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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 8.12.2021 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3873/93/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
program 93. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 8. 12. 2021

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

3874/93/RM/21 Ekonomická optimalizace MHD v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
 
Ekonomickou optimalizaci MHD v Opavě dle předloženého materiálu

2. schvaluje
 
uzavřít dodatek ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, kterým bude
upraven předmět smlouvy dle schválené optimalizace

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

3875/93/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku Gagarinova 2846/28

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr prodeje pozemku parc.č. 2530/706 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava -
Předměstí

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

3876/93/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku Hobzíkova 2096/26

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2626/287 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

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

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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3877/93/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry prodeje a pronájmu pozemků (lokalita Hálkova, lokalita
Těšínská)

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr prodeje části pozemku parc.č. st. 193 - zastavěná plocha a části pozemku

parc.č. 169/3 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy dle zákresu ve snímku
katastrální mapy

b) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 930/1 - zastavěná plocha, k.ú. Opava -
Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

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

3878/93/RM/21 Majetkové záležitosti - smlouva o výpůjčce a plnění třetí osoby (parkoviště - lokalita
Olomoucká)

Rada města
 

1. odročuje
projednání materiálu "Majetkové záležitosti - smlouva o výpůjčce a plnění třetí osoby
(parkoviště - lokalita Olomoucká)"
 

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

3879/93/RM/21 Majetkové záležitosti - nájmy pozemků pod garážemi v garážištích Kylešovská a
Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00JCCCZ) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 824/4 - 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)

2. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00JCCDU) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░  jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/31 - 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 MMOPP00JCCFK) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/173 - 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)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00JCCEP) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č.
2168/174 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,  za cenu ve výši
945,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00IYKP5) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/151 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00
Kč/m2/rok (cena dle zásad)

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3880/93/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků na opavských ulicích Nádražní okruh
a Kolofíkovo nábřeží, v Pustých Jakarticích a v Komárově

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 778/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy

2. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2701 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného
přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 2701/2 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky
u Opavy

3. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 858/1 - orná půda, označené dle nezapsaného
přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 858/5 - orná půda, k.ú. Malé Hoštice

4. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1093/1 - ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy

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

3881/93/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků v garážištích Hradecká a Jurečkova 2,
včetně podílů na příjezdových komunikacích

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/104 - zastavěná plocha a nádvoří,

a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava
- Předměstí

b) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/143 - zastavěná plocha a nádvoří,
a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava
- Předměstí

2. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/156 - zastavěná plocha a nádvoří,
a podílu o velikosti 1/17 pozemku parc.č. 2626/3 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava
- Předměstí

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

3882/93/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků pod garážemi v garážišti
Bochenkova a na ulici Vodní

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/310 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1388/3 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

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

3883/93/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemku pod domem na ulici Zacpalova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 370/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3884/93/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu části pozemku k domu na ulici Jaselská, který
je součástí vodního náhonu

Rada města
 

1. neschvaluje
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3055/13 - vodní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

3885/93/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr směny pozemků na ulici Mostní

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr směny pozemku parc.č. 1828/2, ostatní plocha, ve vlastnictví SMO, za část
pozemku parc.č. 1828/3, zastavěná plocha a nádvoří, dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy, ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░ , vše k.ú. Opava - Předměstí

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

Dohoda o snížení nájemného, Hrnčířská 15a, Opava (drogerie)

Rada města
 nepřijala usnesení.

3886/93/RM/21 Souhlas s převodem nájmu, Horní náměstí 150/28, 746 01 Opava, (zlatnictví)

Rada města
 

1. uděluje
souhlas s převodem nájmu založeného nájemní smlouvou (MMOPP009XGK8), uzavřenou
dne 1. 7. 2015 mezi statutárním městem Opava, jako pronajímatelem a Ing. Josefem
Kupkou, se sídlem Horní náměstí 150/28, 746 01 Opava, IČ: 11543141 jako nájemcem,
jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání, které se nacházejí v  I.NP
budovy č. p. 150 objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 164/4 zastavěná
plocha a nádvoří ležící v části obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 150/28;
převod nájmu se uskuteční mezi nájemcem Ing. Josefem Kupkou jako postupitelem a
Kateřinou Mikulcovou, se sídlem Kyjovice ░░ , 747 68 Kyjovice, IČ: 62356666 jakožto
postupníkem

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

3887/93/RM/21 Smlouva o nájmu části budovy, areál bývalých Dukelských kasáren, Opava
(OPATHERM a.s.)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu části budovy (MMOPP00IYJ6Z) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí 283/58, Město, 746 01
Opava, IČ: 25385771 jako nájemcem

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3888/93/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, areál bývalých Dukelských kasáren, Opava (OPATHERM a.s.)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00IYJ8P) mezi statutárním městem Opava jako budoucím povinným z věcného
břemene a OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava,
IČ: 25385771 jako budoucím oprávněným z věcného břemene

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

3889/93/RM/21 Prominutí poplatků za byt č. 8 na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí poplatků z prodlení ve výši 260.768,00 Kč  a zákonný úrok z prodlení ve výši
24.261,00 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava, které jsou jim
účtovány za dluh na nájemném a službách za  byt č. 8 na adrese Dolní náměstí 25
v Opavě ve výši 80 % z celkové částky poplatků z prodlení - tj. na částku 52.154,00 Kč
a ve výši 80 % z celkové částky zákonného úroku z prodlení - tj. na částku 4.852,00 Kč

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

3890/93/RM/21 Dodatek č. 3 k dohodě o bezúplatném užívání částí nemovitosti - Tělovýchovná
jednota Slezan Opava, z. s. (Tyršův stadion v Opavě)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00JCHJ1) k dohodě o bezúplatném užívání částí nemovitosti ze dne
10. 11. 2006 (MMOPP008TWGL) uzavřené mezi statutárním městem Opava a spolkem
Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z. s. se sídlem Boženy Němcové 1/20, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským, předsedou 

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

3891/93/RM/21 Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města
 

1. schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvkové organizace Městské lesy Opava:
Odvětvový odbor: Odbor majetku města
Název organizace: Městské lesy

účel Částka Kč
odpisy DHM 1.480.000,00Kč

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

3892/93/RM/21 Změny režimu provozování sběrných míst odpadů v Opavě - smlouvy Technickými
službami Opava s.r.o.

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 51 (MMOPP00JCF1X) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého

a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro statutární město
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Opava uzavřené dne 15. 7. 2009 (MMOPP0028J1M) mezi statutárním městem Opava
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188

b) Dohoda o ukončení (MMOPP00JCF02) Smlouvy o výpůjčce nemovitostí za účelem
provozování sběrného místa odpadů a skladu vánočních ozdob uzavřené dne
2.2.2002 (MMOPP00AD9QI) mezi statutárním městem Opava a  společností
Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
(sběrné místo na ul. Přemyslovců v Jaktaři)

c) Dohoda o ukončení (MMOPP00JCF3N) Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 8.9.2011
(MMOPP00BYMDQ) mezi statutárním městem Opava a  společností Technické služby
Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188 (sběrné místo
na ul. Bílovecká v Kylešovicích)

d) Dohoda o ukončení (MMOPP00JCF2S) Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 10.2.1999
mezi statutárním městem Opava a  společností Technické služby Opava s.r.o.,
se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188 (sběrné místo na ul. Bílovecká
v Kylešovicích)

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

3893/93/RM/21 Dodatek č. 27 ke smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku s Technickými
službami Opava s.r.o.

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 27 (MMOPP00JCEYJ) ke Smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku
uzavřené dne 5. 5. 2005 (MMOPP0028HRE) mezi statutárním městem Opava
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188

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

3894/93/RM/21 Dodatek č. 50 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s
Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 50 (MMOPP00JCF68) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého
majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro statutární město Opava
uzavřené dne 15. 7. 2009 (MMOPP0028J1M) mezi statutárním městem Opava
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
IČ: 64618188

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

3895/93/RM/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu s fyzickými osobami (ul. Tylova)

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00JCEVY) ke Smlouvě o právu provést stavbu (MMOPP00GLESJ)
mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem
Opava týkající se změny umístění sjezdu na pozemcích parc.č. 1408, 1410 v k.ú.
Kylešovice a prodloužení termínu realizace stavby "Novostavba rodinného domu, včetně
přípojek, zpevněných ploch a oplocení" 

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

3896/93/RM/21 Souhlas k umístění stavby na pozemku města Opavy (ul. sídliště Olomoucká -
Haškova)
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Rada města

1. schvaluje
umístění dětského hřiště pro integraci a umístění integračních herních prvků na pozemku
parc.č. 2344/6 v k.ú. Opava - Předměstí (v prostoru mezi domy ul. Olomoucká 61, 63, 65,
67, 69, 71, 73  a Haškova 2, 4, 6) s podmínkou uzavření smlouvy o výpůjčce části
pozemku parc.č. 2344/6 v k.ú. Opava - Předměstí a provozování tohoto hřiště po dobu
nejméně 5 let

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

3897/93/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Hlavní, Hradecká,
Hobzíkova)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JCFCE) mezi statutárním městem

Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemcích parc.č. 1153/29, 1153/85, 1153/102, 113/108, 2772/1 v k.ú. Kylešovice
pro zrealizovanou stavbu "Opava, Hlavní 88/129, rozš. kNN" za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 33.600,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JCF8Y) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a
1 ks jistící kabelové skříně v/na pozemku parc.č. 2627/12 v k.ú.  Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu "Opava, Hradecká, p.č. 2627/153, smyčka NN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH   

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JCEXO) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 2626/14 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu
"Opava, Hobzíkova, p.č. 2626/177, smyčka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

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

3898/93/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene GasNet s.r.o. a fyzickými osobami (ul. Na
Pískovně)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JCFBJ) mezi statutárním městem Opava
a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ 27295567 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem Opava, Suché Lazce
pro umístění plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 15 v k.ú. Suché Lazce
pro zrealizovanou stavbu "PREL A, Opava Na Pískovně 18, plynovodní přípojka" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

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

3899/93/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene se SmVaK Ostrava a.s. (ul. Skladištní)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JCELC) mezi statutárním městem Opava
a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění podzemního
vedení vodovodu v pozemcích parc.č. 752/107, 3035 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu: "Přestupní terminál Opava východ - ulice Skladištní" za zřízení
věcného břemene ve výši 100,00 Kč + DPH
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3900/93/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s.
(Vrchlického, Vančurova, Hranička)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením

stavby (MMOPP00JCEWT) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č.
2319/1 v k. ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, Kateřinky, Vrchlického, p.č. 3/2,
NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JCFAO) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 pro umístění podzemního vedení vysokého napětí, podzemního vedení
nízkého napětí a rozvodné skříně, optické infrastruktury a uzemnění do/na pozemcích
parc.č. 2981, 2202/2, 2201/30 v k. ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava,
Vančurova, p.č. 2985/20, DTS" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou znaleckým posudkem

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JCFE4) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1070,
1071 v k.ú. Jaktař pro stavbu "Opava, Hranička, 563/14, rozšíření kNN" za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

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

3901/93/RM/21 Uplatnění předkupního práva - garáže parc.č. 2625/33 k.ú. Opava - Předměstí
(garážiště Zíkova) a parc.č. 2168/100 k.ú Opava - Město (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:
 
a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2625/33 k.ú.

Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava, za nabízenou
kupní cenu 330.000,00 Kč

b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2168/100 k.ú.
Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava, za nabízenou
kupní cenu 240.000,00 Kč

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

3902/93/RM/21 Příloha č. 2 ke Smlouvě o partnerství mezi SMO a EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v rámci
projektu Dialogem ke společnému porozumění

Rada města
 

1. schvaluje
a) přílohu č. 2 (MMOPP00DKMDU)  ke smlouvě o partnerství (MMOPP00DKMA9) mezi

statutárním městem Opava a organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se sídlem
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou
Večerkovou, ředitelkou

b) Rozpočtové opatření č. 2021/264
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 180.000,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
 projekt - Dialogem ke společnému porozumění

(EUROTOPIA.CZ)
 

 ostatní osobní výdaje  
 (4349,5021,000000000,0040,0002372000000) - 155.000,00 Kč
 nákup ostatních služeb  
 (4349,5169,000000000,0040,0002372000000) - 25.000,00 Kč

 
 

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

3903/93/RM/21 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Městské sady - workoutové hřiště"

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o dílo č. 65/2021/PRI (MMOPP00LRYR9) mezi statutárním městem Opava

a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01
Opava, IČ: 64618188, DIČ: CZ64618188, na realizaci zakázky malého rozsahu
"Městské sady - workoutové hřiště" za cenu nejvýše přípustnou 994.438,00 Kč bez
DPH (1.203.269,98 Kč vč. DPH)

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2021/126
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
               Sídliště Olomoucká - víceúčelové hřiště
               (2219,6121,00000000,0220,0007505000000)                         - 252.880,00 Kč
 
               Městské sady - workoutové hřiště
               (3429,6121,00000000,0220,0004112000000)                         + 252.880,00 Kč

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

3904/93/RM/21 "Písková - most" - prominutí pohledávky

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí pohledávky statutárního města Opavy, jako objednatele díla, v celkové výši
90.000,00 Kč představující smluvní pokutu z prodlení s předáním stavby s názvem
"Písková - most" se společností AlfaPOL s.r.o., IČ: 25896512 se sídlem U Tiskárny 616/9,
Přívoz, 702 00 Ostrava, jako zhotovitele uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne
16.03.2021, která byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 25.10.2021

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

3905/93/RM/21 Schválení smluv - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní
organizace ONKO ISIS-OPAVA, Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v
Opavě, Okresní hospodářská komora Opava

Rada města
 

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

MMOPP00CV16E, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizací -ONKO
ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická 1591/29, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 68177755,
zastoupeným Annou Lorencovou, předsedkyní, ve výši 23.000,00 Kč, jako příjemcem
dotace
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b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV179, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Českou numismatickou společností, z.s. pobočkou v Opavě se sídlem  Matiční 456/2a,
Město, 746 01 Opava, IČ 45236941, zastoupenou Jaroslavem Vavříčkem, předsedou
výboru pobočky, ve výši 35.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV184, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Okresní hospodářskou komorou Opava se sídlem Opava, Městský DK Petra Bezruče,
Nádražní okruh 27, IČ 47673320, zastoupenou Lukášem Pavelkem, předsedou
představenstva, ve výši 20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

3906/93/RM/21 Dotace ostatní - Fyzická osoba - přednáška

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ , 747 57 Slavkov, na náklady
související s přednáškou ░░░░ ░░░░ ░ , ve výši 34.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ , 747 57 Slavkov, na náklady

související s přednáškou Tomáše Petrečka, ve výši 34.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/127

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 34.000,00 Kč
   
 ░░░░ ░░░░  
 (3319,5499,000000000,0020,0000646000000)    + 34.000,00 Kč

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

3907/93/RM/21 Dotace ostatní - Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace - televize
Slezského gymnázia

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Slezského gymnázia, Opava, příspěvkové organizace se sídlem
Zámecký okruh 848/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813075, na náklady související
s provozem televize Slezského gymnázia Opava, ve výši 49.000,00 Kč

2. schvaluje
a) žádost o finanční dotaci Slezskému gymnáziu, Opava, příspěvkové organizace se

sídlem Zámecký okruh 848/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813075, na náklady
související s provozem televize Slezského gymnázia Opava, ve výši 49.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/128
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 49.000,00 Kč
   
 Slezské gymnázium Opava  
 (3121,5339,000000000,0020,0000463000000) + 49.000,00 Kč
   
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3908/93/RM/21 Dotace ostatní - Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s.

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Sportovního klubu PEPA Centrum Opava, z.s..se sídlem
U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na náklady související s pokrytím
části nákladů na MS v kulturistice a fitness, ve výši 15.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Sportovnímu klubu PEPA Centrum Opava, z.s..se sídlem

U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na náklady související s pokrytím
části nákladů na MS v kulturistice a fitness, ve výši 15.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/129
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 15.000,00 Kč
   
 Sportovní klub PEPA Centrum Opava z.s.  
 (3419,5222,000000000,0020,0000346000000) + 15.000,00 Kč
   
   

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

3909/93/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změna rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/265

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4216,107517969,0020,0000000000024) + 1.807.223,63 Kč
 (0000,4216,107117968,0020,0000000000024) + 106.307,27 Kč
   
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 (0000,4116,107517016,0020,0000000000024) + 215.280,91 Kč
 (0000,4116,107117015,0020,0000000000024) + 12.663,59 Kč
  Celkem 2.141.475,40 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 
ZŠ Edvarda Beneše - účelový investiční
příspěvek na provoz - projekt "Modernizace
odborných učeben"

 

 (3113,6356,107517969,0030,0001001000024) + 1.807.223,63 Kč
 (3113,6356,107117968,0030,0001001000024) + 106.307,27 Kč
   

 
ZŠ Edvarda Beneše - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "Modernizace
odborných učeben"

 

 (3113,5336,107517016,0030,0001002000024) + 215.280,91 Kč
 (3113,5336,107117015,0030,0001002000024) + 12.663,59 Kč
   

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

 -účelový neinvestiční příspěvek na provoz  
 (3113,5331,107100000,0030,0001002000024) + 212.614,55 Kč
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 -účelový investiční příspěvek na provoz  
 (3113,6351,107100000,0030,0001001000024) + 25.327,17 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000120,0020,0002996000000)            - 232.734,07 Kč
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 5.207,65 Kč
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/266
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000029030,0020,0000000000037) + 787.541,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

 Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz

 

 - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních

 

 lesích za rok 2020  
 (1039,5331,000029030,0050,0001002000037) + 787.541,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/267
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4216,107117968,0020,0000000000031) + 8.307,01 Kč
 (0000,4216,107517969,0020,0000000000031) + 141.219,22 Kč
   
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,107117015,0020, 0000000000031) + 31.975,94 Kč
 (0000,4116,107517016,0020, 0000000000031) + 543.590,94 Kč
  Celkem 725.093,11 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 

ZŠ Kylešovice - účelový investiční příspěvek na
provoz - projekt "Stavební úpravy, pořízení
vybavení na zajištění rozvoje žáků, na oblast
technických a řemeslných oborů, přírodních
věd"

 

 (3113,6356,107117968,0030,0001001000031) + 8.307,01 Kč
 (3113,6356,107517969,0030,0001001000031) + 141.219,22 Kč
   

 

ZŠ Kylešovice - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt "Stavební úpravy, pořízení
vybavení na zajištění rozvoje žáků, na oblast
technických a řemeslných oborů, přírodních
věd"

 

 (3113,5336,107117015,0030,0001002000031) + 31.975,94 Kč
 (3113,5336,107517016,0030,0001002000031) + 543.590,94 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/268
ve výdajích - odbor informatiky
 výpočetní technika  
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 stroje, přístroje a zařízení-notebook  
 (6171,6122,000000000,0170,0002528000000) + 47.790,00 Kč
   
 drobný dlouhodobý majetek  
 (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) - 47.790,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/269
ve výdajích - odbor školství
  MŠ 17. listopadu  
 neinvestiční účelový příspěvek  
 právní služby  
 (3111,5331,00000000,0030,0001002000012) + 24.200,00 Kč
   
ve výdajích - odbor právní a organizační
 nákup ostatních služeb  
 (6171,5169,00000000,0180,0000000000000) - 24.200,00 Kč
   
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2021/270
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Environmentální výchova vzdělávání a osvěta  

 (3792,5169,000000000,0130,0001076000000) - 30.815,00 Kč
   
ve výdajích - odbor školství
 Environmentální výchova vzdělávání a osvěta  

 (3792,5137,000000000,0030,0001076000000) + 30.815,00 Kč
   
   

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/130
ve výdajích - odbor majetku města

 Podlimitní věcná břemena  
 (3639,5122,000000000,0050,0000000000000) - 59.180,00 Kč
   
 Demolice kontejnerového stání  
 (2219,5169,000000000,0050,0001029000000) + 59.180,00 Kč
   
   

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

3910/93/RM/21 Záměr výsadeb zeleně v prstenci parků, na Hozově nábřeží a dalších lokalitách v
Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr výsadeb zeleně v prstenci parků, na Hozově nábřeží a dalších lokalitách

v Opavě dle tohoto materiálu financovaný z rozpočtu odboru životního prostředí s tím,
že k tomu učené finanční prostředky ve výši 1 443 926 Kč budou předmětem
finančního vypořádání z r. 2021
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b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/131
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Kompostéry a bibliobox  
 (3726,5137,000000000,0130,0002380000000) - 327.757,00 Kč

   
 Environmentální vzdělávání a osvěta  
 (3792,5169,000000000,0130,0001076000000) - 32.812,00 Kč
   
 Obecně prospěšné práce  
 (3745,5169,000000000,0130,0002520000000) - 41.924,00 Kč
   
 Jmelí bílé - neuznatelné výdaje  
 (3745,5169,000000120,0130,0002373000000)              -304.800,00 Kč
   
 Obnova zeleně  
 (3745,5169,000000000,0130,0000700000000) +402.493,00 Kč

 (3745,5169,000000120,0130,0001070000000) + 304.800,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3911/93/RM/21 Dodatek č. 10 - ke Smlouvě o úpravě některých vztahů, vyplývajících ze zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 10 (MMOPP00JD0KU) ke Smlouvě (MMOPP0028M6C) o úpravě některých
vztahů, vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 28. 3. 2002 Statutárním
městem Opava a Technickými službami Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01
Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti

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

3912/93/RM/21 Seniorcentrum Opava - organizační řád

Rada města
 

1. schvaluje
nový organizační řád Senirocentra Opava, p.o. s účinností od 01.01.2022

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

3913/93/RM/21 Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2021

Rada města
 

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

organizace na rok 2021
b) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

na rok 2021
c) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvková organizace

na rok 2021
d) změnu odpisového plánu Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková

organizace na rok 2021
e) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

na rok 2021
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f) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov -
příspěvková organizace na rok 2021

g) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice -
příspěvková organizace na rok 2021

h) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice -
příspěvková organizace na rok 2021

i) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková
organizace na rok 2021

j) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková
organizace na rok 2021

k) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková
organizace na rok 2021

l) změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková organizace
na rok 2021

m) změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 -
příspěvková organizace na rok 2021

n) změnu odpisového plánu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 -
příspěvková organizace na rok 2021

o) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
na rok 2021

p) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace
na rok 2021

q) změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace
na rok 2021

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

3914/93/RM/21 Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací - druhá část

Rada města
 

1. schvaluje
upravenou výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem
Opava

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

3915/93/RM/21 Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou ZŠ Nový svět

Rada města
 

1. souhlasí
s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Základní školou Nový svět Opava,
příspěvková organizace, se sídlem Šrámkova 1457/4, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ: 72074183, zastoupenou Mgr. Hanou Kroupovou, ředitelkou školy, jako
zaměstnavatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01
Opava, jako zaměstnancem

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

3916/93/RM/21 Platy ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2022

Rada města
 

1. stanovuje
platy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Opava s účinností
od 1. 1. 2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3917/93/RM/21 Smlouva o poskytnutí podpory k projektu "Opatření pro zlepšení kvality ovzduší -
město Opava"

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

(MMOPP00D6C7O) 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 "Opatření
pro zlepšení kvality ovzduší - město Opava"

b) přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České
republiky v maximální výši 620.997,00 Kč na realizaci projektu "Opatření pro zlepšení
kvality ovzduší - město Opava"

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

3918/93/RM/21 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci Velikonočních a Vánočních trhů v Opavě v letech
2020 a 2021

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 6 (MMOPP00HMCJC) ke Smlouvě o realizaci Velikonočních a Vánočních trhů
v Opavě v letech 2020 a 2021 (MMOPP00HMXR5), mezi statutárním městem Opava jako
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

3919/93/RM/21 Smlouva o udělení souhlasu k reprodukci - fotografie pro Kalendář na rok 2022

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o udělení souhlasu k reprodukci - úplatnou (MMOPP00HM9JX) mezi Slezským
zemským muzeem, se sídlem Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, IČO: 00100595,
zastoupeným  Mgr. Janou Horákovou, ředitelkou, jako první smluvní stranou a statutárním
městem Opava jako druhou smluvní stranou

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

3920/93/RM/21 Kupní smlouva na dodávku a montáž kancelářského nábytku

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu na dodávku a montáž kancelářského nábytku (MMOPP00F5ZQZ) mezi
ADD interier design s.r.o., se sídlem Zahradní 693/6, 748 01 Hlučín, zastoupen Vítem
Podešvou, jednatelem a statutárním městem Opava

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/271  
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový  
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) -      150.000,00 Kč
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy  
 nákup DDHM  
 (6171,5137,000000000,0191,0000000000000) +      150.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3921/93/RM/21 Kupní smlouva - nákup mobilních telefonů

Rada města

1. schvaluje
kupní smlouvu MMOPP00F5BXO na nákup mobilních telefonů mezi Alza.cz a.s., se
sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, zastoupena Františkem
Nadymáčkem, na základě pověření a statutárním městem Opava

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

3922/93/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

3923/93/RM/21 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 8.12.2021

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 11.11.2021 do 8.12.2021

2. bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Michala Kokoška na funkci člena a předsedy Sportovní komise Rady
statutárního města Opavy ke dni 8. 12. 2021
 

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

3924/93/RM/21 Rozpočtová opatření 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/272

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4216,107117968,0020,0007570000000) + 2.624.937,57 Kč
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4216,107517969,0020,0007570000000) + 44.623.938,73 Kč
  Celkem + 47.248.876,30 Kč

   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní  
 (2212,6121,000000026,0220,0007570000000)   - 47.248.876,30 Kč
 podíl EU 85%  
 (2212,6121,107517969,0220,0007570000000) + 40.161.544,85 Kč
 podíl SR 5%  
 (2212,6121,107117968,0220,0007570000000) + 2.362.443,82 Kč
 podíl SMO 10%  
 (2212,6121,107100000,0220,0007570000000) + 4.724.887,63 Kč
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ve financování - odbor finanční a rozpočtový

 Úvěr KB dlouhodobý (460. mil. Kč) - mimořádná
splátka  

 (0000,8124,000000026,0020,0009963000000) + 47.248.876,30 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/273
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000013011,0020,0002556000000)  - 775.000,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové

 vratka nevyčerpaných finančních prostředků
(OSPOD)

 

 - platy zaměstnanců  
 (4329,5011,000013011,0192,0001096000000)  - 600.000,00 Kč
 - sociální pojištění  
 (4329,5031,000013011,0192,0001096000000) - 120.000,00 Kč
 - zdravotní pojištění  
 (4329,5032,000013011,0192,0001096000000)  - 55.000,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/274
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 Městské koupaliště- pitná voda  

 (5213,5151,000000020,0051,0000000000000) + 3.000,00 Kč
   

 Městské koupaliště- elektrická energie  
 (5213,5154,000000020,0051,0000000000000) + 6.000,00 Kč
   
 Městské koupaliště- plyn  
 (5213,5153,000000020,0051,0000000000000) + 41.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 krizová opatření  
 rezerva k zajištění řešení krizových situací  
 (5213,5903,000000020,0020,0002989000000) - 50.000,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/275
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 JSDH - DHDM  
 (5512,5137,000000000,0193,00002530000000) + 11.200,00 Kč
   
v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 přijaté náhrady od pojišťovny  
 (5512,2324,000000000,0193,0009167000000) + 11.200,00 Kč
   
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3925/93/RM/21 Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla k užívání

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP00F5FBY mezi

statutárním městem Opava a Ing. Michalem Kokoškem, 1. náměstkem primátora
b) smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP00F5FA3 mezi statutárním

městem Opava a JUDr. Tomášem Elisem, tajemníkem magistrátu
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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




