
192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 1/18

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 6.10.2021 v 08:00 hodin 
 v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava

3605/86/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 86. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  6. 10. 2021

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

3606/86/RM/21 Nákup elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa statutárního města
Opava na rok 2022 - 2023 metodou postupného nákupu s přičítacím koeficientem na
energetické burze

Rada města
 

1. svěřuje
a) v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavření smluv

a souvisejících právních jednáních, jejichž účelem bude zajištění nákupů elektrické
energie a zemního plynu pro rok 2022 - 2023 formou sdružených dodávek pro
statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově
ovládá,  v souladu se smlouvou o centralizovaném zadávání ze dne 10.3.2020 
(MMOPP00I7Y38 )s výjimkou Městského dopravního podniku Opava a.s. na
komoditních burzách podle ustanovení § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, odboru majetku města Opava a pověřuje vedoucího
odboru majetku města uzavřením příslušných smluvních vztahů za podmínek
uvedených v důvodové zprávě

b) v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodnutí od odstoupení
od smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (MMOPP00I7WRA) ze
dne 28.7.2021 Odboru majetku města Opava

c) v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodnutí  o zastupování
ostatních pověřujících zadavatelů , kteří uzavřeli smlouvy o sdružených službách
dodávky zemního plynu s CONTE spol. s r.o. na základě zadávacího řízení
realizovaného podle Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky
(MMOPP00I7Y38), za účelem ukončení smluvního vztahu odboru majetku města 

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/204
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 energetický management- budovy,haly a stavby  
 (2115,6121,00000000,0051,0002447000000) - 180.000,00 Kč

   
 burzovní poplatky  

 (2115,5179,00000000,0051,0002447000000) + 180.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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3607/86/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Dostojevského)

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr prodeje pozemku  parc.č. 2373/368 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

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

3608/86/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Šeděnkova a Hany Kvapilové)

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr prodeje části pozemku  parc.č.1266/1 - ostatní plocha, dle přiloženého zákresu ve
snímku katastrální mapy, k.ú. Jaktař

2. schvaluje
 
záměr prodeje  pozemku pod stavbou garáže  parc.č.62/1 - zastavěná plocha, k.ú. Opava
- Předměstí

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

3609/86/RM/21 Majetkové záležitosti - nájemní smlouva (lokalita Otická, u Městského hřbitova)

Rada města
 

1. odročuje
 
projednání materiálu "Majetkové záležitosti - nájemní smlouva (lokalita Otická, u
Městského hřbitova)"  na příští jednání Rady města

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

3610/86/RM/21 Majetkové záležitosti - pronájem pozemku, ul. Náměstí Osvoboditelů 9/3

Rada města
 

1. schvaluje
 
nájemní smlouvu (PID MMOPP00LRM17) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░   jakožto nájemci, jejímž
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 28/3 - ostatní plocha a nádvoří, k.ú. Opava -
Město, za cenu ve výši 3.200,00 Kč ročně (cena dle zásad tj. 200,00 Kč/m2/rok)

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

3611/86/RM/21 Majetkové záležitosti - snížení nájemného za pozemky ve vlastnictví SMO v souvislosti
s COVID-19 (restaurace "Bobule", ul.Olomoucká)

Rada města
 

1. schvaluje
uzavření dohody o slevě z nájemného za části pozemků parc.č. 294/1 - ostatní plocha,
parc.č. 294/4 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za dobu trvání nájmu
od 1.2.2021 do 30.4.2021 ve výši 50% z nájemného tj. 807,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3612/86/RM/21 Majetkové záležitosti - snížení nájemného za pronájem pozemků na ulici Ovocná

Rada města
 

1. neschvaluje
 
snížení nájemného za pronájem pozemků parc.č. 2890/173 a parc.č. 2890/336,
vše ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, z částky 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
na částku 7,00 Kč/m2/rok

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

3613/86/RM/21 Majetkové záležitosti - smlouvy o nájmu pozemků pod garážemi v garážištích
Bochenkova a Vojanova

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00JHI39) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/179 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
 

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00JHHUP) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/50
- 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)
 

2. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYKB3) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1639/12 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
 

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYKQ0) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/13 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
 

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

3614/86/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků funkčně souvisejících s domem Na
Rybníčku 52 a pronájmu pozemku pod garáží v garážišti Jiráskova

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku parc.č. 493 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku parc.č. 494 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

 

2. schvaluje
 
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2722/28 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3615/86/RM/21 Majetek ve správě TSO s.r.o. - záměry pronájmu (Městské lázně v Opavě)

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako bufet o výměře 21 m2

nacházejícího se ve II. NP v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která
je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město
(budova Městských lázní v Opavě)    

b) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako pedikúra o výměře
11 m2 nacházejícího se ve II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38 stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě) 

c) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako pedikúra o výměře
11 m2 nacházejícího se ve II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38 stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě) 

d) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako masérský a rekondiční
o výměře 11,97 m2 nacházejícího se v přízemí, v prvním oddělení v budově č.p. 38
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě) 

e) záměr pronájmu plochy, nacházejícího se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož
součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního
nosiče o rozměrech 3x1 m a výměře 3 m2 v budově č.p. 38 stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

f) záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož
součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního
nosiče o  výměře 1,35 m2 v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město
(budova Městských lázní v Opavě) 

g) záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož
součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního
nosiče o  výměře 2 m2 v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město
(budova Městských lázně v Opavě)

h) záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož
součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního
nosiče o výměře 1 m2 v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova
Městských lázní v Opavě) 

i) záměr pronájmu 2 ploch, nacházející se ve vestibulu budovy, pro umístění
2 reklamních nosičů, každá o výměře 0,8 m2 v budově č.p. 38 stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě) 

j) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako sklad, kancelář o výměře
5,52 m2 nacházejícího se v přízemí v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava -
Město (budova Městských lázní v Opavě)

k) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako masážní vana, místnost č.
124 o výměře 3,80 m2 nacházejícího se v 1. NP v budově č.p. 38 stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

l) záměr pronájmu veřejně přístupného prostoru (nyní umístěn prodejní automat)
o výměře 0,45 m2 nacházejícího se v přízemí vedle pokladny v budově č.p. 38 stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

m) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako místnost č. 210 o výměře
17,29 m2 nacházejícího se ve II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38 stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

n) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako kancelář ředitelky
sestávajícího se ze dvou propojených místností o celkové výměře 17,1 m2
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nacházejícího se ve II. NP v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město
(budova Městských lázní v Opavě) 

o) záměr pronájmu veřejně přístupného prostoru (nyní umístěn prodejní automat)
o výměře 0,85 m2 nacházejícího se v přízemí vedle pokladny v budově č.p. 38 stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Opava - Město (budova Městských lázní v Opavě)

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

3616/86/RM/21 Smlouva o dílo - oprava ploché střechy Liptovská 1045/21, Opava Kylešovice -
Centrum pro zdravotně postižené

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00K3IKH), zakázka: "Oprava ploché střechy Liptovská 1045/21,
Opava Kylešovice - Centrum pro zdravotně postižené", mezi statutárním městem Opava
a společností SORTSTAV s.r.o., Olomoucká 2872/41a, 746 01 Opava, IČ: 25390228,
zastoupenou Markem Náhlíkem, jednatelem

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

3617/86/RM/21 Uplatnění předkupního práva - garáže parc.č. 2168/20, 2172/197 k.ú. Opava - Předměstí
(garážiště Bochenkova)

Rada města
 

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2172/197 k.ú. Opava -
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava, za nabízenou kupní cenu
390.000,00 Kč
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2168/20 k.ú. Opava -
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, za nabízenou
kupní cenu 200.000,00 Kč

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

3618/86/RM/21 Smlouva o koupi movitých věcí a úhradě nákladů - dětské hřiště v Kylešovicích

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o koupi (MMOPP00JCHKW), zakázka: "Smlouva o koupi movitých věcí a úhradě
nákladů - dětské hřiště v Kylešovicích", mezi statutárním městem Opava jako
kupujícím a společností LG SPORT BAR s.r.o., Hlavní 54, 747 81, Otice,
IČ: 28582730, jako prodávajícím

2. schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/99
 
ve výdajích - odbor majetku města

     oddělení správy a evidence budov     
     hrací prvky

     (3639,6122,0000000000,0051,00000000000)                    + 591.261,00 Kč                     
                                                                                                                                               
                                   

            
 ve výdajích - odbor majetku města
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     oddělení správy a evidence budov
      energetický managment
     (2115,6121,00000000,0051,0002447000000)                    - 591.261,00 Kč
 
                                                                                                                                               
                                                           

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

3619/86/RM/21 Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene se spol. RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. (ul. Vávrovická)

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 3526/84/RM/21/1 ze dne 8. 9. 2021 (Rada města schvaluje smlouvu o právu
provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00JHMTV) mezi statutárním městem Opava a společností RITSCHNY
kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. se sídlem Vávrovická 267/91, Vávrovice, 747 07 Opava,
IČ 49606492 pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 620 v k.ú. Vávrovice pro stavbu
"Připojení areálu fy RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o." za účelem zajištění
přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 383/3 a 384/2 v k.ú. Vávrovice 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
nové znění smlouvy o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene (MMOPP00JHMTV) mezi statutárním městem Opava a společností
RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. se sídlem Vávrovická 267/91, Vávrovice,
747 07 Opava, IČ 49606492 pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 620 v k.ú. Vávrovice
pro stavbu "Připojení areálu fy RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o." za účelem
zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 383/3 a 384/2 v k.ú. Vávrovice
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního
města Opavy 

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

3620/86/RM/21 Souhlas s přenecháním užívání částí sběrných dvorů pro zřízení veřejného místa
zpětného odběru odpadních pneumatik a automobilových baterií

Rada města
 

1. souhlasí
a) s přenecháním užívání částí sběrných dvorů na ul. Hálkova, ul. Bílovecká

a ul. Přemyslovců za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních
pneumatik společnosti GREEN Logistics CZ s.r.o., IČO: 09632409, se sídlem
Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 k bezúplatnému užívání

b) s přenecháním užívání částí sběrných dvorů na ul. Hálkova, ul. Bílovecká
a ul. Přemyslovců za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních
automobilových baterií nebo akumulátorů společnosti GREEN Logistics CZ s.r.o.,
IČO: 09632409, se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 
k bezúplatnému užívání

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

3621/86/RM/21 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy (jižní obchvat Hradecká -
Olomoucká, Stará silnice)

Rada města
 

1. schvaluje
a) umístění stavby silnice na pozemcích parc.č. 2684/2 v k.ú. Kylešovice a parc.č. 2991,

2221/22, 2226, 2221/30, 2362/4, 2994, 2976, 2221/42, 2365/4 v k.ú. Opava -
Předměstí v rámci realizace stavby: "Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní Obchvat -
Hradecká - Olomoucká)", ISPROFIN 581151002



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 7/18

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

b) dočasný zábor pozemků parc.č. 3040, 3041 v k.ú. Jaktař a dočasné umístění přeložky
sdělovacích a zabezpečovacích kabelů do pozemků parc.č. 3040, 3041 v k.ú. Jaktař
v rámci realizace stavby "Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava
východ" (ul. Stará silnice)

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

3622/86/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (sídliště
ul. Liptovská)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00JHMXB) 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 kabelového vedení vysokého napětí, optické infrastruktury a uzemnění
do pozemků parc.č. 1153/87, 1153/165, 1806/3, 1153/53, 1153/60, 1153/52, 1806/2, 1807,
1119/1, 2758/13 v k. ú.  Kylešovice pro stavbu "Kylešovice, vým. části VN 268, kVN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

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

3623/86/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právnickou osobou -
přípojka vody, kanalizace, plynu (ul. Anenská, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3RO6) mezi statutárním městem Opava a společností  Kamlog s.r.o.,
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky plynu
do pozemku parc.č. 965/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu "Novostavba bytového
domu Anenská, včetně zpevněných ploch a přípojek, a venkovních rozvodů IS,
k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 957/5 a 957/22", za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného
břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

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

3624/86/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami -
vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu a sjezd (ul. Vrchlického, k.ú.
Kateřinky u Opavy)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00K3R4Y) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky,
kanalizační přípojky, přípojky plynu a pro umístění sjezdu, vše do pozemku parc.č. 2319/1
v katastrálním území Kateřinky u Opavy, pro stavbu "Novostavba rodinného domu Classic
City, parc.č. 3/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

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

3625/86/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou - přípojka
vody (ul. Českého odboje, k.ú. Jarkovice)

Rada města
 

1. schvaluje
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smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3UJA) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou ░░░░ ░░░░ ░ ,
bytem Vlaštovičky, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a podzemní
vedení domovního vodovodu do pozemků parc.č. 228, 189/9 a 189/12 v k.ú. Jarkovice pro
stavbu "Přípojka vody a domovní vodovod pro budoucí RD na parc.č. 189/14", za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního
města Opavy

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

3626/86/RM/21 Smlouva o zajištění školení čekatelů a strážníků Městské policie Opava

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zajištění školení (MMOPP00LTM5X) mezi statutárním městem Opava
a statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,
IČ 00845451, zastoupeným primátorem Ing. Tomášek Macurou, MBA 

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

3627/86/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna stávajících vodoměrů
za nová měřidla s rádiovým přenosem včetně provádění odečtů" - výsledek
výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:

1. COOP THERM spol. s r.o., sídliště Vajgar 675, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČ: 13502808
2. ENBRA, a.s., Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ: 44015844
3. ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
IČ: 61056758

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče COOP THERM spol. s r.o. se sídlem sídliště
Vajgar 675, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 13502808, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH

2. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00K3IIR), zakázka: "Výměna stávajících vodoměrů za nová měřidla

s rádiovým přenosem včetně provádění odečtů" mezi statutárním městem Opava jako
objednatelem a společností COOP THERM spol. s r.o. se sídlem sídliště Vajgar 675,
Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 13502808 jako zhotovitelem

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

3628/86/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Poradenské služby pro
odpadové hospodářství statutárního města Opavy" - výsledek výběrového řízení

Rada města
 

1. vylučuje
uchazeče výběrového řízení ARCH consulting s.r.o., který nesplnil požadavky zadavatele
v rámci technické kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v Písemné výzvě
k podání nabídek

2. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. JRK Česká republika s.r.o., Bolzanova, 1615/1, 110 00 Praha 1, IČ: 24853640

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost JRK Česká republika s.r.o.,
Bolzanova, 1615/1, 110 00 Praha 1, IČ: 24853640, jehož nabídka splnila požadavky
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zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší nabídkovou
cenu

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

3629/86/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Ošetření dřevin napadených
jmelím bílým" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Ošetření dřevin
napadených jmelím bílým" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové
zprávy

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

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

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

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

3630/86/RM/21 Realizace investiční akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace" - smluvní
vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00LRXWR) ke kupní smlouvě č. 31/2021/PRI

(MMOPP00LRWRN) mezi Správou železnic, státní organizací jako prodávajícím 
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234,
DIČ: CZ70994234 a statutárním městem Opava jako kupujícím, a to na dodání zboží -
dřeva v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/100
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
                Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace
                (2321,6121,00000000,0220,0007509000000)                            - 2.250,00 Kč
 
                Investice - projektová dokumentace
                (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                           + 2.250,00 Kč

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

3631/86/RM/21 Schválení smluv - LUIGINO.cz, z.s., Opavskem bez bariér, z.s., NEXT Fitness s.r.o.

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

MMOPP00CV1XN, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a spolkem LUIGINO.cz, z.s. se sídlem Palackého 394/3, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 03745309, zastoupeným Mgr. Janem Krejčířem, předsedou, ve výši 45.000,00 Kč,
jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1YI, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a spolkem Opavskem bez bariér, z.s.. se sídlem Na Dvorku 213, 747 69 Pustá Polom,
IČ 08187355, zastoupeným Pavlem Carbolem, předsedou, ve výši 10.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace
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c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1ZD, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a společností NEXT Fitness s.r.o. se sídlem U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava,
IČ 24315133, zastoupenou Stanislavem Pešátem, jednatelem, ve výši 30.000,00 Kč,
jako příjemcem dotace

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

3632/86/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/205

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,103533063,0020,0000000000022) + 858.378,44 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,103133063,0020,0000000000022) + 151.478,56 Kč
  Celkem 1.009.857,00 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

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

 

 (3113,5336,103533063,0030,0001002000022) + 858.378,44 Kč
 (3113,5336,103133063,0030,0001002000022) + 151.478,56 Kč
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/206
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4216,107117968,0020,0007787000000) + 965.874,06 Kč
 (0000,4216,107517969,0020,0007787000000) + 16.419.859,05 Kč
   
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,107117015,0020, 0007787000000) + 221.243,75 Kč
 (0000,4116,107517016,0020, 0007787000000) + 3.761.143,72 Kč
  Celkem 21.368.120,58 Kč

   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 
ZŠ Boženy Němcové - účelový investiční
příspěvek na provoz - projekt "Odborné učebny
ZŠ Boženy Němcové" (profinancováno v roce 2021)

 

   
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek  
 (3113,5137,000000026,0220,0007787000000)  - 4.319.332,16 Kč
 podíl EU 85%  
 (3113,5137,107517016,0220,0007787000000) + 3.671.432,33 Kč
 podíl SR 5%  
 (3113,5137,107117015,0220,0007787000000) + 215.966,61 Kč
 podíl SMO 10%  
 (3113,5137,107100000,0220,0007787000000) + 431.933,22 Kč
   
 - nákup ostatních služeb  
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 (3113,5169,000000026,0220,0007787000000)  - 3.675,98 Kč
 podíl EU 85%  
 (3113,5169,107517016,0220,0007787000000) + 3.124,58 Kč
 Podíl SR 5%  
 (3113,5169,107117015,0220,0007787000000) + 183,80 Kč
 podíl SMO 10%  
 (3113,5169,107100000,0220,0007787000000) + 367,60 Kč
   
 - budovy, haly a stavby  

 (3113,6121,000000026,0220,0007787000000)  - 8.753.095,20 Kč

 podíl EU 85%  
 (3113,6121,107517969,0220,0007787000000) + 7.440.130,92 Kč
 podíl SR 5%  
 (3113,6121,107117968,0220,0007787000000) + 437.654,76 Kč
 podíl SMO 10%  
 (3113,6121,107100000,0220,0007787000000) + 875.309,52 Kč
   
 - stroje přístroje a zařízení  
 (3113,6122,000000026,0220,0007787000000)   - 1.491.923,95 Kč
 podíl EU 85%  
 (3113,6122,107517969,0220,0007787000000)   + 1.268.135,35 Kč
 podíl SR 5%  
 (3113,6122,107117968,0220,0007787000000) + 74.596,20 Kč
 podíl SMO 10%  
 (3113,6122,107100000,0220,0007787000000) + 149.192,40 Kč
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 úvěr KB dlouhodobý (460. mil. Kč)  
 D 231 0000  
 (0000,8124,000000026,0020,0009963000000) + 21.368.120,58 Kč
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/207
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0007558000000) + 1.072.080,02 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě  
 (3322,5171,000000201,0220,0007558000000) + 1.072.080,02 Kč
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/208
ve výdajích - odbor dopravy

 posudky, revize pro výkon rozhodnutí  
 (6171,5169,000000000,0160,0002525000000) + 200.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)  - 200.000,00 Kč
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/209
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  
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 MD 2310000 - 85% EU  
 (0000,4122,120513014,0020,0000000000033) + 713.125,35 Kč
   
 MD 2310000 - 15% SR  
 (0000,4122,120113014,0020,0000000000033) + 125.845,65 Kč
   

ve výdajích - odbor školství

 

Zařízení školního stravování - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz - projekt
"Provoz bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji V - 1splátka
neinvestiční dotace

 

 (85% EU)  
 (3141,5336,120513014,0030,0001002000033) + 713.125,35 Kč
   
 15% SR  
 (3141,5336,120113014,0030,0001002000033) + 125.845,65 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2021/210
ve výdajích - odbor školství
 MŠ Pekařská  
 Neinvestiční účelový příspěvek-částečná úhrada

zhotovení pískoviště
 

 (3111,5331,00000000,0030,0001002000010) + 15.883,40 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 15.883,40 Kč
   

g) Rozpočtové opatření č. 2021/211
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Otická  
 Neinvestiční účelový příspěvek-odstranění

prosklené příčky
 

 (3113,5331,00000000,0030,0001002000022) + 40.777,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 40.777,00 Kč
   

h) Rozpočtové opatření č. 2021/212
ve výdajích - odbor školství
 Středisko volného času  
 Neinvestiční účelový příspěvek-oprava topení  
 (3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 19.118,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 19.118,00 Kč
   

i) Rozpočtové opatření č. 2021/213
ve výdajích - odbor informatiky
 Neautorizovaný platební portál  
 (6171,6111,00000000,0170,0002527000000) + 153.695,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 153.695,00 Kč
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/101

ve výdajích - odbor sociálních věcí
 Domovinka - Česká provincie Kongregace Dcer

Božské Lásky
 

 (4356,5223,000000120,0040,0000154000000) - 92.000,00 Kč
   
 Vzdělávací kurzy - Domovinka  

 (4356,5169,000000120,0040,0001027000000) + 92.000,00 Kč
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/102
ve výdajích - odbor životního prostředí

 rezerva - jmelí bílé - neuznatelné výdaje  
 (3745,5901,000000120,0130,0002373000000) - 304.800,00 Kč
   
 Služby - jmelí bílé - neuznatelné výdaje  
 (3745,5169,000000120,0130,0002373000000) + 304.800,00 Kč

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

3633/86/RM/21 Dotace ostatní - Silesia Art, z.ú.

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ústavu Silesia Art, z.ú. se sídlem Holečkova 562/11, Kylešovice,
747 06 Opava, IČ 03587631 na náklady související s pořádáním Hradeckého slunovratu
2021 - Winter edition, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci ústavu Silesia Art, z.ú. se sídlem Holečkova 562/11, Kylešovice, 747 06

Opava, IČ 03587631 na náklady související s pořádáním Hradeckého slunovratu 2021
- Winter edition, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/103
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Silesia Art, z.ú.  
 (3312,5221,000000000,0020,0000246000000)   + 50.000,00 Kč
   
   

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

3634/86/RM/21 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o realizaci Velikonočních a Vánočních trhů v Opavě v letech
2020 a 2021

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 5 (MMOPP00HMCK7) ke Smlouvě o realizaci Velikonočních a Vánočních trhů
v Opavě v letech 2020 a 2021 (MMOPP00HMXR5), mezi statutárním městem Opava jako

Ž
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objednatelem a Martinem Žižlavským se sídlem na ulici Krnovská 28/45, 746 01 Opava,
IČ: 65518161, jako realizátorem

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

3635/86/RM/21 Smlouva o dílo "Škoda má v útulku zelenou, 2. etapa" + darovací smlouva +
rozpočtová opatření

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o dílo (MMOPP00JCUGX), zakázka: "Škoda má v útulku zelenou, II.etapa",

mezi statutárním městem Opava, jako objednatelem a společností Sadové úpravy
s.r.o.,  se sídlem Úvalno, 793 91 Úvalno, IČ 27822001, jako zhotovitelem

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/104
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Obnova zeleně  

 (3745,5169,000000000,0130,0001070000000) - 55.428,00 Kč
   
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Škoda má v opavském útulku zelenou II. etapa  

 (3745,5169,000000000,0130,0002376000000) + 55.428,00 Kč

2. schvaluje
a) darovací smlouvu, (MMOPP00JCVIG), mezi statutárním městem Opava, jako

obdarovaným a společností ADIV, spol. s r.o.,  se sídlem Těšínská 3007/91, 746 01
Opava, IČ 13642391 jako dárcem

b) Rozpočtové opatření č. 2021/214
v příjmech - odbor životního prostředí
 Dar - útulek  

 (1014,2321,000000000,0130,0009209000000) + 30.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Škoda má v opavském útulku zelenou II. etapa  

 (3745,5169,000000000,0130,0002376000000) + 30.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3636/86/RM/21 Smlouva o dílo - Výsadba ovocných dřevin, cesta u Dřevony

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o dílo (MMOPP00JCUIN), zakázka: "Výsadba ovocných dřevin, cesta

u Dřevony" , mezi statutárním městem Opava, jako objednatelem a Markem Holušou, 
se sídlem Lihovarská 113, Pustá Polom, IČ 76613518, jako zhotovitelem

b) Rozpočtové opatření č. 2021/215
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 312.531,00 Kč
   
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Výsadba stromů - Kateřinky  

 (3745,5169,000000000,0130,0002371000000) + 312.531,00 Kč
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3637/86/RM/21 Nákup výpočetní techniky Základní školou Opava, Vrchní 19

Rada města

1. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 2. písm. b) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola Opava, Vrchní 19 nákup výpočetní techniky v hodnotě 435.000,00 Kč vč. DPH

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

3638/86/RM/21 Jmenování člena do Školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková
organizace

Rada města
 

1. jmenuje
třetinu členů Školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace,
a to:
Bc. Dagmar Poláškovou, DiS., protidrogovou koordinátorku a koordinátorku prevence
kriminality odboru školství
 

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

3639/86/RM/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04711961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00D6VHL) ke smlouvě č. 04711961 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky (MMOPP00D6VIG) uzavřené dne
05. 03. 2020 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3640/86/RM/21 Nápady pro Opavu 2021 - schválení vítězných nápadů

Rada města
 

1. schvaluje
a) seznam vítězných nápadů a zahájení jejich realizace v rámci výzvy "Nápady

pro Opavu 2021"
 
Pořadí Název nápadu Počet hlasů

1. Venkovní posilovna pro všechny 476
2. Hřiště pro jaktařské děti 474
3. Workoutové hřiště a herní prvek pro ŠD a ZŠ Otická 214
   
1. Zeleň u Těšínské  a kvetoucí dřeviny v parčíku 146
2. Street-art-malba 77
3. Doplnění herních prvků pro děti 34

 
b) Rozpočtové opatření č.2021/216

 Zařazení nových akcí do seznamu jmenovitých akcí TSO na rok 2021
 - JA TS - Venkovní posilovna pro všechny
 - JA TS - Hřiště pro jaktařské děti
 - JA TS - Workoutové hřiště pro ŠD a ZŠ Otická
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 - JA TS - Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v parčíku
 - JA TS - Doplnění herních prvků pro děti (parčík Ovocná - Mlýnská)
  
 ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
  rezerva - Nápady pro Opavu  
  (3900,5901,000000000,0140,0000000000000) - 1.399.215,87 Kč
    
 ve výdajích - odbor majetku města, TSO
  JA TS - Venkovní posilovna pro všechny  
  (3429,6121,000000000,0790,0004299000000) + 425.122,01 Kč
    
  JA TS - Hřiště pro jaktařské děti  
  (3421,6121,000000000,0790,0004300000000) + 280.682,25 Kč
  (3421,5137,000000000,0790,0004300000000) + 116.744,76 Kč
    
  JA TS - Workoutové hřiště pro ŠD a ZŠ Otická  
  (3113,6121,000000000,0790,0004301000000) + 377.346,97 Kč
    
  JA TS - Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v

parčíku
 

  (3745,5137,000000000,0790,0004302000000) + 9.031,00 Kč
  (3745,5169,000000000,0790,0004302000000) + 90.551,00 Kč
    
  JA TS - Doplnění herních prvků pro děti (parčík

Ovocná - Mlýnská)
 

  (3745,5137,000000000,0790,0004303000000) + 75.537,88 Kč
  (3745,5169,000000000,0790,0004303000000) + 24.200,00 Kč

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

3641/86/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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3642/86/RM/21 Komise pro informatiku RMO - rezignace na funkci člena komise

Rada města
 

1. bere na vědomí
rezignaci pana Mgr. Pavla Gazdy na funkci člena Komise pro informatiku ke dni
21. 09. 2021

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

3643/86/RM/21 Kulturní komise RMO - změny v obsazení komise

Rada města
 

1. odvolává
 
paní Mgr. Jolanu Kaniovou z funkce členky Kulturní komise RMO ke dni 6. 10. 2021
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2. jmenuje
 
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
pana PhDr. Jaroslava Burdu členem Kulturní komise RMO s účinností od 7. 10. 2021 pro
volební období 2018 - 2022 

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

3644/86/RM/21 Komise RMO - Sportovní komise

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
žádost o nominaci na funkci člena Sportovní komise RMO pana Martina Rella

2. neschvaluje
 
nominaci pana Martina Rella na funkci člena Sportovní komise RMO

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0

3645/86/RM/21 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 5. 10. 2021

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od  21. 9. 2021 do 5. 10. 2021

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

3646/86/RM/21 Rozpočtové opatření 2021, změna rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

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

- JA TS - oprava živičného povrchu komunikace Novosvětská (MČ Vávrovice)
b) Rozpočtové opatření č. 2021/217

ve výdajích - Městská část Vávrovice
 silnice - oprava a udržování  
 (2212,5171,000000000,0840,0000000000000)  - 487.403,00 Kč
   
ve výdajích - Technické služby
 rezerva - jmenovité akce  
 (6409,5901,000000020,0790,0004000000000) - 487.402,00 Kč
   
 JA TS - oprava živičného povrchu komunikace

Novosvětská
 

 (2212,5171,000000000,0790,0004304000000) + 487.403,00 Kč
 (2212,5171,000000020,0790,0004304000000) +487.402,00 Kč
   
   

2. schvaluje
Změnu rozpisu č. ZRR/2021/105
ve výdajích - oddělení hlavního architekta
 Architektonický Workshop - rezerva  

 (3635,5901,000000000,0080,0002458000000) - 60.000,00 Kč
 nákup služeb - ubytování, přednášky, tlumočení  
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 (3635,5169,000000000,0080,0002458000000) + 48.000,00 Kč
   
 pohoštění  
 (3635,5175,000000000,0080,0002458000000) + 10.000,00 Kč
   
 cestovné  
 (3635,5173,000000000,0080,0002458000000) + 2.000,00 Kč
   
   

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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




