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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 11.1.2023 v 08:00 hodin
v zasedací místnosti rady města, Horní nám. 69, Opava

268/8/RM/23 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
upravený program 8. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 11. 1. 2023

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

269/8/RM/23 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 ustanovením § 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
ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. bere na vědomí
a) předložený Návrh investic společnosti Technické služby Opava s.r.o. pro rok 2023
b) financování nákupu investičních prostředků nad rámec předloženého Návrhu investic

s využitím dotačních titulů nebo operativního pronájmu, po odsouhlasení všemi
jednateli společnosti a v souladu se zakladatelskou listinou společnosti

2. schvaluje
a) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Ing. Pavlou

Brady, narozenou ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Město, 746 01
Opava jako jednatelem společnosti

b) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Mgr. Daliborem
Bártou, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Malé Hoštice, 747 05
Opava jako jednatelem společnosti

c) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Ing. Janem
Hazuchou, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Předměstí,
746 01 Opava jako jednatelem společnosti

3. schvaluje
a) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Jiřím

Koreníkem, narozeným ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Vávrovice, 747 73
Opava jako členem dozorčí rady

b) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Mgr. Simonou
Horákovou, narozenou ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Předměstí, 746
01 Opava  jako členem dozorčí rady

ZidkovaR
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÁ VERZE
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c) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a MgA. Danielem

Volným, narozeným ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
Předměstí, 746 01 Opava jako členem dozorčí rady

d) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Marcelou
Panáčkovou, narozenou ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Předměstí, 746
01 Opava  jako členem dozorčí rady

4. 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: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

270/8/RM/23 Majetkové záležitosti - nájemní smlouva (lokalita Otická, u Městského hřbitova)

Rada města

1. schvaluje
nájemní smlouvu (MMOPP00IYKLP) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem  a paní ░░░░ ░░░░ ░░░   jako nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem  části pozemku parc.č. 2566/1- ostatní plocha a části pozemku parc.č. 2996 -
ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí

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

271/8/RM/23 Majetkové záležitosti - pronájem pozemků pod garážemi v garážišti Hany Kvapilové a
na ulici Nerudova

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (MMOPP00LY5E6) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 214/2 - 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
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (MMOPP00L6J5T) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/511 - 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: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

272/8/RM/23 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích Vojanova
a Bochenkova

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/69 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava – Předměstí

2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/101 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava – Předměstí
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b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/136 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava – Předměstí

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

273/8/RM/23 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu, Hrnčířská 13 a 15, Opava (prodejna dekorací, bylin,
doplňků stravy)

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00N95KF) ke Smlouvě o nájmu (MMOPP009XBON) mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Mgr. Renátou Herczovou, se sídlem
Pekařská 2813/58, 746 01 Opava, IČ:73273422, jakožto nájemcem 
 

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

274/8/RM/23 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě, Žižkova 2904/8, Opava (zubní ordinace)

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00N95M5) k nájemní smlouvě (MMOPP009XF2X) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a MUDr. Jitkou Fischerovou, Žižkova 2904/8, 747 07
Opava, IČ: 67330053, jakožto nájemcem 
 

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

275/8/RM/23 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu, Krnovská 71, Opava (areál magistrátu města)

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00N95JK) ke smlouvě o nájmu (MMOPP009XBPI) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a AMP-AUTOMULTIPOINT s.r.o., se sídlem
Hlubočec č.p. 29, 747 69, IČ: 28602081, jakožto nájemcem 
 

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

276/8/RM/23 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu, Ostrožná 236/46, Opava

Rada města

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí
(MMOPP00N95LA) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem
a NEMECINVEST s.r.o., se sídlem U Jaktařské brány 153/2, 746 01 Opava,
IČ: 28577710 jako nájemcem
 
 

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

277/8/RM/23 Sleva z nájemného, Na Rybníčku 380/43, Opava (Kulturní dům)
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Rada města

1. neschvaluje
snížení nájemného pro nájemce: Martin Seidl, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
 IČ: 88291367, týkající se: Smlouvy o nájmu Kulturního domu Na Rybníčku
(MMOPP00DG5BV)

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

278/8/RM/23 Záměr změny smlouvy, Krnovská 2787/30, Opava (prodejna Sigma pumpy)

Rada města

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor (MMOPP00C4J98) uzavřené mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., se
sídlem Tovární 605, 753 01 Hranice I – Město, IČ: 64610560, jakožto nájemcem dne
16. 4. 2013, jejímž předmětem je nájem části prostor o celkové výměře 71,36 m2

nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 2787, objekt k bydlení, která je
součástí pozemku parc.č. 243, zastavěná plocha a nádvoří, vše v části obce Předměstí,
katastrálním území Opava - Předměstí, na adrese Opava, Krnovská 2787/28,
kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité do 28. 2. 2023 na dobu
určitou do 28. 2. 2026

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

279/8/RM/23 Bytové záležitosti – Hrnčířská 7, Krnovská 28

Rada města

1. schvaluje
a) prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 7

v Opavě p.░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava na dobu určitou 3 let a to
opakovaně pouze za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 1.2.2023 na dobu určitou do 31.1.2026
se smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu ve výši
90,00 Kč
 

b) mimořádné přidělení volného bezbariérového bytu č. 25 velikosti 2+1 v domě na
adrese Krnovská 28 v Opavě žadatelce p.░░░░ ░░ trvale bytem Opava, přičemž
uzavření nájemního vztahu bude v souladu se „Zásadami pro přidělování
a pronajímání městských bytů pro osoby se zdravotním postižením“ od termínu
1.2.2023 a to za nájemné ve výši 90,00 Kč za metr čtvereční podlahové plochy bytu 
 

c) mimořádné přidělení volného bezbariérového bytu č. 12 velikosti 2+1 v domě na
adrese Krnovská 28 v Opavě žadateli p. ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem Opava,
přičemž uzavření nájemního vztahu bude v souladu se „Zásadami pro přidělování
a pronajímání městských bytů pro osoby se zdravotním postižením“ od termínu
1.2.2023 a to za nájemné ve výši 90,00 Kč za metr čtvereční podlahové plochy bytu 
 

2. neschvaluje
mimořádné přidělení volného bezbariérového bytu velikosti 2+1 v domě na adrese
Krnovská 28 v Opavě žadatelce p. ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem Opava
 
 

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

280/8/RM/23 Výběrové řízení na byt č. 05 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě
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Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 05 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě:
 
 

1 ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
2 ░░░ ░░░░ ░░ Březová ░░

3 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
4 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
5 ░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ , Opava
6 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
7 ░░░░ ░░░░ ░ Úvalno ░░
8 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Karviná

9 ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ ,
Ústí n. Labem

10 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░ , Dolní Životice
11 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
12 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
13 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Suché Lazce
14 ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Opava
15 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Otice
16 ░░░░ ░░░░ ░░ Jakartovice ░░
17 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Komárov
18 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Hněvošice
19 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Poruba
20 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Poruba
21 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Slavkov
22 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Háj Ve Slezsku
23 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava

24 ░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░░
Svobodné Heřmanice

25 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 05 velikosti 2+1 na adrese Mezi trhy 8 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

281/8/RM/23 Výběrové řízení na byt č. 05 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 05 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2 ░░░ ░░░░ ░░ Březová ░░
3 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,

Ústí n. Labem
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4 ░░░░ ░░░░ ░ Úvalno ░░
5 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░ , Dolní Životice
6 ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
7 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Karviná
8 ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Opava
9 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
10 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Suché Lazce
11 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
12 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
13 ░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ , Opava
14 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Otice
15 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Poruba
16 ░░░░ ░░░░ ░░ Jakartovice ░░
17 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Slavkov
18 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Komárov
19 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Poruba
20 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Hněvošice

21 ░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░ ,
Svobodné Heřmanice

22 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 05 velikosti 2+1 na adrese Mezi trhy 7 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

282/8/RM/23 Výběrové řízení na byt č. 09 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 7 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 09 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 7 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ ,
Ústí n. Labem

2 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
3 ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
4 ░░░░ ░░░░ ░ Úvalno ░░
5 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
6 ░░░ ░░░░ ░░ Březová ░░
7 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
8 ░░░░ ░░░░ ░░ Vršovice ░░
9 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
10 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Karviná
11 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░ , Dolní Životice
12 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Slavkov
13 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Háj Ve Slezsku
14 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Suché Lazce
15 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ , Opava



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 7/32

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

16 ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ , Opava
17 ░░░░ ░░░░ ░░ Jakartovice ░░
18 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Komárov
19 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Otice
20 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░ , Malé Hoštice
21 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Poruba
22 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Poruba
23 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 09 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 7 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

283/8/RM/23 Výběrové řízení na byt č. 12 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 11 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 12 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 11 v Opavě:
 
 

1 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
2 ░░░ ░░░░ ░░ Březová ░░

3 ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ ,
Ústí n. Labem

4 ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
5 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Slavkov
6 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Komárov
7 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Poruba
8 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
9 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
10 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Otice
11 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
12 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Háj Ve Slezsku
13 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ , Hněvošice
14 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Opava
15 ░░░░ ░░░░ ░ Úvalno ░░

 
 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 12 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 11 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   
 
 

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

284/8/RM/23 Výběrové řízení na byt č. 13 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
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Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 13 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě:
 
 

1 ░░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
2 ░░░░ ░ ░░░ ░░░░ , Opava
3 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Poruba
4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava

5 ░░░░ ░░░░ ░░
░░░░ ░░░ ,
Háj Ve Slezsku

6 ░░░░ ░░░░ ░ Úvalno ░░

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 13 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   
 

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

285/8/RM/23 Uplatnění předkupního práva - parc. č. 2172/122, k.ú. Opava - Předměstí (garážiště
Bochenkova) a parc. č. 2373/428, k.ú. Opava - Předměstí (garážiště Čajkovského)

Rada města

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opavy dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
 
a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc. č. 2172/122, k. ú.

Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní
cenu 150.000,00 Kč

b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2373/428, k.ú.
Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem
Hněvošice, za nabízenou kupní cenu 350.000,00 Kč

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

286/8/RM/23 Převod finančních prostředků (rekonstrukce kotelny budovy na ul. Slavkovská 2,
Opava a rekonstrukce výtahu budovy na ul. Krnovská 71 B, Opava)

Rada města

1. schvaluje
finanční prostředky, které budou předmětem finančního vypořádání roku 2022:
a) převod finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru majetku města z roku 2022 do

rozpočtu odd. energetiky roku 2023, a to nevyčerpaných prostředků na rekonstrukci
kotelny v budově Slavkovská 2, Opava 

b) převod finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru majetku města z roku 2022 do
roku 2023, a to nevyčerpaných prostředků na rekonstrukci výtahu pro budovu
Krnovská 71 B, Opava 
 
 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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287/8/RM/23 Smlouvy o umístění zařízení s ČEZ Distribucí a.s. (Heydukova, Zahradní, Slezská)

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) (MMOPP00N76AC) mezi společností ČEZ

Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 a statutárním městem Opava pro umístění veřejného osvětlení
na podpěrách (sloupech) venkovního vedení nízkého napětí na pozemcích
v kat. území Opava – Předměstí v rámci zrealizované stavby „Opava-ul. Heydukova,
Zahradní, nové NNk“ 

b) smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) (MMOPP00N76ES) mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 a statutárním městem Opava pro umístění dopravního značení
na podpěře (sloupu) venkovního vedení nízkého napětí v kat. území Malé Hoštice
v rámci stavby „Odstranění TOR na přejezdu P7870 v km 26,463 a P7869 v km 26,334
trati Hlučín – Opava východ“ 

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

288/8/RM/23 Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (nám. Sl. Odboje, ul.
Olomoucká)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00N76HD) 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. 146/1, 2960, 2970/2, 2971, 3003 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou
stavbu „Opava, Sl odboje, VN 2093, výměna kVN“ za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 9.890,00 Kč + DPH 

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

289/8/RM/23 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou (ul. Ke
Koupališti)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00N76DX) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Brno-
Židenice ve věci umístění podzemního vedení NTL plynovodu a plynovodní přípojky
do pozemku parc.č. 2799/2 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby „NTL plynovod  -
prodlužení, vč. plynovodní přípojky pro novostavbu RD na parc.č. 332/17, 2799/2, Opava -
Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích statutárního města Opavy 

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

290/8/RM/23 Smlouva o zřízení věcného břemene s TECHFLOOR s.r.o. (ul. Přemyslovců)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00N76C2) mezi  statutárním městem Opava
společností  TECHFLOOR s.r.o. se sídlem 17. listopadu 454, Roztoky, 252 63 Roztoky,
IČ 25350650 pro umístění stavby chodníku na pozemku parc.č. 2445 označeným
v Geometrickém plánu pro rozdělení pozemků č. 2086-108/2022 novým parc.č. 2445/2
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v kat. území Jaktař pro zrealizovanou stavbu „Stavební úpravy zastávek MHD – Jaktař,
STS“ za bezúplatné zřízení věcného břemene  

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

291/8/RM/23 Smlouva s vlastníkem dopravní infrastruktury (ul. Slezská, Sportovní)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu s vlastníkem dopravní infrastruktury (MMOPP00N76FN) mezi statutárním
městem Opava a Správou železnic, státní organizací se sídlem Praha 1 – Nové Město,
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 pro umístění dopravního značení
na pozemcích parc.č. 285, 117/1, 116, 53/3 v k.ú. Malé Hoštice v rámci realizace stavby
„Odstranění TOR na přejezdu P7870 v km 26,463 a P7869 v km 26,334 trati Hlučín –
Opava východ“

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

292/8/RM/23 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou (ul. Na Pastrníku)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00N76GI) mezi statutárním městem Opava
a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění sjezdu na pozemku
parc.č. 331/1 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu „sjezdu za účelem přístupu
a příjezdu k pozemkům parc.č. 329/5, 330/3 v k.ú. Malé Hoštice za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 1.800,00 Kč + DPH

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

293/8/RM/23 Souhlas se zahrnutím finančních prostředků do návrhu na finanční vypořádání 2022

Rada města

1. souhlasí
se zahrnutím finančních prostředků do návrhu na finanční vypořádání 2022 týkajících se
sanace svahu na ul. Lepařova ve výši 800.000,00 Kč a úhrady správních poplatků
na katastrálním úřadě ve výši 500.000,00 Kč, v rámci finančního vypořádání 2022 

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

294/8/RM/23 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy (ul. Podvihovská, ul. U
Náhonu)

Rada města

1. schvaluje
a) umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 661, 969/1

v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby : „Opava, Podvihovská, 2 OM, rozš.
kNN“

b) umístění podzemního vedení nízkého napětí a přípojkové skříně do/na pozemku
parc.č. 2154/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby : „Opava, U Náhonu,
č.parc. 2154/1, kNN“

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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295/8/RM/23 Návrh ceny pro stočné pro rok 2023

Rada města

1. bere na vědomí
cenu pro stočné pro rok 2023 vycházející z koncesní smlouvy o nájmu a provozování
kanalizací č. 575930/KNS/OP/2018 (MMOPP00IT8FO) uzavřené dne 23. 10. 2018 mezi
statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., v souladu s Přílohou č. 5 smlouvy – Platební mechanismus, a to ve výši za
vodu odvedenou (stočné) 53,21 Kč/m3 (bez DPH) a 58,53 Kč/m3 (vč. 10%DPH)
s účinností od 1. 1. 2023

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

296/8/RM/23 Smlouva o provozování vodního díla Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace
pro SmVaK

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o provozování vodního díla za úplatu (MMOPP00MN48P) mezi vlastníkem
předmětné kanalizace statutárním městem Opava a provozovatelem společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., týkající se zajištění provozu
a provozování vodního díla „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“ na dobu
určitou s platností od 1. 1. 2023 nejdéle do 31. 12. 2023

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2023/1
ve výdajích – odbor majetku, odd. správy a evidence pozemků
 výkupy pozemků  

 (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 1.116.951,00 Kč
   
ve výdajích – odbor majetku města

 Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace
(sml. MMOPP00MN48P)

 

 (2321,5169,000000000,0050,0007509000000) + 1.116.951,00 Kč

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

297/8/RM/23 Městské lesy Opava, příspěvková organizace - změna závazného ukazatele

Rada města

1. schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvkové organizace Městské lesy Opava, IČ 00849669
za rok 2022
Účel Částka
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 4.500.000,00 Kč
Účelový příspěvek na provoz  
obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku 720.605,00 Kč
ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích 49.432,00 Kč 
ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích 75.316,00 Kč
obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku 870.841,00 Kč
ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích 117.504,00 Kč
obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku 3.192.200,00 Kč

 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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298/8/RM/23 Seniorcentrum Opava - Pořadník žadatelů o nájemní byty

Rada města

1. schvaluje
Pořadník na rok 2023 pro žadatele o nájemní byty ve správě Seniorcentra Opava, p.o.

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

299/8/RM/23 Seniorcentrum Opava, p.o. - odpisový plán

Rada města

1. schvaluje
odpisový plán Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace na rok 2022 s celkovými
účetními odpisy ve výši 3.917.777,00 Kč

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

300/8/RM/23 Navýšení platového tarifu ředitele Seniorcentra Opava, p.o.

Rada města

1. stanoví
plat Ing. Radimovi Křupalovi, řediteli Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace,
s účinností od 1. 9. 2022, ve výši dle důvodové zprávy

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

301/8/RM/23 Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava - II - zahájení koncesního
řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení koncesního řízení na základě ust. § 180 až 185 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Výběr provozovatele
kanalizace statutárního města Opava - II" - v rozsahu dle koncesní dokumentace
a důvodové zprávy
 

2. jmenuje
a) v souladu s § 42 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede

posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Kokošek
2. Mgr. Bc. Pavel Vltavský
3. Ing. Martina Heisigová
4. paní Pavlína Černohorská
5. Ing. Jaroslav Glogar

b) v souladu s § 42 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Vladimír Schreier
2. Ing. Irena Bednářová
3. Ing. Bc. Martin Dostál
4. Ing. Monika Uherková
5. Ing. Tomasz Knopp
 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

302/8/RM/23 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem „Kylešovice – novostavba
hasičské zbrojnice“ - vybavení - 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 s názvem „Kylešovice –
novostavba hasičské zbrojnice“ - vybavení - v rozsahu dle zadávací dokumentace
a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž

provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Pavel Meletzký, MBA
3. Ing. Jana Onderková
4. pan Rostislav Onderka
5. Ing. Roman Otipka

b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek,
která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Vladimír Schreier
2. Bc. Petr Popadinec
3. Ing. Martin Chalupski
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Jakub Kramoliš

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

303/8/RM/23 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Zázemí pro sportovce –
In-line areál“ – výsledek zadávacího řízení

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. GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
2. ReSpol s. r. o., č.p. 50, 747 52 Hlavnice, IČ: 46580646

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6,
746 01 Opava, IČ: 25826638, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

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

304/8/RM/23 VZMR na stavební práce s názvem „Městská víceúčelová hala Opava Objekt hotel –
zelená střecha (pergola)“ – zrušení usnesení č. 4964/121/RM/22 a opětovné zahájení
výběrového řízení

Rada města

1. ruší
z důvodu změny zadávací dokumentace usnesení rady města ze dne 07. 09. 2022
č. 4964/121/RM/22 (Rada města 1. rozhoduje o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem "Městská víceúčelová hala Opava Objekt hotel - zelená
střecha (pergola)" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové
zprávy; 2. jmenuje členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
a) 1. Ing. Michal Jedlička, 2. Ing. Aleš Bořecký, 3. Ing. Hana Brňáková;
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
b) 1. Ing. Michal Kokošek, 2. Ing. Kamil Kremser, 3. Ing. Jaromír Hudeček) 

2. rozhoduje
o opětovném zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Městská víceúčelová hala Opava Objekt hotel – zelená střecha (pergola)“ v rozsahu dle
Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

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

1)  Ing. Michal Kokošek
2)  Ing. Aleš Bořecký
3)  Ing. Hana Heinzová

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1)   Ing. Pavel Meletzký, MBA
2)   Ing. Kamil Kremser
3)   Ing. Jaromír Hudeček

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

305/8/RM/23 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem
„Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 1. etapa - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané
v otevřeném řízení na základě ust. § 56 zákona s názvem „Kylešovice – IS lokality Hlavní
– Joži Davida“ – 1. etapa - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) v souladu s § 42 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede

posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Kokošek
2. Bc. Petr Popadinec
3. Ing. Dalibor Novotný
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski
 

b) v souladu s § 42 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Vladimír Schreier
2. Ing. Pavel Meletzký, MBA
3. Ing. Jakub Hvězda
4. Ing. Radka Šabatková
5. pan Rostislav Onderka

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

306/8/RM/23 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení osobního automobilu
pro statutární město Opava (pro rok 2023)" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení osobního
automobilu pro statutární město Opava (pro rok 2023)" v rozsahu dle Písemné výzvy
k podání nabídek a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

ve složení:
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

1. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Martina Věntusová
3. pan Jiří Cábel

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení:
1. Bc. Petr Popadinec
2. Ing. Petr Sordyl
3. Ing. Lubomír Měch
 

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

307/8/RM/23 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Pořízení osobního automobilu
pro statutární město Opava“ - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) o vyloučení uchazeče AUTO DUBINA, a.s. se sídlem Horní 3023/122, Bělský Les,

700 30 Ostrava, IČ: 25832191 z důvodu nedodržení zadávacích podmínek
b) o výsledném pořadí nabídek:

1. AUTOKLEVER spol. s r.o., Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín, IČ: 47974486
2. Automechanika, a.s., Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČ: 25529889

c) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AUTOKLEVER spol. s r.o. se sídlem
Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín, IČ: 47974486 jehož nabídka splnila všechny
podmínky účasti ve výběrovém řízení a byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka
 

2. schvaluje
kupní smlouvu, (MMOPP00F5EGG), zakázka: "Pořízení osobního automobilu
pro statutární město Opava" mezi statutárním městem Opava jako kupujícím a společností
AUTOKLEVER spol. s r.o. se sídlem Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín, IČ: 47974486
jako prodávajícím
 

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

308/8/RM/23 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Knihovna Petra Bezruče –
pobočka Liptovská – rekonstrukce“ – výsledek zadávacího řízení

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. INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 25873261
3. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov,

IČ: 26876574
4. Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně, IČ: 05321719
5. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01

Opava, IČ: 62305620

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

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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309/8/RM/23 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/363

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 MD 231 0000  
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu
 

 (0000,4116,000014004,0020,0002461000000) + 94.411,00 Kč
   
ve výdajích – MČ Zlatníky
 Činnost jednotek SDH – opravy a udržování  
 (5512,5171,000014004,0860,0002461000000) + 1.200,00 Kč

   
ve výdajích – MČ Vávrovice (+ Palhanec)  

 Činnost jednotek SDH – služby školení a
vzdělávání

 

 (5512,5167,000014004,0840,0002461000000) + 9.600,00 Kč
   

ve výdajích – MČ Komárov  

 Činnost jednotek SDH – služby školení a
vzdělávání

 

 (5512,5167,000014004,0800,0002461000000) + 5.599,60 Kč
   
 Činnost jednotek SDH – cestovné  
 (5512,5173,000014004,0800,0002461000000) + 0,40 Kč
   
 Činnost jednotek SDH – PHM  
 (5512,5156,000014004,0800,0002461000000) + 3.000,00 Kč
   
 Činnost jednotek SDH – opravy a udržování  
 (5512,5171,000014004,0800,0002461000000) + 12.611,00 Kč
   

ve výdajích – MČ Milostovice  
 Činnost jednotek SDH – ochranné pomůcky  
 (5512,5132,000014004,0870,0002461000000) + 2.000,00 Kč
   

ve výdajích – MČ Vlaštovičky  
 Činnost jednotek SDH – opravy a udržování  
 (5512,5171,000014004,0850,0002461000000) + 1.600,00 Kč
   

ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 Činnost jednotek SDH – ochranné pomůcky  
 (5512,5132,000014004,0193,0002461000000) + 3.000,00 Kč
   
 Činnost jednotek SDH – PHM  
 (5512,5156,000014004,0193,0002461000000) + 11.000,00 Kč
   

 Činnost jednotek SDH – služby školení a
vzdělávání

 

 (5512,5167,000014004,0193,0002461000000) + 15.381,00 Kč
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 Činnost jednotek SDH – cestovné  
 (5512,5173,000014004,0193,0002461000000) + 15.419,00 Kč
   

ve výdajích – MČ Suché Lazce  

 Činnost jednotek SDH – služby školení a
vzdělávání

 

 (5512,5167,000014004,0830,0002461000000) + 400,00 Kč
   

ve výdajích – MČ Malé Hoštice  

 Činnost jednotek SDH – služby školení a
vzdělávání

 

 (5512,5167,000014004,0810,0002461000000) + 6.800,00 Kč
   

ve výdajích – MČ Podvihov  
 Činnost jednotek SDH – PHM  
 (5512,5156,000014004,0820,0002461000000) + 2.000,00 Kč
   
 Činnost jednotek SDH – nákup materiálu  
 (5512,5139,000014004,0820,0002461000000) + 4.800,00 Kč

   
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/364
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 MD 231 0000  
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  

 (0000,4122,000000334,0020,0002353000000) + 79.800,00 Kč
   
ve výdajích – odbor školství
 Projekt „Neplýtvej jídlem, Opavo!“  
 – ostatní osobní výdaje  
 (3792,5021,000000334,0030,0002353000000) + 7.000,00 Kč

 – nákup ostatních služeb  
 (3792,5169,000000334,0030,0002353000000) + 72.800,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/365
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 MD 231 0000  
 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů  

 (0000,4113,000090002,0020,0002361000000) + 170.667,93 Kč
   
ve výdajích – odbor životního prostředí
 Projekt „Výsadba stromů – Opava-město“  
 nákup ostatních služeb  
 (3745,5169,000090002,0130,0002361000000) + 170.667,93 Kč
 (3745,5169,000000000,0130,0002361000000) - 35.667,93 Kč
 (3745,5169,000000020,0130,0002361000000) - 135.000,00 Kč

   
 obnova zeleně – nákup ostatních služeb  

 (3745,5169,000000000,0130,0001070000000) + 35.667,93 Kč
 (3745,5169,000000020,0130,0001070000000) + 135.000,00 Kč
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d) Rozpočtové opatření č. 2022/366
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000092501,0020,0007559000000) + 3.100,97 Kč
   

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
 Regenerace sídliště Opava-Kylešovice IV. etapa  
 stavby  
 (2219,6121,000092501,0220,0007559000000) + 3.100,97 Kč
 (2219,6121,000000000,0220,0007559000000) - 3.100,97 Kč
   

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový  
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 3.100,97 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/367  
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový  
 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000092506,0020,0007574000000) + 5.834.591,61 Kč
   
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic  
 Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice  
 5. žádost o platbu  
 (5512,6121,000092506,0220,0007574000000) + 5.834.591,61 Kč
 (5512,6121,000000027,0220,0007574000000) - 5.834.591,61 Kč
   
ve financování – odbor finanční a rozpočtový  
 Úvěr dlouhodobý KB (400 mil. Kč) – mimořádná

splátka
 

 (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 5.834.591,61 Kč
   

f) Rozpočtové opatření č. 2022/368
ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 rezerva odd. HKR  

 (5299,5901,000000000,0193,0000000000000) - 230.000,00 Kč
   
 Kylešovice – hasičská zbrojnice  
 technologie pro dálkový přenos  
 (5512,6122,000000000,0193,0007574000000) + 230.000,00 Kč

   

g) Rozpočtové opatření č. 2022/369
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový

 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  
 (6221,2324,000000900,0020,0002982000000) + 54.000,00 Kč
   

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový

 vybavení bytů a evakuačního centra pro
ukrajinské uprchlíky

 

 (6221,5139,000000900,0020,0002982000000) + 54.000,00 Kč
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2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/176

ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence budov
 činnost místní správy - plyn  
 (6171,5153,000000000,0051,0000000000000) - 27.094,50 Kč
 činnost místní správy – elektrická energie  
 (6171,5154,000000000,0051,0000000000000) - 27.094,50 Kč
   
 Projekt „Lepší města pro život“ (norské fondy) –

způsobilé nepřímé výdaje - plyn
 

 (6171,5153,000000000,0051,0000000260000) + 27.094,50 Kč
   
 Projekt „Lepší města pro život“ (norské fondy) –

způsobilé nepřímé výdaje - elektřina
 

 (6171,5154,000000000,0051,0000000260000) + 27.094,50 Kč
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/177
ve výdajích – odbor informatiky
 Infrastruktura MMO  
 výpočetní technika - DHIM  
 (6171,6125,000000000,0170,0007836000000) + 600.000,00 Kč
   
 Infrastruktura MMO  
 programové vybavení  
 (6171,6111,000000000,0170,0007836000000) - 600.000,00 Kč
   
   

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/178
ve výdajích – odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 elektrická energie – nebyty  
 (3322,5154,00000000,0051,0007814000000) + 50.000,00 Kč

 elektrická energie – Hala  
 (3412,5154,00000000,0051,0001006760000) - 50.000,00 Kč

   
   

3. bere na vědomí
a) informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO prošla platba na činnost lesního

hospodáře za II. čtvrtletí roku 2022 ve výši 74.521,00 Kč. Od 01. 01. 2018 tyto platby
nejsou zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za
náhradu (novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

b) informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO prošla platba na činnost lesního
hospodáře za III. čtvrtletí roku 2022 ve výši 323.177,00 Kč. Od 01. 01. 2018 tyto platby
nejsou zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za
náhradu (novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

c) informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO prošla platba – navrácení části dotace,
která byla poskytnuta příspěvkové organizaci MŠ Šrámkova „Šablony III“ ve výši
2.684,00 Kč. Od 01. 01. 2022 došlo k doplnění položky 2229, kdy obce vratky transferů
příspěvkových organizací při jejich přijetí zařazují na položku 2229 plusem a při jejich
poukázání krajům minusem (nová vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě)
 

d) informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba – paušální náhrada nákladů
určená na zajištění ubytovací kapacity jiným provozovatelem ubytování (penziony,
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hotely, obce) v částce 3.652.000,00 Kč. Finanční prostředky jsou v souladu
s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o spolupráci při zajištění ubytování č.
01654/2022/KH v návaznosti na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového
ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina, dle zaslaného Avíza
k platbě ze dne 15.12.2022

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

310/8/RM/23 Rozpočtová opatření 2023

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2023/2

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd +

odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00M0299) OPA-V-1/2022

 

 (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 136.000,00 Kč
ve výdajích – městská policie

 platy  
 (4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 101.644,25 Kč
 sociální pojištění  
 (4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 25.207,77 Kč
 zdravotní pojištění  
 (4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 9.147,98 Kč
   

b) Rozpočtové opatření č. 2023/3
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový

 
přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd +
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00MPCZO) OPA-V-46/2022

 

 (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 49.500,00 Kč
ve výdajích – oddělení personální a mzdové

 platy  
 (3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 36.995,51 Kč
 sociální pojištění  
 (3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 9.174,89 Kč
 zdravotní pojištění  
 (3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 3.329,60 Kč
   

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

311/8/RM/23 Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., č. 2022/08872 - MČ Vávrovice

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., č. 2022/08872 (MMOPP00EX0Q5)
mezi statutárním městem Opavou a Českou poštou, s.p., se sídlem Politických
vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, IČ 47114983
 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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312/8/RM/23 Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., č. 2022/08733 - MČ Suché Lazce

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., č. 2022/08733 (MMOPP00JGZC2)
mezi statutárním městem Opavou a Českou poštou, s.p., se sídlem Politických
vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, IČ 47114983

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

313/8/RM/23 Investiční akce „ZŠ a MŠ Suché Lazce – střecha + rekonstrukce“ – dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00JGZDX) ke smlouvě o dílo č. 128/2022/PRI (MMOPP00LS07A)
mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností RENESA – stavební
firma s.r.o. se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01 Opava, IČ: 62305620,
DIČ: CZ62305620, jako zhotovitelem, v rámci akce „ZŠ a MŠ Suché Lazce – střecha +
rekonstrukce“

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

314/8/RM/23 Kupní smlouvy - prodej použité výpočetní techniky (notebooky) zastupitelům

Rada města

1. schvaluje
a) kupní smlouvu (MMOPP00L0B3T), mezi statutárním městem Opava jako

prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , 747 05 Opava -
Kateřinky, jako kupujícím, ve výši  6.050,00 Kč

b) kupní smlouvu (MMOPP00L0B13), mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░ 746 01 Opava, jako
kupující, ve výši  7.100,00 Kč

c) kupní smlouvu (MMOPP00L0B08), mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 Opava - Zlatníky, jako kupujícím,
ve výši  1.750,00 Kč

d) kupní smlouvu (MMOPP00L0AZK), mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a ░░░░ ░░░░ ░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ , 747 06 Opava Kylešovice, jako
kupujícím, ve výši  1.750,00 Kč

e) kupní smlouvu (MMOPP00L0B2Y), mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a ░░░░  ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 07 Opava Jaktař, jako
kupujícím, ve výši  1.750,00 Kč

f) kupní smlouvu (MMOPP00L0AYP), mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 747 05 Suché Lázce, jako
kupujícím, ve výši  1.750,00 Kč

g) kupní smlouvu (MMOPP00L0B5J), mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a ░░░  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 74705 Opava 5, jako
kupující, ve výši  1.750,00 Kč

h) kupní smlouvu (MMOPP00L0B4O), mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím  a ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 05 Opava
Kateřinky, jako kupujícím, ve výši  1.750,00 Kč
 
 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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315/8/RM/23 Zpráva o provozu sdílených kol za rok 2022 na území statutárního města Opavy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Zprávu o provozu sdílených kol na území statutárního města Opava za rok 2022

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

316/8/RM/23 Smlouva o realizaci systému sdílených kol pro rok 2023

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o realizaci systému sdílených kol pro rok 2023 (MMOPP00D5AWY) mezi
společností nextbike Czech Republic, s.r.o., provozovatelem, se sídlem Libušina 526/101,
779 00 Olomouc, IČ: 70389108, zastoupen Ing. Petrem Horkým a Tomášem Karpovem,
jednateli a statutárním městem Opava, jako objednatelem

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

317/8/RM/23 Jmenování členů Komise místní Agendy 21

Rada města

1. odvolává
členy Komise místní Agendy 21 ke dni 11. 1. 2023:
Mgr. Petra Orieščíka
Mgr. Adélu Kozelkovou
Lukáše Vaňka
Tomáše Pchálka
Bc. Michaelu Krejčí
Bc. Lucii Klapetkovou
Bc. Hanu Brňákovou
Jaroslava Čecha
Mgr. Zdeňka Frélicha
 

2. jmenuje
členy Komise místní Agendy 21 s účinnosti ode dne 12. 1. 2023:
Ing. Pavla Meletzkého, MBA
Mgr. Adélu Kozelkovou
Bc. Hanu Brňákovou
pana Lukáše Vaňka
Mgr. Zdeňka Frélicha
paní Magdalénu Schreiberovou
Bc. Lucii Klapetkovou
Mgr. Dalibora Halátka
Ing. Bc. Josefa Víchu
 

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

318/8/RM/23 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a.s.)

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(MMOPP00D52IG) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem
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kraje a statutárním městem Opava na realizaci projektu "Novostavba hasičské zbrojnice
v areálu Městského dopravního podniku a.s."

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

319/8/RM/23 Informace o přípravě vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury České
republiky "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností" na rok 2023

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o přípravě vyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury České republiky
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na rok
2023

2. ukládá
odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy sledovat
přípravu vyhlášení dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Ministerstvem kultury České republiky
a pro rok 2023 zabezpečit jeho administraci v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností Opava

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

320/8/RM/23 Navýšení cílové kapacity Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov -
příspěvková organizace

Rada města

1. schvaluje
navýšení cílové kapacity školní družiny při  Základní škole  a Mateřské škole Opava-
Komárov - příspěvková organizace na adrese U Školy 1, 747 70 Opava-Komárov
ze současného počtu 50 dětí na 59 dětí s účinností od 1. března 2023

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

321/8/RM/23 Mateřská škola Opava, Heydukova - p.o. - rozpočtové opatření a změna závazného
ukazatele

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/370

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

 (0000,4122,000000334,0020,0000000000001) + 41.900,00 Kč
   
ve výdajích – odbor školství
 MŠ Heydukova – účelový neinvestiční příspěvek

na provoz – dotace MSK na projekt „Badatelská
laboratoř na školní zahradě“

 

 (3111,5336,000000334,0030,0001002000001) + 41.900,00 Kč

b) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Opava, Heydukova-příspěvková
organizace; IČO: 710000054
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 439 400,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 47 310,00



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 24/32

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 97 361,00
Posílení provozního příspěvku - energie 179 045,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele – Fond školství  
Víceúčelové hřiště 412 342,59
Neinvestiční průtoková dotace  
Šablony – OP JAK 446 693,00
Projekt „Badatelská laboratoř na školní zahradě“ 41 900,00

 

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

322/8/RM/23 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - p.o. - rozpočtové opatření a změna
závazného ukazatele

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/371

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

 (0000,4122,000000334,0020,0000000000018) + 70.000,00 Kč
   
   
ve výdajích – odbor školství
 ZŠ Boženy Němcové – účelový neinvestiční

příspěvek na provoz – dotace MSK na projekt
„Stezka pěti smyslů“

 

 (3113,5336,000000334,0030,0001002000018) + 70.000,00 Kč
   
   

b) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková
organizace; IČO: 70999180
 
 

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 2 932 600,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 796 210,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 114 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 26 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 116 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 11 200,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 126 420,00
Nařízený odvod zřizovateli 40 800,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 503 630,00
Posílení provozního příspěvku - energie 455 701,00
Neinvestiční průtoková dotace  
Šablony – OP JAK 3 830 256,00
Projekt „Stezka pěti smyslů“ 70 000,00

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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323/8/RM/23 Základní škola Opava, Englišova 82 - p.o. - rozpočtové opatření a změna závazného
ukazatele

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/372

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

rozpočtu
 

 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,143533092,0020,0000000000019) + 2.364.502,30 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,143133092,0020,0000000000019) + 716.884,70 Kč

  celkem 3.081.387,00 Kč

   
ve výdajích – odbor školství
 ZŠ Englišova – účelový neinvestiční příspěvek

na provoz – projekt J. A. Komenský
 

 (3113,5336,143533092,0030,0001002000019) + 2.364.502,30 Kč
 (3113,5336,143133092,0030,0001002000019) + 716.884,70 Kč

b) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková
organizace; IČO: 70999171
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 964 700,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 949 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 196 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 36 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 170 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 8 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 195 880,00
Účelová nein. dotace na dopravu žáků sport. tříd 261 300,00
Účelová nein. dotace na Klub nadaných dětí 100 000,00
Nařízený odvod zřizovateli 343 800,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 231 910,00
Kácení topolů 95 000,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele – Fond školství  
Oprava sociálního zařízení v budově B 552 637,24
Havárie vodovodního potrubí 84 358,00
Neinvestiční průtoková dotace  
Šablony – OP JAK 3 081 387,00

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

324/8/RM/23 Bezúplatný převod majetku Základní školy Opava, Šrámkova 4, p.o.

Rada města

1. souhlasí
v souladu s článkem V. odst. 2 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
školy Opava, Šrámkova 4 s bezúplatným převodem přebytečného a neupotřebitelného
movitého majetku Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace
 
 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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325/8/RM/23 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy Opava, Otická 18 v rámci výzvy
č. 5/2022 Národního programu životního prostředí

Rada města

1. ruší
usnesení č. 5081/124/RM/22 ze dne 5. 10. 2022 (Rada města 1. souhlasí s realizací
projektu "Mysli všemi svými smysly" Základní školy Opava, Otická 18 -
příspěvková organizace v rámci Výzvy č. 5/2022 Národního programu životního prostředí,
a s využitím výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu)

2. souhlasí
s realizací projektu "Přírodní zahrady při ZŠ Otická"  na parcele 2498/1
Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace v rámci Výzvy č. 5/2022
Národního programu životního prostředí, a s využitím výstupů minimálně po dobu
udržitelnosti projektu

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

326/8/RM/23 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy Opava, Otická 18 - p.o. v rámci
výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města

1. souhlasí
s realizací projektu Základní školy Opava, Otická 18 -  příspěvková organizace v rámci
výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan Amos Komenský

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

327/8/RM/23 Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2022

Rada města

1. schvaluje
a) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková

organizace na rok 2022
b) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Heydukova-příspěvková organizace

na rok 2022
c) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov -

příspěvková organizace na rok 2022
d) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková

organizace na rok 2022
e) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková

organizace na rok 2022
f) změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková

organizace na rok 2022
g) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

na rok 2022
h) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

na rok 2022
i) změnu odpisového plánu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 -

příspěvková organizace na rok 2022
j) změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

na rok 2022
 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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328/8/RM/23 Funkční období ředitelek školských příspěvkových organizací - MŠ Opava,
17.listopadu; ZŠ a MŠ Opava, Malé Hoštice

Rada města

1. schvaluje
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

2. odvolává
Lenku Radovou z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitelky příspěvkové
organizace Mateřská škola Opava, 17. listopadu v souladu s § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., a to ke dni 30. 6. 2023

3. schvaluje
nominaci členů konkursní komise určené zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a)
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
na pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková
organizace, a to: 

Ing. Andreu Štenclovou, vedoucí odboru školství, do funkce předsedkyně konkursní
komise

Ing. Vladimíra Schreiera, náměstka primátora, do funkce člena konkursní komise

4. stanovuje
požadavky vyhlašovaného konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Mateřské školy Opava, 17. listopadu pro veřejné oznámení

5. pověřuje
funkcí tajemnice konkursní komise Ing. Evu Dostálovou, referentku odboru školství pro
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Opava,
17. listopadu

6. bere na vědomí
harmonogram úkolů spojených s konkursem na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Mateřské školy Opava, 17. listopadu

7. schvaluje
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

8. odvolává
Mgr. Marcelu Rončkovou z pracovního místa vedoucího zaměstnance -
ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé
Hoštice v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., a to ke dni 30. 6. 2023

9. schvaluje
nominaci členů konkursní komise určené zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a)
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
na pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice -
příspěvková organizace, a to: 

Ing. Andreu Štenclovou, vedoucí odboru školství, do funkce předsedkyně konkursní
komise
Ing. Vladimíra Schreiera, náměstka primátora, do funkce člena konkursní komise

10. stanovuje
požadavky vyhlašovaného konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice pro veřejné oznámení

11. pověřuje
funkcí tajemnice konkursní komise Ing. Evu Dostálovou, referentku odboru školství pro
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy a Mateřské
školy Opava-Malé Hoštice
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12. bere na vědomí
harmonogram úkolů spojených s konkursem na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice

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

329/8/RM/23 Konkursní řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Opava, Liptovská,
příspěvková organizace

Rada města

1. schvaluje
a) vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele

Mateřské školy Opava, Liptovská, příspěvková organizace 

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisí
 
b) nominaci členů konkursní komise určené zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a)
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a to:
 

Ing. Andreu Štenclovou, vedoucí odboru školství, do funkce předsedkyně konkursní
komise
Ing. Vladimíra Schreiera, náměstka primátora, do funkce člena konkursní komise

 

2. stanovuje
požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení

3. pověřuje
funkcí tajemnice konkursní komise Ing. Evu Dostálovou, referentku odboru školství

4. bere na vědomí
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem

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

330/8/RM/23 Zmocnění k podpisu smluv s dodavateli a distributory energií a vody

Rada města

1. svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích rozhodování
o uzavírání a ukončování smluv na dodávky elektrické energie, zemního plynu, vody
z  vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací, tepelné energie pro odběrná
místa v majetku statutárního města Opava oddělení energetiky Magistrátu města
Opavy a pověřuje vedoucího oddělení energetiky uzavíráním a ukončováním předmětných
smluv

2. svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích rozhodování o uzavírání
a ukončování smluv o připojení odběrného elektrického nebo plynového zařízení k 
distribuční soustavě pro odběrná místa v majetku statutárního města Opava popřípadě
smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického nebo plynového
zařízení k distribuční soustavě do výše finančního plnění 100.000,00 Kč bez DPH
oddělení energetiky Magistrátu města Opavy a pověřuje vedoucího oddělení energetiky
uzavíráním a ukončováním předmětných smluv

3. svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o udělení plné moci
třetím osobám za účelem zastupování statutárního města Opavy při právních jednáních,
o kterých bylo rozhodnuto v souladu s bodem usn. 1 a 2 oddělení energetiky Magistrátu
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města Opavy, a pověřuje vedoucího oddělení energetiky k udělení takové plné moci s tím,
že substituční plná moc není přípustná

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

331/8/RM/23 Převod finančních prostředků z odboru majetku na oddělení energetiky

Rada města

1. schvaluje
 

finanční prostředky, které budou předmětem finančního vypořádání roku 2022:
 
Převod finančních prostředků z odboru majetku (ORJ 0051) na oddělení energetiky
(ORJ 0053):
a) částka 234.256,00 Kč Dálkově odečitatelné vodoměry

(0051,0000000000000,2310,5137) 
b) částka 60.500,00 Kč Fotovoltaika I.

(0051,0002575000000,2115,5166) 
c) částka 1.050.000,00 Kč Fotovoltaika I.

(0051,0002575000000,2115,6121) 
d) částka 25.000,00 Kč Energetický management - měření a regulace vytápění

magistrátních budov
(0051,0002447000000,2115,6121) 

e) částka 400.000,00 Kč Energetický management - měření a regulace vytápění
magistrátních budov
(0051,0002447000000,2115,6122)

f) částka 120.053,00 Kč Energetické úspory EPC 1
(0051,0002447000000,2115,5169) 

g) částka 2.705.521,00 Kč Energetické úspory EPC 1
(0051,0002447000000,2115,6121) 

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

332/8/RM/23 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Výsadba stromů-k.ú. Milostovice"

Rada města

1. schvaluje
smlouvu č. 1210400751 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky (MMOPP00N5956), mezi statutárním městem Opava jako příjemcem
podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem,
ředitelem
 
 

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

333/8/RM/23 Dohody o zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině
na území statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
a) dohodu o zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

(MMOPP00F4ZNR), mezi Kříž & Co. Developments s.r.o., Krnovská 45/42, 746 01
Opava, IČO: 06686354, provozovatelem a statutárním městem Opava
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b) dohodu o zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině
(MMOPP00F4ZMW), mezi AP NETSOFT s.r.o., Hradecká 772/15, 746 01 Opava,
IČO: 25900901, provozovatelem a statutárním městem Opava

c) dohodu o zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině
(MMOPP00F4ZOM), mezi PLATFORM OPAVA s.r.o., Cihelní 191, 747 41 Branka
u Opavy, IČO: 26837668, provozovatelem a statutárním městem Opava

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

334/8/RM/23 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

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

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

335/8/RM/23 Činnost Komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 4. 1. 2023

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 4. 1. 2023

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

336/8/RM/23 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup antivirového řešení a
sandboxu pro 450 uživatelů s tříletou platností licence“ – výsledek výběrového řízení +
smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. DATA-INTER spol. s r.o., U Fortny 50/1, Město, 746 01 Opava, IČ: 14615754

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost DATA-INTER spol. s r.o.,
U Fortny 50/1, Město, 746 01 Opava, IČ: 14615754, jehož nabídka splnila požadavky
zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má ekonomicky
nejvýhodnější nabídku

2. schvaluje
smlouvu o úplatném poskytnutí licenčních práv (MMOPP00L0AWZ), zakázka: „Nákup
antivirového řešení a sandboxu pro 450 uživatelů s tříletou platností licence“, mezi
statutárním městem Opava jako odběratelem a společností DATA-INTER spol. s r.o.,
U Fortny 50/1, Město, 746 01 Opava, IČ: 14615754, jako poskytovatelem

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

337/8/RM/23 Převod finančních prostředků do roku 2023

Rada města

1. schvaluje
Převod finančních prostředků do roku 2023
a) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2022/179
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ve výdajích – odd. personální a mzdové
 platy zaměstnanců  
 (6171,5011,000000000,0192,0001096000000) - 107.040,00 Kč
   
 ošatné – zaměstnanci  
 (6171,5179,000000000,0192,0001096000000) + 80.000,00 Kč
 soc. poj.  
 (6171,5031,000000000,0192,0001096000000) + 19.840,00 Kč
 zdrav. poj.  
 (6171,5032,000000000,0192,0001096000000) + 7.200,00 Kč

 
b) Převod rozpočtu z roku 2022 do roku 2023 ve výši 19.800,00 Kč na dodatečně

uzavřenou dohodu o provedení práce na pravidelná cvičení pro seniory v Klubu pro
seniory
(004359,5021,000000000,0192,2505)

c) Finanční prostředky dle bodu a) a b) budou předmětem finančního vypořádání roku
2022

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

338/8/RM/23 Rozpočtová opatření 2022

Rada města

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/373
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 MD 231 0000  
 neinvestiční přijaté transfery od krajů (2. platba)  

 (0000,4122,000000672,0020,0002365000000) + 33.685,11 Kč
   
ve výdajích – kancelář primátora
 Projekt „Rozvoj služeb Turistického informačního

centra v Opavě 2022“
 

 v RMO 22.06.22 č. usn. 4697/112/RM/22 1a) bylo ve výdajích
schváleno přijetí obou plateb dotace. Druhá splátka dotace je
však ve skutečnosti nižší než původně předpokládaná, proto
se snižuje i ve výdajích.

 

 nákup DHDM  
 (2143,5137,000000672,0120,0002365000000)  - 4.230,89 Kč
 (2143,5137,000000000,0120,0002365000000)  + 4.230,89 Kč
   
 programové vybavení  
 (2143,5172,000000672,0120,0002365000000)  - 54,00 Kč
 (2143,5172,000000000,0120,0002365000000)  + 54,00 Kč
   

 zpracování dat a služby související s IT  
 (2143,5168,000000672,0120,0002365000000)  - 30,00 Kč
 (2143,5168,000000000,0120,0002365000000)  + 30,00 Kč
   

ve výdajích – kancelář primátora  
 Rozvoj služeb TIC  
 nákup služeb  
 (2143,5169,000000000,0120,0001042000000) + 33.685,11 Kč
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2. schvaluje
Převod finančních prostředků z rozpočtu Kanceláře primátora roku 2022 do roku 2023
v rámci finančního vypořádání za rok 2022 následovně:
Rozvoj služeb TIC (orientační systém)
(2143,5137,000000020,0120,0001042000000)                                              300.000,00 Kč
   
Ediční činnost (mapa hřbitova)
(3319,5137,000000000,0120,0002514000000)                                              200.000,00 Kč
 
Ediční činnost (kniha o Lichtenštejnech)“
(3319,5021,000000000,0120,0002514000000)                                                50.000,00 Kč
(3319,5041,000000000,0120,0002514000000)                                                50.000,00 Kč
(3319,5169,000000000,0120,0002514000000)                                              160.000,00 Kč

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

339/8/RM/23 Dodatek č. 1 Ceníku Statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č. 1 k Nabídkovému ceníku prací, služeb a materiálu Statutárního města Opavy
s účinností od 11.1.2023 

2. ukládá
Mgr. Bc. Pavlu Vltavskému, vedoucímu odboru majetku města, aby jménem Statutárního
města Opavy podepsal titulní stranu písemného vyhotovení Dodatku č. 1
k Nabídkovému ceníku prací, služeb a materiálu Statutárního města Opava dle výše
uvedeného usnesení

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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




