM
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)
Účelový investiční příspěvek "Výměna oken bytového
penzionu Rolnická 1591/29" - přesun z roku 2020 (viz

změna závazných ukazatelů 2020 - usn. RMO č. 2643/61/RM/21 z 20. 01.
2021)

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
SMO

3.300.000,00
17.500.000,00
2.790.000,00
2.500.000,00

Odvětvový odbor: Odbor majetku města
Název organizace: Městské lesy Opava, p.o.
účel
Příspěvek na provoz

Částka Kč
0,00

odpisy DHM

1.410.000,00

limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

4.200.000,00

Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti
pracovních dnů příslušného měsíce
Nedočerpaný limit mzdových prostředků ve výši 5% schváleného limitu může
být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje.
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b) Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených SMO na rok 2021

Název
příspěvkové
organizace
MŠ Heydukova
MŠ Riegrova
MŠ Srdíčko,
Zborovská
MŠ Sedmikrásky,
Neumannova
MŠ Ed. Beneše
MŠ Šrámkova
MŠ Pekařská
MŠ 17. listopadu
MŠ Na Pastvisku
MŠ Sluníčko,
Krnovská
MŠ Havlíčkova
MŠ Mnišská
ZŠ B. Němcové
ZŠ Englišova
ZŠ Mařádkova
ZŠ Otická
ZŠ Ilji Hurníka,
Ochranova
ZŠ Ed. Beneše
ZŠ Vrchní
ZŠ a MŠ
Opava-Komárov
ZŠ a MŠ
Op.-Malé Hoštice
ZŠ a MŠ
Op.-Suché Lazce
ZŠ a MŠ
Opava-Vávrovice
ZŠ T.G.Masaryka,
Riegrova
ZŠ Kylešovice
ZŠ Šrámkova
ZŠ Nový svět
(Montessori)
Zařízení školního
stravování Opava
Středisko volného
času, Opava

Příspěvek
č.
na provoz
org.
2021

Limit
Účelová
prostředků dotace
Příspěvek
(bez
na
na odpisy
doprovod. lyžařský
nákladů)
výcvik

01
04

425 000
1 084 500

0
0

47 300
80 040

06

726 700

0

220 400

07

3 576 400

0

262 810

08
09
10
12
13

1 108 900
1 960 200
376 700
1 923 300
693 100

0
0
0
0
0

247 250
371 570
13 600
523 910
108 390

15

1 277 100

0

230 740

16
17
18
19
20
22

1 506 800
1 143 700
2 660 200
3 750 900
4 357 600
3 815 700

23

2 373 600

24
25

4 907 600
2 881 100

26

2 724 400

0

719 600

27

1 540 400

0

240 340

28

810 800

0

34 160

29

655 700

0

210 550

30

4 206 100

130 000

868 390

31
32

4 247 800
3 643 300

134 000 1 028 770
96 000
968 110

40

564 000

33

10 154 800

39

2 583 000

1 504 880

0
412 710
0
246 870
116 000
585 860
170 000
948 760
142 000
592 710
144 000 1 253 080
74 000

361 300

395 180

130 000 1 038 410
114 000
468 210

0

Účelový
neinvest.
příspěvek
- dotace z
rozpočtu
zřizovatele

396 800
15 000

0

0 1 831 320
275 770

0

108 110

Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12
do 10 pracovních dnů příslušného měsíce.

700 000
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c) Nařízený odvod zřizovateli u školských organizací
Název příspěvkové organizace

Č.
org.

Nařízený odvod z investičního
fondu PO v Kč

MŠ Heydukova

01

53 000

MŠ Edvarda Beneše

08

150 000

MŠ Šrámkova

09

463 000

MŠ 17. listopadu

12

260 000

MŠ Na Pastvisku

13

187 000

MŠ Sluníčko, Krnovská

15

290 000

MŠ Havlíčkova

16

42 000

ZŠ Boženy Němcové

18

245 000

ZŠ Englišova

19

700 000

ZŠ Mařádkova

20

113 000

ZŠ Otická

22

1 919 000

ZŠ Edvarda Beneše

24

400 000

ZŠ Vrchní

25

579 000

ZŠ a MŠ Opava- Malé Hoštice

27

202 000

ZŠ a MŠ Opava- Suché Lazce

28

34 000

ZŠ a MŠ Opava- Vávrovice

29

201 000

ZŠ T. G. Masaryka, Riegrova

30

478 000

ZŠ Kylešovice

31

433 000

ZŠ Šrámkova

32

1 935 000

Zařízení školního stravování Opava

33

1 842 000

Středisko volného času, Opava

39

292 000

2. ukládá
vedoucí/vedoucímu odboru, který má ve své gesci příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem Opava, písemně oznámit příspěvkové organizaci po schválení v RMO
dle Zásad vztahů orgánů statutárního města Opavy k příspěvkovým organizacím:
• závazný ukazatel na rok 2021
• změnu závazných ukazatelů na rok 2021
(např. při změně neinvestičního/investičního příspěvku na provoz od zřizovatele, při
přijetí průtokových transferů prostřednictvím zřizovatele z jiných veřejných rozpočtů,
změna odpisů, změna limitů mzdových prostředků, účelové příspěvky apod.)
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2688/62/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/8
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní přijaté vratky transferů - Seniorcentrum
Opava
Projekt "Senior Point Opava 2020"
MD 231 0600

(4350,2229,000000150,0020,0001002000036)

+ 64.015,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi
krajem a obcemi - Seniorcentrum Opava projekt
"Senior Point Opava 2020"
MD 231 0000

(6402,5366,000000150,0020,0001002000036)

+ 64.015,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2021/9
ve výdajích - odbor kancelář primátora
Jubilejní dny přátelství Opavy a Ratiboře
služby
(3319,5169,000000000,0120,0002385000000)

- 50.000,00 Kč

pamětní deska Borise Rösnera
(3326,6121,000000000,0120,0000000000000)

+ 50.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2021/10
v příjmech - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
náhrada škody
(6171,2324,000000000,0191,0009078000000)

+ 1.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
pokuta
(6171,5363,000000000,0191,0002512000000)

+ 1.000,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2021/2
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
aa)
Zimní stadion - rekonstrukce
(poplatky)

+ 396,00 Kč

(3412,6121,000000000,0020,0007575000000)

ab)

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace posudek
(objednávka)

(2321,6121,000000000,0220,0007509000000)

+ 12.200,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,000000000,0220,0000000000000)

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

- 12.596,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

2689/62/RM/21 Dotace ostatní - Mikroregion Hvozdnice - Hvozdnický expres v roce 2021
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Mikroregionu Hvozdnice se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní
Životice, IČ 71194410, na náklady související se zajištěním víkendové vlakové dopravy
na trati č.314 v roce 2021, ve výši 100.000,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Mikroregionu Hvozdnice se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní
Životice, IČ 71194410, na náklady související se zajištěním víkendové vlakové dopravy
na trati č.314 v roce 2021, ve výši 80.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/Z
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.000000000,0020,0002990000000)

- 80.000,00 Kč

Mikroregion Hvozdnice
(2242,5329,000000000,0020,0000486000000)

+ 80.000,00 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO

2690/62/RM/21 Přijetí rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní
společnosti Technické služby Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady
Rada města
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se
sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen "společnost Technické
služby Opava"), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších
předpisů tak, že:
1. bere na vědomí
písemné rozhodnutí o odstoupení z funkce jednatele společnosti MUDr. Dalibora Hudce,
MBA, bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Opava, doručené dne 28. ledna 2021
2. schvaluje
ukončení výkonu funkce statutárního orgánu - jednatele společnosti MUDr. Dalibora
Hudce dle předložené žádosti ke dni 3. 2. 2021
3. jmenuje
s účinností od 4. 2. 2021 paní Ing. Pavlu Brady, narozenou ░░░░ ░░░ , trvale bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava, členem statutárního orgánu - jednatelem společnosti
Technické služby Opava s.r.o., IČ 64618188
4. schvaluje
Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Ing. Pavlou Brady,
narozenou ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava jako jednatelem
společnosti
5. schvaluje
následující dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti
Technické služby Opava:
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a
Mgr. Daliborem Bártou, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Otice jako
jednatelem společnosti
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava
a Ing. Janem Hazuchou, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░
░░░░ , Opava jako jednatelem společnosti
6. schvaluje
následující dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Technické
služby Opava:
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava
a Ing. Petrou Hlaváčovou, narozenou░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ ,
Opava jako členem (předsedou) dozorčí rady
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby
Opava a Mgr. Simonou Horákovou, narozenou░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░
░░░░ , Opava jako členem dozorčí rady
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava
a Jaroslavem Čechem, narozeným░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Opava Zlatníky jako členem dozorčí rady
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d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava
a Mgr. Ondřejem Kubesou, Ph.D., narozeným░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░
░░░░ , Opava jako členem dozorčí rady
e) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava
a Jiřím Koreníkem, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Opava Vávrovice jako členem dozorčí rady
7. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle
výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil
statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2691/62/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Posouzení vybudování
překládací stanice na směsný komunální odpad, odpad papíru a plastů a drtičky
objemných odpadů - studie proveditelnosti"- smlouva
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00KPSCP), zakázka: "Posouzení vybudování překládací stanice
na směsný komunální odpad, odpad papíru a plastů a drtičky objemných odpadů - studie
proveditelnosti", mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností
ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČ:03581853, zastoupenou
RNDr. Oldřichem Fišerem, jako zhotovitelem
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2692/62/RM/21 Svěření působnosti rozhodovat o darování dřevní hmoty pro veřejně prospěšné účely
+ vzorová smlouva o poskytnutí daru (dřevní hmoty)
Rada města
1. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru
životního prostředí Magistrátu města Opavy působnost rozhodovat o uzavírání
následujících smluv, jejichž předmětem je nakládání s dřevním hmotou, která vzniká při
plnění smluv o dílo MMOPP00LQ483 a MMOPP00LQ49Y (předmětem díla je kácení
a ořez stromů napadených jmelím)
- Smlouvy o darování dřevní hmoty, dle přiloženého vzoru, přičemž darovat lze pouze
osobám zřízeným či založeným městem Opava, školským a zdravotnickým zařízením na
území města Opavy, neziskovým organizacím působícím na území města Opavy,
kulturním institucím, zájmovým spolkům, osobám pro účelové zpracování dřevní hmoty
pro potřeby města Opavy (např. řezbáři apod.), osobám působícím pro veřejně prospěšné
účely
2. pověřuje
vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy nebo jeho zástupce, aby
za statutární město Opavu jednal a podepisoval smlouvy uvedené v bodu 1 tohoto
usnesení
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2693/62/RM/21 Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2020
Rada města
1. schvaluje
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a) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov příspěvková organizace na rok 2020
b) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace
na rok 2020
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2694/62/RM/21 Smlouvy o účelové bezúročné peněžité zápůjčce na předfinancování projektu pro
základní školy
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu, (MMOPP00E03XU), mezi Statutárním městem Opava a Základní školou
Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace se sídlem Englišova 1082/82,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 72999171, zastoupenou Mgr. Janem Škrabalem,
ředitelem školy
b) smlouvu, (MMOPP00ELLD7), mezi Statutárním městem Opava a Základní školou
Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace se sídlem Edvarda Beneše 961/2,
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 70999279, zastoupenou Mgr. Simonou Horákovou,
pověřenou řízením školy
c) smlouvu, (MMOPP00ELLL3), mezi Statutárním městem Opava a Základní školou
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace se sídlem
Riegrova 1385/13, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813300, zastoupenou
Mgr. Alešem Moravcem, ředitelem
d) smlouvu, (MMOPP00EO3WZ), mezi Statutárním městem Opava a Základní školou
Opava, Otická 18 - příspěvková organizace se sídlem Otická 722/18, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 70999252, zastoupenou Mgr. Arnoštem Žídkem, Ph.D., ředitelem
e) smlouvu, (MMOPP00ELLK8), mezi Statutárním městem Opava a Základní školou
Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 1457/7, Kateřinky,
747 05 Opava, IČ 00849642, zastoupenou Mgr. Janou Kaniovou, ředitelkou
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2695/62/RM/21 Schválení projektu "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa"
Rada města
1. schvaluje
a) projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa" včetně finanční spoluúčast
města ve výši 484.000,00 Kč, tj. 46,81 % celkových nákladů na realizaci projektu
b) dofinancování povinné spoluúčasti města na projektu: "Opava - Zefektivnění
a rozšíření MKDS VI. etapa" v plné výši
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2696/62/RM/21 Vlajka pro Tibet
Rada města
1. souhlasí
s připojením statutárního města Opavy k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Anonymizované usnesení

2697/62/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 17. 09. 2020 do 01. 02. 2021
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

2698/62/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

Usnesení: PŘIJATO

2699/62/RM/21 Žádost o použití znaku města - dětský trolejbus
Rada města
1. neschvaluje
použití znaku města společností International Player s.r.o. na komerčním zařízení
sloužícím k zábavě dětí - trolejbusu
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Usnesení: PŘIJATO

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. v. r.
1. náměstek primátora města

