RADA
STATU T Á R N Í H O MĚSTA OPAVY
U S N E S E N Í
88. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 27.10.2021 v 08:00 hodin
v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava, (VIDEOKONFERENCE)
3708/88/RM/21 Schválení programu 88. schůze Rady statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
program 88. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 27. 10. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Usnesení: PŘIJATO

3709/88/RM/21 Nákup elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa statutárního města
Opava rok 2022 - 2023 centralizovaným nákupem na komoditní burze
Rada města
1. ruší
usnesení č. 3658/87/RM/21/1 ze dne 20.10.2021 (Rada města svěřuje 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)

2. svěřuje
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) 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
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3. schvaluje
doplnění nového pověřujícího zadavatele Městský dopravní podnik Opava,a.s. se sídlem
Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, IČ 64610250 do smlouvy o centralizovaném zadávání
veřejné zakázky (MMOPP00I7Y38)
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města
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Usnesení: PŘIJATO

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