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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 24.11.2021 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3804/91/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
upravený program 91. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  24. 11. 2021

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

3805/91/RM/21 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti
Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města
 

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava,
Zámecký okruh 413/8, PSČ 746 01, IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64452 (dále jen "společnost Hokejový klub
Opava"), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších
předpisů tak, že:

1. bere na vědomí
a) zprávu jednatele společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. o chodu společnosti
b) výsledovku společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. za období 01/2021 - 09/2021

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

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

3806/91/RM/21 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-SPÚ (lokalita
Milostovice)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc.č. 144 - zahrada z vlastnictví ČR - Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví Statutárního města Opavy
 

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

3807/91/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku (souvisejícího s bytovým domem Popská 5)

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00JCC9E) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím, paní ░░░░ ░░░░ ░░░ , manžely ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku  parc.č. 227 - zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava - Město, za cenu 288.900,00 Kč, tj. 1.350,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

3808/91/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku za účelem výstavby rodinného a bytového
domu (lokalita Slepá, Sadová, Vančurova-Krnovská)

Rada města
 

1. bere na vědomí
a) výsledné pořadí podaných nabídek - prodej pozemku  parc.č. 546/1 - zahrada,  k.ú.

Jaktař
1.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava

b) výsledné pořadí podaných nabídek - prodej pozemků parc.č. 1856/7, parc.č. 1856/4 a
pozemků parc.č. 1856/13,1856/14,1856/15,1856/16, k.ú. Opava - Předměstí
1.UNNI Development delta s.r.o., Bechyňova 4087, 580 01 Havlíčkův Brod 
2. I░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 747 70 Opava

c) výsledné pořadí podaných nabídek - prodej pozemku  parc.č. 1344/1 - zahrada a části
pozemku parc.č. 1343 - zahrada, nově označeného dle nezapsaného geometrického
plánu jako parc.č. 1343/2,  k.ú. Jaktař
1. MAMBRA s.r.o., Olomoucká 6/3, 746 01 Opava
2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 747 06 Opava
3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 747 69 Pustá Polom

2. schvaluje
a) výběr nejvýhodnější nabídky ve věci prodeje pozemku  parc.č. 546/1 - zahrada,  k.ú.

Jaktař uchazeče ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 746 01 Opava, jejíž
nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, kdy kritériem byla nejvyšší podaná
nabídková cena, tj. 2.410,00 Kč/m2 

b) výběr nejvýhodnější nabídky ve věci prodeje pozemků parc.č. 1856/7, parc.č. 1856/4 a
pozemků parc.č. 1856/13,1856/14,1856/15,1856/16, k.ú. Opava - Předměstí uchazeče
společnoti UNNI Development delta s.r.o., jejíž nabídka splňuje všechny požadavky
zadavatele, kdy kritériem byla nejvyšší podaná nabídková cena, tj. 2.816,90 Kč/m2 

c) výběr nejvýhodnější nabídky ve věci prodeje pozemku  pozemku  parc.č. 1344/1 -
zahrada a části pozemku parc.č. 1343 - zahrada, nově označeného dle nezapsaného
geometrického plánu jako parc.č. 1343/2,  k.ú. Jaktař uchazeče společnosti MAMBRA
s.r.o., Olomoucká 6/3, 746 01 Opava, jejíž nabídka splňuje všechny požadavky
zadavatele, kdy kritériem byla nejvyšší podaná nabídková cena, tj. 2.161,00 Kč/m2 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00JHIB5) mezi statutárním městem Opava jako

prodávajícím a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupující, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 546/1 - zahrada, k.ú. Jaktař, za cenu 1.412.260,00 Kč, tj. 2.410,00
Kč/m2 (cena dle dohodou)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00JHIC0) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a společností UNNI Development delta s.r.o. jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemku parc.č. 1856/4 - zahrada,  parc. č. 1856/7 - ost. plocha,
 parc. č. 1856/13 - zast. plocha,  parc. č. 1856/14 - zast. plocha,  parc. č. 1856/15 -
zast. plocha,  parc. č. 1856/16 - zast. plocha,  k.ú. Opava - Předměstí, za cenu
3.400.000,00 Kč, tj.2.816,90 Kč/m2 (cena dle dohodou)

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00JHIDV) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a společností MAMBRA s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 1344/1 - zahrada a části pozemku parc.č. 1343 - zahrada, nově
označeného dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1343/2,  k.ú. Jaktař,
za cenu 2.670.996,00 Kč, tj. 2.161,00 Kč/m2 (cena dle dohodou)

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3809/91/RM/21 Majetkové záležitosti - Dodatek č.1 ke smlouvě, o budoucí smlouvě (lokalita Englišova
ul.)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 (PID MMOPP00JCCHA) ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne
7.1.2021 mezi Statutárním městem Opavou jako budoucím prodávajícím a panem ░░░░
░░░ jako budoucím kupujícím, jehož předmětem je změna termínu splnění podmínky
uvedené v č. III. smlouvy o budoucí kupní smlouvě (PID MMOPP00HZENP)
do 31.12.2022

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

3810/91/RM/21 Majetkové záležitosti - Odstoupení od kupní smlouvy, Venkato Invest s.r.o. (lokalita
Kačírkova ul.)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odstoupení od kupní smlouvy (PID MMOPP00FOZ9H) uzavřené dne 24.6.2016 mezi
Statutárním městem Opavou jako prodávajícím, společností KP REAL SOLICITATION
(kupující 1) a  společností Venkato Invest s.r.o. (kupující 2) jako kupujícími, vůči
společnosti Venkato Invest s.r.o,  jakožto vlastníkem pozemků  parc.č.2345/35 - orná
půda  a parc.č. 2349/53 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí
 

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

3811/91/RM/21 Majetkové záležitosti - výkup pozemku lokalita "Květinová"

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJUR) mezi společností AGOSTOFIN s.r.o. jako
prodávajícím a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je
výkup pozemků parc.č. 1567 - ostatní plocha, parc.č. 2073 - ostatní plocha, parc.č. 2074 -
ostatní plocha, k.ú. Jaktař, včetně jejich součástí, které tvoří komunikace, veřejné
osvětlení, vodovodní řad, kanalizace, za cenu ve výši 10.750.000,00 Kč (cena dohodou)

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

3812/91/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku za účelem výstavby RD (ul. Přemyslovců)

Rada města
 

1. bere na vědomí
výsledné pořadí uchazečů:
1. manželé ░░░░ a Ing. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 747 07 Opava 7
2. paní ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ , 747 07 Opava 7
3. paní ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ , 747 57 Slavkov u Opavy
4. pan ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ , 747 73 Opava - Vávrovice
5. pan ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░ , 702 00 Ostrava
6. pan ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ , 747 07 Opava 7
7. pan ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ , 747 07 Opava 7
8. pan ░░░░ ░░░ , Melč ░░ , 747 84
9. pan ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ , 747 07 Opava 7

2. schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky uchazečů manželů ░░░░ ░ a Ing. ░░░░ ░░░░ ░░░ , jejichž
nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, kdy kritériem výběru byla nejvyšší
nabídková cena tj. 2.509,52 Kč/m2

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00JHIOC) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░ a Ing. ░░░░ ░░░░ ░░░ , jakožto kupujícími, jejímž



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 4/24

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

předmětem je prodej pozemku parc.č. 2526 - orná půda, k.ú. Jaktař, za cenu ve výši
2.351.416,00 Kč tj. 2.509,52 Kč/m2 (cena dohodou) 

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

3813/91/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemků, pod budovou bývalé restaurace "Bludička", ul.
Olomoucká

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00JHI0O) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a společností YUSUFELI s.r.o. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 2344/22 - zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc.č. 2344/23 -
ostatní plocha, označeného dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2344/63, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 241.420,00 Kč (cena dle znaleckého
posudku + náklady + náhrada za užívání pozemků bez právního důvodu)

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

3814/91/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Kylešovská

Rada města
 

1. odročuje
projednání materiálu "Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Kylešovská"

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

3815/91/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej části pozemku, oblast Komárovské Chaloupky

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00JHIP7) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░░ ░░░░ ░░  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je
prodej části pozemku parc.č. 841/3 - trvalý travní porost, dle nezapsaného geometrického
plánu jako pozemek parc.č. 841/3, k.ú. Komárov u Opavy, za cenu ve výši
30.000.900,00 Kč tj. 675,97 Kč/m2 (cena dohodou) 

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

3816/91/RM/21 Majetkové záležitosti - Zásady prodeje městských pozemků pro výstavbu rodinných
domů lokalita Stromovka

Rada města
 

1. odročuje
projednání materiálu "Majetkové záležitosti - Zásady prodeje městských pozemků
určených pro výstavbu rodinných domů lokalita Stromovka" 

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

3817/91/RM/21 Majetkové záležitosti - pronájem pozemku pod garáží v garážišti Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYKCY) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/78 - zastavěná plocha
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a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

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

3818/91/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemku pod garáží v garážišti Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/107 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

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

3819/91/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr a způsob prodeje pozemků funkčně souvisejících s
domem na ulici Krnovská 57

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 91/3 - zastavěná plocha a nádvoří, označené

dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 91/18 - zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 91/3 - zastavěná plocha a nádvoří, označené
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 91/17 - ostatní
plocha, v k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 91/3 - zastavěná plocha a nádvoří, označené
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 91/16 - ostatní plocha,
v k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
způsob výběru žadatele pro uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části
pozemku parc.č. 91/3 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného
přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 91/16 - ostatní plocha, k.ú. Opava
- Předměstí, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
 

4. schvaluje
a) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 91/6 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 91/7 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 91/8 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
d) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 91/9 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
e) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 91/11 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3820/91/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků funkčně souvisejících s domy na ulici
Vančurova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2162/35 - zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku
parc.č. 2162/95 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického
plánu stávajícím parc.č. 2162/95 - ostatní plocha, a části pozemku parc.č. 2162/37
- ostatní plocha, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým
parc.č. 2162/98 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí
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2. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2162/95 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného
přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 2162/99 - ostatní plocha, k.ú. Opava
- Předměstí

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

3821/91/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou garáže v garážišti Jiráskova

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00JCCGF) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku pod stavbou garáže parc.č. 2724/72 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, za cenu 12.600,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

3822/91/RM/21 Smlouva o nájmu, Horní náměstí 132/47, Opava (poslanecká kancelář ODS)

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o nájmu nebytových prostor poslance v jeho volebním kraji (MMOPP00JCC6T)
mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Česká republika - Kancelář
Poslanecké sněmovny, se sídlem Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 00006572 jako nájemcem

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

3823/91/RM/21 Určení pořadí žadatelů, bunkr k.ú. Kateřinky u Opavy

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
 
o pořadí žadatelů o koupi pozemku parc.č. St. 2849, zastavěná plocha a nádvoří, ležícího
v katastrálním území Kateřinky u Opavy, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba
ležící v katastrálním území Kateřinky u Opava:
1. žadatel - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 747 06 Opava, s nabídkou 100.000,00 Kč
2. žadatel - Klub vojenské historie Kateřinky z.s., se sídlem Pekařská 93, 747 05
Opava - Kateřinky, IČ: 03125131 s nabídkou 2.000,00 Kč
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

3824/91/RM/21 Kupní smlouva a smlouva o notářské úschově, OD Breda,

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu MMOPP00JCC43 uzavřenou mezi statutárním městem Opava, jako
kupujícím a  JUDr. Josefem Cupkou, se sídlem Trojanova 342/18, 120 00 Praha 2 - Nové
Město, IČ: 14897857 konkurzním správcem dlužníka - úpadce: BREDA HOLDING a.s.,
IČ:25139649 jako prodávajícím

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o notářské úschově MMOPP00JCC38 uzavřenou mezi statutárním městem
Opava jako kupujícím, JUDr. Josefem Cupkou, se sídlem Trojanova 342/18, 120 00 Praha
2 - Nové Město, IČ: 14897857 konkurzním správcem dlužníka - úpadce: BREDA
HOLDING a.s., IČ:25139649 jako prodávajícím a Mgr. Klárou Svobodovou, se sídlem
Trojanova 18, Praha 2, IČ: 05592259 jako notářkou
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 Rozpočtové opatření č. 2021/XXX/Z
 ve výdajích - odbor majetku města
  oddělení správy a evidence budov  
  budovy, haly a stavby budova Breda  
  (3639,6121,000000000,0051,0000000000000) + 39.500.000,00 Kč
    
 v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
  zapojení Fondu rezerv a rozvoje  
  financování  

MD 236
200

(0000,8115,000000010,0000,0000000000000) +39.500.000,00 Kč

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

3825/91/RM/21 Kupní smlouva - garáž na pozemku parc.č. 2168//20 k.ú. Opava - Předměstí (garážiště
Bochenkova)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00I7W5C) mezi statutárním městem Opava jako 

kupujícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako prodávajícími, jejímž
předmětem je koupě budovy bez čp/če, garáž, umístěné na pozemku  parc.č. 2168/20
k.ú. Opava - Předměstí za cenu 200 000,00 Kč 

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/XXX/Z
ve výdajích - odbor majetku města
  
 oddělení správy a evidence budov   
 budovy, haly a stavby - energetický

management
                                

 - 200.000,00 Kč
 (2115,6121,00000000,0051,0002447000000)                                  

  
   
 budovy, haly a stavby - výkup garáže                                 

 +200.000,00 Kč
 (3639,6121,00000000,0051,0000000000000)   

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

3826/91/RM/21 Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného (Městské lázně v Opavě)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného (MMOPP00JHOSM) mezi statutárním městem
Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 21. 12. 2018 společností Technické
služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188,
zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a Ing. Vladanem Hamrem, fyzickou
osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, se
sídlem Franklinova 571, 460 15 Liberec, IČ 47201932 (budova Městských lázní v Opavě)

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

3827/91/RM/21 Majetek ve správě TSO s.r.o. - smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání,
dodatky ke smlouvám (Městské lázně v Opavě)

Rada města
 

1. schvaluje
a) upravený dodatek č. 3 (MMOPP00JCH5Z) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího

podnikání v Městských lázních v Opavě za účelem umístění reklamních a
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propagačních materiálů ze dne (MMOPP00FGA98) ze dne 21. 12. 2015 mezi
statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 21. 12. 2018
společností Technické služby Opava s. r. o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01
Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti a
společností KVP servis s.r.o. se sídlem Wolkerova 1716/58B, Kateřinky, 747 05
Opava, IČ 28608771, zastoupenou Ing. Lumírem Kociánem, jednatelem

b) upravený dodatek č. 2 (MMOPP00JCH8K) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
podnikání v Městských lázních v Opavě (MMOPP00K3CEH) ze dne 31. 1. 2020 mezi
statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 21. 12.
2018 společností Technické služby Opava s. r. o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01
Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti a
Mgr. Michalem Otýpkoiu, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona
nezapsanou v obchodním rejstříku  se sídlem Na Nivě 408/10, 746 01 Opava,
Předměstí, IČ 06305041

c) upravený dodatek č. 4 (MMOPP00JCH7P) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
podnikání v Městských lázních v Opavě (MMOPP00GDAGV) ze dne 21. 12. 2015
mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne
21. 12. 2018 společností Technické služby Opava s. r. o, se sídlem Těšínská 2057/71,
746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem
společnosti a spolkem Klub plaveckých sportů Opava, z.s. se sídlem Kotršova 172/25,
Jaktař, 747 07 Opava, IČ 47815345, zastoupeným Mgr. Petrem Ryplem, předsedou

d) upravený dodatek č. 1 (MMOPP00JCH6U) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
podnikání v Městských lázních v Opavě (MMOPP00K3CU9) ze dne 31. 1. 2020 mezi
statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 21. 12. 2018
společností Technické služby Opava s. r. o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01
Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti a
Ing. Vladanem Hamrem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona
nezapsanou v obchodním rejstříku se sídlem Franklinova 571, 460 15 Liberec,
IČ 47201932 

e) upravenou smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v
Opavě (MMOPP00JCGZ0) mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na základě
plné moci ze dne 21. 12. 2018 společností Technické služby Opava s. r. o, se sídlem
Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou,
jednatelem společnosti a panem Kamilem Hendrychem, fyzickou osobou podnikající
dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku se sídlem
Náplatkova 78/2, 747 06, Chvalíkovice, IČ 47200936 

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

3828/91/RM/21 Kupní smlouva - prodej hrobového zařízení

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00JCH0O), mezi panem ░░░░ ░░░ , bytem Opava, ░░░░ ░
 ░░ , PSČ 747 05, jako kupujícím a statutárním městem Opava, jako prodávajícím

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

3829/91/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s Rezidencí Triangl s.r.o. a fyzickými osobami (ul.
Bílovecká)

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LHT9C) mezi statutárním městem Opava
a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░
░░░░ bytem Hlučín a SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Opava a ░░░░
░░░░ ░░░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava a SJM ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ oba bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava a
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Hradec nad Moravicí a SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░
bytem Raduň a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava a společností REZIDENCE TRIANGL 
s.r.o. se sídlem U Cukrovaru 1684/16, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 07894180 pro umístění
podzemního vedení vodovodní přípojky, podzemního vedení přípojky splaškové
kanalizace a podzemního vedení dešťové kanalizace v pozemcích parc.č. 624/4, 1153/48,
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1153/52, 1153/53, 3207/1, 1806/40 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu
"Novostavba bytového domu REZIDENCE TRIANGL v Opavě Kylešovicích, kat. území
Kylešovice, parc.č. 624/1, 624/2, 625/1, 625/2" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 30.000,00 Kč + DPH 

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

3830/91/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami - sjezd
(ul. U Hřbitova, k.ú. Kylešovice)

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00K3UY7) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava - Kylešovice, pro umístění sjezdu do pozemku
parc.č. 1837/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Sjezd na komunikaci" pro novostavbu RD na
pozemcích parc.č. 322/2 a 324, 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3831/91/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami -
přípojka vody (ulice Bezručova, k.ú. Malé Hoštice)

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3RXX) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava - Malé Hoštice, pro umístění podzemního vedení
vodovodní přípojky a podzemní vedení domovního vodovodu do pozemků parc.č. 226,
235/1 a 236 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu "Vodovodní přípojka pro parc.č. 257/1, k.ú.
Malé Hoštice", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích statutárního města Opavy

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

3832/91/RM/21 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
- Charita Opava

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
dodatek č. 3 (MMOPP00DKMB4) ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za
jeho výkon (MMOPP007K6TK) uzavřené dne 28.04.2016, ve znění Dodatku č.
2 (MMOPP00D5O0O) uzavřeného dne 12.07.2021 mezi statutárním městem Opava, se sídlem
Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535 a organizací Charita Opava, se sídlem
Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava - Jaktař, IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem

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

3833/91/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Pohřby osamělých osob" -
výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. bere na vědomí
a) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MARIE - pohřební služba Opava s.r.o.,

Purkyňova 2206/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 04463269, jehož nabídka splnila
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všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení
b) smlouvu, MMOPP00JCH1J, mezi statutárním městem Opava a společností MARIE -

pohřební služba Opava s.r.o., Purkyňova 2206/6, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 04463269

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

3834/91/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Zlatníky - kulturní dům" -
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 č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Zlatníky - kulturní dům" -
vybavení - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

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

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

b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2. Ing. Lumír Měch
3. Jaroslav Cigánek
4. Ing. Radka Šabatková 
5. Ing. Renata Cvancigerová
 

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

3835/91/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Slezanka - demolice" -
projektová dokumentace - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

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

demolice" - projektová dokumentace v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a
důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídky těmto subjektům:
1. GRIGAR s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
2. Ing. arch. Jiří Horák, Dostojevského 26, 746 01 Opava, IČ: 12122173
3. Ing. arch. Petr Mlýnek, Janáčkova 351/14, 747 05 Malé Hoštice, IČ: 70606269
4. Ing. Jan Pospíšil, Na Pastrníku 451/21, 747 05 Malé Hoštice, IČ: 68317611
5. Atelier GHM veřejná obchodní společnost, Englišova 16, 746 01 Opava,
IČ:  2255789
6. Slezská projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA, Olomoucká 9/8, 746 01 Opava,
IČ: 00563145

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

1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1. Ing. Michal Jedlička

Š
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2. Ing. Radka Šabatková
3. Ing. Renata Cvancigerová

3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2021/122
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Slezanka - demolice - PD  
 (3613,6121,00000000,0220,0007476000000) + 700.000,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 700.000,00 Kč

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

3836/91/RM/21 Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2022

Rada města
 

1. schvaluje
seznam projektových dokumentací na rok 2022

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
seznam projektových dokumentací na rok 2022

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

3837/91/RM/21 Realizace investičních akcí v roce 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
seznam investičních akcí na rok 2022 s tím, že v roce 2022 budou realizovány akce
uvedené pod oddílem "zařazené k realizaci v roce 2022" a akce pod oddílem "dotační
tituly" jen v případě získání dotace

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

3838/91/RM/21 Investiční akce "Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část" - dodatek ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00LRYJD) ke smlouvě o dílo č. 30/2020/PRI (MMOPP00IKK0O)
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, statutárním městem Opava a Společností Opava,
MTS DS - MTS Infra, tvořenou společníkem 1 - správcem Metrostav Infrastructure a.s. se
sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005
a společníkem 2 Metrostav DS a.s. se sídlem Košická 17180/49, 821 08 Bratislava -
mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČ: 46120602, DIČ: SK2023231892 v rámci
akce "I/11 Opava, severní obchvat - západní část"

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

3839/91/RM/21 Investiční akce "Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část" - dohody

Rada města
 

1. schvaluje
a) dohodu č. 63/2021/PRI (MMOPP00LRYGS) o předčasném užívání Díla, Sekce nebo

části Díla mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, statutárním městem Opava
a Společností Opava, MTS DS - MTS Infra, tvořenou společníkem 1 - správcem
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Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005 a společníkem 2 Metrostav DS a.s. se sídlem
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika,
IČ: 46120602, DIČ: SK2023231892 v rámci akce "I/11 Opava, severní obchvat -
západní část"

b) dohodu č. 64/2021/PRI (MMOPP00LRYHN) o předčasném užívání Díla, Sekce nebo
části Díla mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, statutárním městem Opava
a Společností Opava, MTS DS - MTS Infra, tvořenou společníkem 1 - správcem
Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005 a společníkem 2 Metrostav DS a.s. se sídlem
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika,
IČ: 46120602, DIČ: SK2023231892 v rámci akce "I/11 Opava, severní obchvat -
západní část"

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

3840/91/RM/21 Investiční akce "Sídliště Kylešovice - III.etapa" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00LRYII) ke smlouvě o dílo č. 8/2021/PRI (MMOPP00LRX3S)

mezi statutárním městem Opava a společností IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s. se sídlem Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc, IČ:
25869523, DIČ: CZ25869523, v rámci akce "Sídliště Kylešovice - III. etapa"

b) rozpočtové opatření č. 2021/253
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 
 Sídliště Kylešovice - III. etapa  

 (2219,6121,000000027,0220,0007511000000)  -   414.733,55 Kč
   
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)  
 (0000,8123,000000027,0020,0009962000000)  -   414.733,55 Kč

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

3841/91/RM/21 Rozpočtové opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/254

ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova  
 neinvestiční příspěvek-výměna podlahové

krytiny
 

 (3113,5331,00000020,0030,0001002000023) + 628.655,50 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000020,0020,0002996000000) - 628.655,50 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/255
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 JSDH - DHDM  
 (5512,5137,000000000,0193,00002530000000) + 11.200,00 Kč
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v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 přijaté náhrady od pojišťovny  
 (5512,2324,000000000,0193,0009167000000) + 11.200,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/256
ve výdajích - odbor majetku, TSO
 JA TS - Oprava komunikace Stará silnice  

 (2212,5171,000000020,0790,0004274000000)                 - 69.220,00 Kč
   
 JA TS - Přístřešky zastávek MHD - zelená

střecha
 

 (2221,6121,000000020,0790,0004272000000) +69.220,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/257
ve výdajích - odbor majetku města

 posudky, konzultace a revize  
 (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 20.000,00 Kč
 (3639,5169,000000000,0052,0002525000000) + 20.000,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/258
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4216,000014990,0020,0002374000000) + 550.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor školství

 Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS
VI. etapa" - stroje, přístroje, zařízení

 

 (4349,6122,000000000,0030,0002374000000)  - 550.000,00 Kč
 (4349,6122,000014990,0030,0002374000000) + 550.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 550.000,00 Kč
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/123

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 krizové stavy - rezerva  
 (5213,5903,000000000,0193,0000000000000) - 32.381,00 Kč
   
 krizové stavy - služby  
 (5213,5169,000000000,0193,0000000000000) + 32.381,00 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/124
ve výdajích - odbor majetku, TSO

 Údržba komunikací - nákup ostatních služeb  
 (2212,5169,000000000,0790,0002534000000) + 2.800.000,00 Kč
 Údržba komunikací - opravy a udržování  
 (2212,5171,000000000,0790,0002534000000) - 2.800.000,00 Kč

 Údržba obsluhovaného majetku - nákup
ostatních služeb
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 (3639,5169,000000000,0790,0001099000000) - 300.000,00 Kč

 Údržba obsluhovaného majetku - opravy a
udržování

 

 (3639,5171,000000000,0790,0001099000000) + 300.000,00 Kč
 Veřejné osvětlení - elektrická energie  
 (3631,5154,000000000,0790,0002538000000) - 700.000,00 Kč
 Veřejná osvětlení - nákup ostatních služeb  
 (3631,5169,000000000,0790,0002538000000) + 2.100.000,00 Kč
 Veřejné osvětlení - opravy a udržování  
 (3631,5171,000000000,0790,0002538000000) - 1.400.000,00 Kč
 Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb  
 (3745,5169,000000000,0790,0002537000000) - 40.000,00 Kč
 Veřejná zeleň - platby daní a poplatků  
 (3745,5365,000000000,0790,0002537000000) + 40.000,00 Kč
 Čistota města - nákup ostatních služeb  
 (2219,5169,000000000,0790,0002536000000) - 40.000,00 Kč
 Čistota města - platby daní a poplatků  
 (2219,5365,000000000,0790,0002536000000) + 40.000,00 Kč
   
   

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

3842/91/RM/21 Obdarování dárců krve

Rada města
 

1. schvaluje
a) přidělení odměn ve výši 1.000,00 Kč celkem 76 držitelům Zlaté medaile

Prof. MUDr. Jana Jánského a 2.000,00 Kč celkem 33 držitelům Zlatého kříže ČČK 3.
třídy

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/125
 
ve výdajích odbor KPRM
 
marketingová komunikace
(2141,5169,0000000,0120,0002560000000)                                      - 2.000,00 Kč
oceňování dobrovolných dárců krve
(3399,5492,0000000,0120,0001058000000)                                     + 2.000,00 Kč
 
 

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

3843/91/RM/21 Změna Územního plánu Opavy

Rada města
 

1. bere na vědomí
a) návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu Opavy
b) návrhy na pořízení Změny č. 4. Územního plánu Opavy

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) zadání Změny č. 3 Územního plánu Opavy
b) pořízení Změny č. 4 Územního plánu Opavy zkráceným postupem dle přílohy č. 5

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

3844/91/RM/21 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové
bezúročné půjčky
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Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu (MMOPP00JD0LP), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , nar.

░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 70  Opava - Komárov
b) smlouvu (MMOPP00JD0MK), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ ,

nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 95  Opava - Suché Lazce
c) smlouvu (MMOPP00JD0NF), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , nar.

░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 05  Opava-Kateřinky
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3845/91/RM/21 Kotlíkové dotace - spolufinancování 4. Výzvy

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací za podmínky uvolnění finančních
prostředků od 1. 1. 2023 v následujícím rozsahu:
 
1) Výše dotace na jeden realizovaný projekt (žádost), tedy na jednu výměnu kotle             
 5.000,- Kč
 
2) Celková výše dotace na 4. výzvu kotlíkových dotací                                                   
1.500.000,- Kč

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

3846/91/RM/21 Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyhlášení výzvy Nápady pro Opavu 2022 s finanční alokací ve výši 1.500.000,00 Kč

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

3847/91/RM/21 Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, IV. etapa

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) aktualizaci Projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, IV. etapa, dle

nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
b) dofinancování Projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, IV. etapa"

dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v
minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných

2. schvaluje
a) podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice,

IV. etapa, do výzvy č. 1/390/2021 vyhlášené Státním fondem podpory investic v rámci
programu "Regenerace sídlišť"

b) zajištění udržitelnosti výstupů projektu "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, IV.
etapa" v provozní fázi, a to po dobu stanovenou podmínkami Státního fondu podpory
investic v rámci programu "Regenerace sídlišť"

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

3848/91/RM/21 Úprava výše finančních prostředků dotačních programů pro rok 2022 - dotační
programy SPORT 2022, SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2022
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Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) úpravu článku 13 dotačního programu SPORT 2022 schváleného dne 07.06.2021, č.

usnesení 666/17/ZM/21, kterým je stanovena výše rozpočtových prostředků a na tento
program pro rok 2022 vyčlenit celkový objem rozpočtových prostředků ve výši
13.000.000,00 Kč; pro dotační titul S1/22 Celoroční sportovní činnost vyčlenit objem
rozpočtových prostředků v maximální výši 6.000.000,00 Kč; pro dotační titul S2/22
Sportovní akce vyčlenit objem rozpočtových prostředků v maximální výši 1.300.000,00
Kč; pro dotační titul S3/22 Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů - přímá
podpora vyčlenit objem rozpočtových prostředků v maximální výši 5.700.000,00 Kč.

b) úpravu článku 12 dotačního programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2022
schváleného dne 07. 06. 2021, č. usnesení 669/17/ZM/21, kterým je stanovena výše
rozpočtových prostředků a na tento program pro rok 2022 vyčlenit celkový objem
rozpočtových prostředků ve výši 37.779.000,00 Kč; pro Dotace na poskytování
sociálních a souvisejících služeb v roce 2022 vyčlenit objem rozpočtových prostředků
v maximální výši 28.372.000,00 Kč; pro služby zapojené do Individuálního projektu
Moravskoslezského kraje v roce 2021 vyčlenit objem rozpočtových prostředků v
maximální výši 9.407.000,00 Kč.

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

3849/91/RM/21 Smlouva o poskytnutí podpory k projektu "Lepší města pro život - vybrané adaptační
projekty a sdílení zkušeností"

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí podpory z Programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna

klimatu" podporovaného z Norských fondů (MMOPP00D5KME) mezi Státním fondem
životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
IČ: 00020729, zastoupenou Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem a statutárním městem
Opava na realizaci projektu "Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty
a sdílení zkušeností"

b) přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České
republiky v maximální výši 26.000.000,00 Kč na realizaci projektu "Lepší města pro
život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností"

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

3850/91/RM/21 Program Kultura 2022 - schválení dotací

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

(MMOPP00D5N56) programu KULTURA 2022
b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro

rok 2022 v rámci dotačního programu "Kultura 2022" žadatelům na projekty
a ve výších uvedených v příloze č. 1,  která je nedílnou součástí tohoto materiálu,
a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro
rok 2022 v rámci dotačního programu "Kultura 2022" žadatelům uvedeným v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

3851/91/RM/21 Program Sport 2022 - schválení dotací

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
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(MMOPP00D5I2K) programu SPORT 2022
b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro

rok 2022 v rámci dotačního programu "SPORT 2022" žadatelům na projekty a ve
výších uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto materiálu,
a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy dle přílohy č. 5 tohoto materiálu

c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro
rok 2022 v rámci dotačního programu "SPORT 2022" žadatelům uvedeným v
přílohách č. 3 a č. 4, které jsou nedílnou součástí tohoto materiálu

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

3852/91/RM/21 Program Životní prostředí a EVVO 2022 - schválení dotací

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

(MMOPP00D5N3G) programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2022
b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro

rok 2022 v rámci dotačního programu "Životní prostředí a EVVO 2022" žadatelům na
projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro
rok 2022 v rámci dotačního programu "Životní prostředí a EVVO 2022" žadatelům
uvedeným v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

3853/91/RM/21 Program Prevence kriminality 2022 - schválení dotací

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

(MMOPP00D5N4B) programu PREVENCE KRIMINALITY 2022
b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro

rok 2022 v rámci dotačního programu "Prevence kriminality 2022" žadatelům na
projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro
rok 2022 v rámci dotačního programu "Prevence kriminality 2022" žadatelům
uvedeným v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

3854/91/RM/21 Program Sociální a související služby 2022 - schválení dotací

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzory smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

(MMOPP00D5N2L, MMOPP00D5N1Q, MMOPP00D5N0V, MMOPP00D5MZ7 a
MMOPP00D5MYC) programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2022

b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro
rok 2022 v rámci dotačního programu "Sociální a související služby 2022" žadatelům
na projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3, 5, 7, 10 a 12 tohoto materiálu

c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro
rok 2022 v rámci dotačního programu "Sociální a související služby 2022" žadatelům
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uvedeným v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3855/91/RM/21 Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
na rok 2021 v rámci dotačního Program KULTURA 2021, SPORT 2021, SOCIÁLNÍ A
SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dodatek č. 1 (MMOPP00D5IPD) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

statutárního města Opavy (MMOPP00D5UKQ) uzavřené dne 24.03.2021 mezi
statutárním městem Opava a organizací Armáda spásy v České republice, z. s. se
sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ: 40613411, zastoupenou
Frankem Rebertem Gjeruldsenem, statutárním zástupcem

b) dodatek č. 1 (MMOPP00D5IQ8) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy (MMOPP00D5R4J) uzavřené dne 16.04.2021 mezi
statutárním městem Opava a panem MgA. Jiřím Bosákem, bytem Čajkovského 9, 746
01, Opava

c) dodatek č. 1 (MMOPP00D5ISY) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy (MMOPP00D5STV) uzavřené dne 05.05.2021 mezi
statutárním městem Opava a organizací SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-
Komárov se sídlem Podvihovská 314/17, Komárov, 747 70 Opava, IČ: 47815515,
zastoupenou Arnoštem Vilčem, statutárním zástupcem

d) dodatek č. 1 (MMOPP00D5IR3) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy (MMOPP00D5P98) uzavřené dne 26.04.2021 mezi
statutárním městem Opava a organizací Orel jednota Opava-Komárov se sídlem
Podvihovská 150/18, Komárov, 747 70 Opava, IČ: 47814896, zastoupenou Mgr. Bc.
Milanem Trulejem, statutárním zástupcem

e) dodatek č. 1 (MMOPP00D5ITT) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy (MMOPP00D5PH4) uzavřené dne 15.04.2021 mezi
statutárním městem Opava a organizací SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava se
sídlem Na Pastvisku 1587/78, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 47815973, zastoupenou
Romanem Krusberským, statutárním zástupcem

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

3856/91/RM/21 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje -
zkvalitnění dopravní infrastruktury - MONDELEZ

Rada města
 

1. schvaluje
schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje (MMOPP00D5HWL) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 708 906 92 a statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69,
746 01 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
na realizaci projektu "Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR
Biscuit Production s. r. o. na silnici I/57"

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

3857/91/RM/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt "Dopravní model - mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě"

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(MMOPP00J5TZ0) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692 a statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01
Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města na
realizaci projektu "Dopravní model - mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě"

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3858/91/RM/21 Žádosti základních škol o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování
projektu IROP II.

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení technického zhodnocení

majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. po dobu udržitelnosti,
tj. 5 let od ukončení realizace projektu "Dílny nápadů" Základní školy a Mateřské školy
Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace ve výši 1.500.000 Kč

b) předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení technického zhodnocení
majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. po dobu udržitelnosti,
tj. 5 let od ukončení realizace projektu "Vybudování a vybavení odborných učeben
ZŠ Mařádkova" Základní školy  Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace
ve výši 10.000.000 Kč

c) předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení technického zhodnocení
majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. po dobu udržitelnosti,
tj. 5 let od ukončení realizace projektu "Revitalizace školního hřiště při ZŠ Otická"
Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace ve výši 1.500.000 Kč

d) předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení technického zhodnocení
majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. po dobu udržitelnosti,
tj. 5 let od ukončení realizace projektu "Víceúčelové hřiště" Základní školy
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace ve výši 4.712.383 Kč

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

3859/91/RM/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení studie Mikrosimulace ulice Těšínská

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00J5TY5)  ke smlouvě o zhotovení studie Mikrosimulace ulice
Těšínská (MMOPP00J5U1J) mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem
a AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 jako zhotovitelem 

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

3860/91/RM/21 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění příloha č. 2 Statutu SMO - Seznam
nemovitého majetku svěřeného městským částem

Rada města
 

ustanovení § 130 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku č. X/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015,
Statut statutárního města Opavy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016, č.
4/2017, č. 5/2018, č. 8/2018, č. 2/2019 a č. 6/2020 s účinností od patnáctého dne po dni
vyhlášení

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

3861/91/RM/21 Kupní smlouva - prodej mobilního telefonu

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu, MMOPP00F5DPE, na prodej mobilního telefonu mezi statutárním městem
Opava a PhDr. Igorem Hendrychem, PhD., bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01 Opava, datum
narození ░░░░ ░░░░ ░
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2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/259
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 drobný hmotný  
 (6112,5137,000000000,0191,0000000000000)  +  10.900,00 Kč
   
V příjmech - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 prodej movitých věcí  
 (3639,2310,000000000,0191,0009398000000) + 10.900,00 Kč

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

3862/91/RM/21 Návrh na zvolení přísedících u Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města zvolit
opětovně do funkce přísedícího u Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let pana Milana
Onderku, narozeného dne ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , 747 05 Opava 5,
navrženého Ing. Michalem Jedličkou, členem zastupitelstva města

2. doporučuje zastupitelstvu města zvolit
do funkce přísedící u Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let paní Bc. Dagmar Slanou,
narozenou dne ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 05 Opava 5 navrženou
Mgr. Lucii Pobořilovou, členkou zastupitelstva města

3. ukládá
primátorovi města předložit návrh na zvolení do funkce přísedících u Okresního soudu
v Opavě na dobu 4 let na nejbližším zasedání zastupitelstva města dle bodu 1 a 2 tohoto
usnesení

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

3863/91/RM/21 Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 6.12.2021

Rada města
 

1. schvaluje
upravený návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne
6.12.2021 

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

3864/91/RM/21 Harmonogram termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva v roce 2022

Rada města
 

1. schvaluje
 
harmonogram termínů schůzí Rady statutárního města Opavy v roce 2022

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
upravený harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce
2022

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

3865/91/RM/21 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
 

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

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

3866/91/RM/21 Rozpočtová opatření 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/260

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4216,107117968,0020,0000000000030) + 639.687,31 Kč
   
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,107117015,0020,0000000000030) + 1.765.705,95 Kč
  Celkem 2.405.393,26 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 ZŠ Riegrova - účelový investiční příspěvek na
provoz - projekt "Moderní vyučování"

 

 (3113,6356,107117968,0030,0001001000030) + 639.687,31 Kč
   

 ZŠ Riegrova - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz - projekt "Moderní vyučování"

 

 (3113,5336,107117015,0030,0001002000030) + 1.765.705,95 Kč
   

 ZŠ Riegrova - 10% podíl zřizovatele na projektu
(viz výše)

 

 -účelový neinvestiční příspěvek na provoz  
 (3113,5331,107100000,0030,0001002000030) + 196.189,56 Kč
 -účelový investiční příspěvek na provoz  
 (3113,6351,107100000,0030,0001001000030) + 71.076,37 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FARO  
 (6409,5901,000000120,0020,0002996000000)   - 267.265,93 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/261
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4222,000000201,0020,0007769000000) + 8.285.100,55 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace  
 Severní obchvat - západní část  

 
projekt "Zkvalitnění dopravního napojení závodu
společnosti Mondelez CR Biscuit Production
s.r.o. na silnici I/57"

 

 (2212,6121,000000020,0220,0007769000000) - 8.285.100,55 Kč
 (2212,6121,000000201,0220,0007769000000) + 8.285.100,55 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) + 8.285.100,55 Kč
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c) Rozpočtové opatření č. 2021/262
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000013305,0020,0000000000036) + 2.212.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor sociálních věcí

 
Seniorcentrum - účelový příspěvek na provoz - 
financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem
sociálních služeb

 

 (4350,5336,000013305,0040,0001002000036) + 2.212.000,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/263
ve výdajích - odbor informatiky
 programové vybavení - dlouhodobý nehmotný

majetek
 

 (6171,6111,000000000,0170,0002527000000) - 1.100.000,00 Kč
   
 technická podpora programového vybavení -

neinvestice
 

 (6171,5168,000000000,0170,0002527000000) + 1.100.000,00 Kč
   
   

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

3867/91/RM/21 Personální záležitosti - jmenování do funkce vedoucí odboru sociálních věcí

Rada města
 

1. jmenuje
 
s účinností od 1. 12. 2021 paní Mgr. Helenu Kozákovou do funkce vedoucí odboru
sociálních věcí

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

3868/91/RM/21 Kulturní komise RMO - rezignace na funkci člena komise

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
rezignaci pana PhDr. Jaroslava Burdy na funkci člena Kulturní komise Rady statutárního
města Opavy ke dni 25. 10. 2021

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

3869/91/RM/21 Schválení dotačních smluv - přímá podpora z rozpočtu statutárního města Opavy pro
rok 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

MMOPP00CV1N1, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
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Základní školou pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 se sídlem
Dostojevského 1669/12, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813229 zastoupenou Mgr.
Silvií Häuserovou, ředitelkou, ve výši 50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1KG, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací se sídlem Havlíčkova
520/1, 746 01 Opava, IČ 47813482 zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou,
ředitelkou, ve výši 32.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1JL, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského
397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113 zastoupeným Mgr. Monikou Klapkovou,
ředitelkou, ve výši 120.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1LB, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
spolkem Junák - český skaut, okres Opava, z. s. se sídlem Na Nábřeží 129/4,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47810980 zastoupeným Mgr. Petrem Tesařem,
předsedou okresní rady, ve výši 500.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

e) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1G0, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava. se sídlem Krnovská 2859/71d,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482 zastoupeným Danielem Rotherem, předsedou
oblastní výkonné rady, ve výši 100.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

f) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1HV, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
spolkem PREEDUK z.s.. se sídlem Pod Hanuší 364, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ
65889053 zastoupeným Mgr. Hanou Borunskou, předsedkyní, ve výši 100.000,00 Kč,
jako příjemcem dotace

g) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1EA, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Hokejovým klubem Opava s.r.o.. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši
4.950.000,00 Kč (mládež), jako příjemcem dotace

h) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1M6, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Hokejovým klubem Opava s.r.o.. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši
800.000,00 Kč (muži), jako příjemcem dotace

i) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1IQ, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Hokejovým klubem Opava s.r.o.. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši
420.000,00 Kč (ženy), jako příjemcem dotace

j) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1F5, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Hokejovým klubem Opava s.r.o.. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši
8.700.000,00 Kč (provoz), jako příjemcem dotace

k) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1CK, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Slezským FC Opava, z.s.. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ
22883304 zastoupeným Jaroslavem Rovňanem, předsedou výboru, ve výši
200.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

l) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1DF, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Slezským fotbalovým clubem Opava a.s.. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 25835912 zastoupeným Zdeňkem Viktorinem, předsedou představenstva,
ve výši 5.800.000,00 Kč (provoz), jako příjemcem dotace

m) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1BP, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Slezským fotbalovým clubem Opava a.s.. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 25835912 zastoupeným Zdeňkem Viktorinem, předsedou představenstva,
ve výši 11.000.000,00 Kč (sport), jako příjemcem dotace

n) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV19Z, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Basketbalovým klubem Opava a.s.. se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07
Opava, IČ 25840576 zastoupeným Ing. Radimem Vysockým, předsedou
představenstva, ve výši 2.200.000,00 Kč (provoz), jako příjemcem dotace
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o) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV1AU, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Basketbalovým klubem Opava a.s.. se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07
Opava, IČ 25840576 zastoupeným Ing. Radimem Vysockým, předsedou
představenstva, ve výši 8.000.000,00 Kč (SPORT), jako příjemcem dotace

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

3870/91/RM/21 Majetkové záležitosti - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - lokalita Stříbrné
jezero

Rada města
 

1. schvaluje
 
přípravu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - uložení potrubí odlehčovacího
kanálu do pozemku parc. č. 1985/190, orná půda, k. ú. Kateřinky u Opavy, jehož
vlastníkem je pan ░░░░ ░ , s tím, že podkladem pro přípravu smlouvy bude zpracovaný
znalecký posudek

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

Ing. Michal Jedlička v. r.
 náměstek primátora města




