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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 15.12.2021 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3926/94/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
upravený program 94. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 15. 12. 2021
 

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

3927/94/RM/21 Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku SMO, MČ, PO a změna člena
likvidační komise

Rada města
 

1. schvaluje
a) vyřazení a likvidaci majetku statutárního města Opava a městských částí

ve výši 810.821,56 Kč
b) vyřazení a likvidaci majetku příspěvkových organizací statutárního města Opava

ve výši 1 797 120,80 Kč

2. ruší
ke dni 1. 1. 2022 členství Ing. Jiřího Elbla (odbor majetku města) v likvidační komisi dle
čl. 3 Směrnice o provádění a vyřazování a likvidaci majetku města

3. jmenuje
ke dni 1. 1. 2022 člena likvidační komise dle čl. 3 Směrnice o provádění a vyřazování
a likvidaci majetku města Ing. Aleše Bořeckého (odbor majetku města)

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

3928/94/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků pod garážemi v garážišti
Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/77 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/118 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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3929/94/RM/21 Majetkové záležitosti - pronájem pozemku u domu na ulici Hradecká

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00JCCA9) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 611/38 - ostatní plocha, k.ú. Opava
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši
2.100,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

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

3930/94/RM/21 Smlouva o provedení veřejné dobrovolné dražby, Masarykova třída 330/10, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o provedení veřejné dobrovolné dražby (MMOPP00JCBWE) mezi statutárním
městem Opava jako navrhovatelem a Aukční síní JUSTITIAS s.r.o., se sídlem
Podjárky 396, 747 66 Dolní Lhota, IČ: 61973173 jako dražebníkem

2. schvaluje
 Rozpočtové opatření č. 2021/276
 ve výdajích - odbor majetku města
  oddělení správy a evidence budov  
  Veřejná dobrovolná dražba  
  (3639,5169,000000000,0051,0000000000000) + 164.000,00 Kč
    
    
 ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
  rezerva FaRO  
  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 164.000,00 Kč

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

3931/94/RM/21 Záměr prodeje nemovitosti, Masarykova třída 330/10, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 427 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova  č. p. 330, stavba pro bydlení v katastrálním území Opava - Město, vše zapsané
na LV č. 168 pro katastrální území Opava - Město u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava 

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

3932/94/RM/21 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu, Masarykova třída 330/10, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP00JCC0N)
mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░ , se sídlem
░░░░ ░░░░ , 747 27 Kobeřice, IČ: 87219735 jako nájemcem
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3933/94/RM/21 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce, Horní náměstí 131/48, Opava (Slezský spolek
neslyšících)

Rada města

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru (MMOPP00JCBX9) mezi
statutárním městem Opava jako půjčitelem a Slezským spolkem neslyšících, se sídlem
Horní náměstí 131/48, Opava, IČ: 26994208 jako vypůjčitelem

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

3934/94/RM/21 Záměr výpůjčky prostor, Horní náměstí 131/48, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
záměr výpůjčky prostoru o celkové výměře 13,69 m2 ve II.NP budovy č.p. 131, objekt
k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 298, zastavěná plocha a nádvoří, ležící
v části obce Město, katastrální území Opava - Město, na adrese Opava, Horní
náměstí 131/48

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

3935/94/RM/21 Záměr změny smlouvy, Jateční 2304/7, Opava, (Baby club KAČKA z.s.)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor (PID smlouvy MMOPP009XEA0)
uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Baby clubem KAČKA
z.s., se sídlem Na Lúčky 494, 747 57 Slavkov, IČ: 06493157, jakožto nájemcem (kterážto
smlouva byla uzavřena dne 16. 4. 2009 s původním nájemcem Hanou Quittkovou,
IČ: 18990967, a poté byla převedena na stávajícího nájemce),  jejímž předmětem
je pronájem prostor, nacházejících se v prvním podzemním a v prvním nadzemním podlaží
budovy č.p. 2304, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 2890/71 zastavěná
plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrálním území Opava - Předměstí, na
adrese Opava, Jateční 2304/7, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby
určité do 31. 12. 2023 na dobu určitou do 20. 6. 2024

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

3936/94/RM/21 Smlouva o nájmu, kotelna K-1 v k.ú. Kylešovice

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP00JCC1I) mezi statutárním
městem Opava jako nájemcem a OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí 283/58,
746 01 Opava, IČ: 25385771 jako pronajímatelem

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

3937/94/RM/21 Smlouva o dílo: Oprava arkád - Dvořákovy sady

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00JTIF9), zakázka: "Oprava arkád - Dvořákovy sady", mezi
statutárním městem Opava jako objednatelem a společností GRIGAR, s. r.o., U Náhonu 6,
746 01 Opava, IČ: 25826638, jako zhotovitelem
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2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/132
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 oprava arkád ve Dvořákových sadech  
 (3326,5171,00000020,0051,0007484000000) + 456.497,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 pasporty budov  
 (3639,5169,00000020,0051,0001049000000) - 456.497,00 Kč

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

3938/94/RM/21 Uplatnění předkupního práva - garáž parc. č. 2530/346 k.ú. Opava - Předměstí
(garážiště Strossmayerova)

Rada města
 

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
 
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc. č. 2530/346 k.ú. Opava -
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem  Praha, za nabízenou kupní cenu
350.000,00 Kč

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

3939/94/RM/21 Převod finančních prostředků (přeplatky z vyúčtování služeb Správy bytů)

Rada města
 

1. schvaluje
 
přesun prostředků v rámci rozpočtu OMM z roku 2021 na rok 2022, a to nevyplacených
prostředků určených pro vrácení přeplatků z vyúčtování služeb Správy bytů ve výši
100.000,00Kč z důvodu dosud neukončených dědických řízení

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

3940/94/RM/21 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy (ul. Fügnerova, Kořeného,
Vítečkova, Válečkova, 28. října, U Lučního mlýna, U Švédské kaple)

Rada města
 

1. schvaluje
 
umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 347,
384/4, 384/5, 384/10, 388/10, 388/67, 388/68, 389/2, 389/41, 390/28, 390/29, 390/30,
842/2, 2312/1, 2312/2, 2312/3, 2312/4, 2312/14, 2431/1, 2448, 2449, 2450, 2451, 2453,
2454, 2458, 2459, 2461, 2465, 2466, 2476, 2477, 2478, 2480, 2481/1, 2482, 2483, 2485,
2486, 2520, 2593, 2595, 2596, 2600/4, 2600/5, 390/28, 390/29, 390/30, 842/2, 2313/1,
2312/2, 2601, 2789, 3292 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby "REKO MS
Opava, 2. etapa" (ul. Fügnerova, Kořeného, Vítečkova, Válečkova, 28. října, U Lučního
mlýna, U Švédské kaple)  

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3941/94/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s CETIN a.s. a T-Mobile Czech Republic a. s.
(Dostojevského, Olbrichova-Krnovská)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JCEZE) mezi statutárním městem

Opava a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00
Praha 9, IČ 04084063 pro umístění podzemního vedení a komunikačního zařízení
v/na pozemcích parc.č. 2530/176, 2530/562 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu "11010-037648 RVDSL1720_M_T_OPV63_OPAV1HR_
MET" (ul. Dostojevského) za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 830,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHCSY) mezi statutárním městem
Opava a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1,
Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 pro umístění podzemního komunikačního
vedení v pozemcích parc.č. 251/2, 257/1, 278/12, 379/1, 2896/9, 2896/10, 2953/1,
2953/3, 2953/4, 2956, 2959/1, 2959/2, 2959/3, 2959/4, 2960, 2963/2, 2963/4, 3028
v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "75952_Opava_Krnovska56_
PS002229" (ul. Olbrichova - ul. Krnovská) za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 9.210,00 Kč + DPH 

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

3942/94/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Rolnická)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHCX9) 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. 3035/63, 3035/64, 3035/70, 3177, 3189, 3194 v k.ú. Kateřinky u Opavy
pro zrealizovanou stavbu "Opava, Rolnická 151/62, p.č. 8, rozš. kNN" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 65.250,00 Kč + DPH 

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

3943/94/RM/21 Souhlas s provedením a umístěním stavby na pozemcích SMO pro fyzické osoby -
vodovod a retenční nádrž (parc.č. 2713, k.ú. Kylešovice)

Rada města
 

1. odročuje
projednání materiálu "Souhlas s provedením a umístěním stavby na pozemcích SMO pro
fyzické osoby - vodovod a retenční nádrž (parc.č. 2713, k.). Kylešovice"

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

3944/94/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - vodovodní přípojka, přípojka
dešťové kanalizace a sjezd (ul. Českého odboje, k.ú. Jarkovice)

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 3571/85/RM/21/1 (Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00K3S0B) mezi
statutárním městem Opava a fyzickými osobami, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
bytem Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky dešťové
kanalizace do pozemku parc.č. 228 v katastrálním území Jarkovice, pro stavbu "RODINNÝ
DŮM - NOVOSTAVBA vč. přístřešku, skladu, terasy, zimní zahrady, přípojek a rozvodů IS,
jímky, zpevněných ploch a oplocení umístění", na pozemku parc.č. 194/5, k.ú. Jarkovice,
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za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k
určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního
města Opavy)

2. schvaluje
smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00K3R8E) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami, ░░░░ ░░░░
░░ a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní
přípojky, podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace a sjezdu, vše do pozemku
parc.č. 228 v katastrálním území Jarkovice, pro stavbu "RODINNÝ DŮM - NOVOSTAVBA
vč. přístřešku, skladu, terasy, zimní zahrady, přípojek a rozvodů IS, jímky, zpevněných
ploch a oplocení umístění" umístěnou na pozemcích parc.č. 194/5 a 228 v k.ú. Jarkovice,
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k
určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního
města Opavy

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

3945/94/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností SmVaK
Ostrava a.s. - vodovod (ul. Opavská, Sportovní, V Zátiší, Školní, k.ú. Malé Hoštice)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3RW2) mezi statutárním městem Opava a Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s., umístění - výměnu stávajících rozvodných vodovodních řadů
pro veřejnou potřebu v profilech potrubí DN 80 a DN 100 do pozemků parc.č. 31/1, 32/10,
53/1, 53/2, 54, 285, 531/1 a 927/5 v k.ú. Malé Hoštice, spojené se vstupem na uvedené
pozemky, pro stavbu "Malé Hoštice, ul. Opavská, Sportovní, V Zátiší, Školní - rekonstrukce
vodovodního řadu", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na
pozemcích statutárního města Opavy

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

3946/94/RM/21 Smlouva o spolupráci se zařízením eHelper - klient (vzorová smlouva)

Rada města

1. schvaluje
upravenou vzorovou smlouvu o spolupráci (MMOPP00LTLHG) dle přílohy č. 1 materiálu

2. svěřuje
dle § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), řediteli Městské
policie Opava pravomoc rozhodnout o uzavření jednotlivých smluv o spolupráci schválení
dle bodu 1. tohoto usnesení a předmětnou smlouvu za statutární město Opava uzavřít

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

3947/94/RM/21 Smlouva o spolupráci se zařízením eHelper - osoba pečující a klient (vzorová smlouva)

Rada města
 

1. schvaluje
upravenou vzorovou smlouvu o spolupráci (MMOPP00LTLIB) dle přílohy č. 1 materiálu

2. svěřuje
dle § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), řediteli Městské
policie Opava pravomoc rozhodnout o uzavření jednotlivých smluv o spolupráci schválení
dle bodu 1. tohoto usnesení a předmětnou smlouvu za SMO uzavřít
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3948/94/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Kylešovice - novostavba
hasičské zbrojnice" - smlouva

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00LRYL3, zakázka: Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice,

mezi statutárním městem Opava a společností MORYS s.r.o., se sídlem Korejská
894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771

b) Rozpočtové opatření č. 2021/277
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)  
 (0000,8123,00000027,0020,0009962000000)  +    179.100,00 Kč
   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice  
 (5512,6121,000000027,0220,0007574000000)  +   179.100,00 Kč

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

3949/94/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Slezanka - demolice" projektová
dokumentace - zrušení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o vyloučení uchazečů výběrového řízení:

1. TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,
IČ: 25849204
2. AWT Rekultivace a.s., se sídlem Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, IČ: 47676175
3. Projekt 2010, s.r.o., se sídlem  Ruská 398/43, Ostrava, Vítkovice, IČ: 48391531,
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek uvedených v Písemné výzvě k podání
nabídek

b) o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Slezanka - demolice"
projektová dokumentace, v rozsahu důvodové zprávy

2. uděluje
výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dle čl. 10 odst. 3

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

3950/94/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "SYSTÉM SDÍLENÝCH KOL -
OPAVA 2022-24" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "SYSTÉM SDÍLENÝCH KOL -
OPAVA 2022-24" - v rozsahu dle zadávací dokumentace 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. Ing. Michal Jedlička
3. Ing. Jaromír Hudeček
4. Ing. Jakub Hvězda



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 8/30

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

5. Mgr. Petra Vlčová
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. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Martin Dostál
3. Ing. Hana Heinzová
4. Ing. Martin Girášek
5. Ing. Barbora Raidová

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

3951/94/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "MŠ Komárov - budova MŠ
Podvihov" - vybavení - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona s názvem
"MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov" - vybavení - v rozsahu dle zadávací dokumentace
a důvodové zprávy

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

provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Mgr. Tomáš Weicht
3. Ing. Andrea Štenclová
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Renata Cvancigerová

b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek,
která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Kokošek
2. Bc. Eva Murová
3. Ing. Eva Dostálová
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Martin Chalupski

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

3952/94/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "ZŠ Komárov - rekonstrukce" -
vybavení - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona s názvem "ZŠ Komárov
- rekonstrukce" - vybavení - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

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

provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Mgr. Tomáš Weicht
3. Ing. Andrea Štenclová
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Renata Cvancigerová

b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek,
která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Kokošek
2. Bc. Eva Murová
3. Ing. Eva Dostálová

Š
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4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Martin Chalupski

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

3953/94/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Zlatníky - kulturní dům" -
2. etapa - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 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" -
2. etapa - 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. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Lumír Měch
3. Jaroslav Cigánek
4. Ing. Radka Šabatková 
5. Ing. Renata Cvancigerová

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/278
ve výdajích - Městská část Zlatníky
 rezerva MČ Zlatníky  
 (6409,5901,000000020,0860,0000000000000)  -   3.750.000,00 Kč
 (6409,6121,000000000,0860,0000000000000)  -   750.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Zlatníky - kulturní dům  
 (3392,6121,000000020,0220,0007488000000)  +   3.750.000,00 Kč
 (3392,6121,000000000,0220,0007488000000)  +   750.000,00 Kč
   
Rozpočtové opatření č. 2021/279
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov  
 (3111,6121,00000020,0220,0007625000000)    - 332.026,00 Kč
 (3111,6121,00000000,0220,0007625000000)    - 1.117.800,00 Kč
   
 Krnovská 71B - fasáda, střecha  
 (6171,5171,00000020,0220,0007504000000) - 1.643.107,00 Kč
   
 Zlatníky - kulturní dům   
 (3392,6121,00000020,0220,0007488000000)    + 1.975.133,00 Kč
 (3392,6121,00000000,0220,0007488000000)    + 1.117.800,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3954/94/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Zahrádkářská osada sv. Anna" -
projektová dokumentace - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o., Chelčického 611/27, Kateřinky, 747 05
Opava, IČ: 26864169

2. Ing. Marek Zygula, Vodárenská 2639/5, 74707 Opava, IČ: 66720028
3. Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 08879737
4. Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČ: 27810054

b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.,
Chelčického 611/27, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 26864169, jehož nabídka splnila
požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší
nabídkovou cenu

2. schvaluje
 
smlouvu o dílo (MMOPP00LRYMY), zakázka: "Zahrádkářská osada sv. Anna" - projektová
dokumentace, mezi statutárním městem Opava a společností J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ
SÍTĚ s.r.o., Chelčického 611/27, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 26864169

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

3955/94/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Provádění ochranné deratizace
a úkonů s tím souvisejících" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
 
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Provádění ochranné
deratizace a úkonů s tím souvisejících" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a
důvodové zprávy

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

1) Ing. Michal Jedlička
2) Ing. Jiří Vaníček
3) Ing. et Ing. Markéta Drešlová

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1) Ing. Jindřich Hrbáč
2) Mgr. Petr Orieščík
3) Mgr. Zuzana Dočkalová

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

3956/94/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Výsadba zeleně v prstenci
parků a na Hozově nábřeží v Opavě" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Výsadba zeleně v

prstenci parků a na Hozově nábřeží v Opavě" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání
nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:

1. Technické služby Opava s. r. o., Těšínská 2057/71, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 64618188

Ú Č Č



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 11/30

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

2. Sadové úpravy s.r.o., Úvalno 87, PSČ 79391, IČ: 27822001,
3. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782/18, Petřkovice, 725 29

Ostrava, IČ: 26825261
4. Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 301/1, Bludovice, 736 01 Havířov, IČ: 27834395
5. VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava,

IČ: 03921921
6. ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc,

IČ: 48395013
7. Ivánek - Zeman, v.o.s., č.p. 55, 739 25 Žabeň, IČ: 45197857
8. Ing. Jaroslav Dvořáček, Závodí 299, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,

IČ: 70406413
9. Daniel Adametz, Dvořákova 20, 747 05 Opava - Malé Hoštice, IČ:43598781

10. Hynek Armlich, V Zátiší 7, 747 05 Opava - Malé Hoštice, IČ: 43599087

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

1) Ing. Jiří Vaníček
2) Ing. Michal Jedlička
3) Mgr. Zuzana Dočkalová
4) Ing. Karel Kovalčík
5) Ing. Iva Hlavjenková

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1) Ing. Jindřich Hrbáč
2) Mgr. Petr Orieščík
3) Bc. Michaela Pilná
4) Ing. Marie Kopfová
5) Ing. Hana Heinzová

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

3957/94/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Zateplení objektu Krnovská 71C
včetně zelené fasády" - projektová dokumentace - výsledek výběrového řízení +
smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:

1. Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 08879737
2. Ing.arch. Chvátal Jaroslav, Hradecká 94/41, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 12124036
3. Ing. Marek Zygula, Vodárenská 2639/5, Předměstí, 747 07 Opava, IČ: 66720028
4. Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6,
IČ: 29029210
5. TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 25849204

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Quality Group s.r.o. se sídlem Příkop 843/4,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 08879737 jehož nabídka splnila všechny podmínky
účasti ve výběrovém řízení a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídka

2. schvaluje
smlouvu, (MMOPP00JTIG4), zakázka: "Zateplení objektu Krnovská 71C včetně zelené
fasády" - projektová dokumentace mezi statutárním městem Opava a společností Quality
Group s.r.o. se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 08879737

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

3958/94/RM/21 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Víceúčelový rodinný park
Komenda"

Rada města
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1. odročuje
projednání materiálu "Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Víceúčelový
rodinný park Komenda"

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

3959/94/RM/21 Investiční akce - veřejné zakázky malého rozsahu "Komárov a Suché Lazce -
splašková kanalizace"

Rada města
 

1. schvaluje
a) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby
před dokončením a pro dodatečné povolení stavby "Komárov a Suché Lazce -
splašková kanalizace"

b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 66/2021/PRI (MMOPP00LRYK8)
pro změnu stavby před dokončením a pro dodatečné povolení stavby mezi statutárním
městem Opava a společností KONEKO, spol. s r.o. se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00
Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 00577758, DIČ: CZ00577758 na zakázku malého
rozsahu "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace" za cenu nejvýše přípustnou
650.120,00 Kč bez DPH (786.645,20 Kč vč. DPH)

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/133
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
                Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace - PD      
                (2321,6121,00000000,0220,0007509000000)                       + 329.438,00 Kč
                (2321,6121,00000120,0220,0007509000000)                       + 457.208,00 Kč
                              
                Investice - projektová dokumentace   
                (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                       -  329.438,00 Kč
                (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)                       -  457.208,00 Kč

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

3960/94/RM/21 Dotace ostatní - Fyzická osoba - módní přehlídka

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 41 Hradec nad
Moravicí, na náklady související s pořádáním charitativní módní přehlídky, ve výši
40.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 41 Hradec nad Moravicí, na

náklady související s pořádáním charitativní módní přehlídky, ve výši 20.000,00 Kč
b) upravenou smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

MMOPP00CV113, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 41 Hradec nad Moravicí, ve výši
20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace
 

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/134
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč
   
 ░░░░ ░░░░  
 (3399,5499,000000000,0020,0000647000000)    + 20.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3961/94/RM/21 Schválení smluv - Fyzická osoba, Slezské gymnázium Opava, Sportovní klub PEPA
Centrum Opava

Rada města
 

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

MMOPP00CV14O, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
░░░░ ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , ve výši 34.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV13T, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Slezským gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem  Zámecký okruh
848/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813075, zastoupeným Ing. Miladou
Pazderníkovou, ředitelkou ve výši 49.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV12Y, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Sportovním klubem PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem U Fortny 49/10, Město, 746
01 Opava, IČ 47814381, zastoupeným Stanislavem Pešátem, předsedou, ve výši
15.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

3962/94/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změna rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/280

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034352,0020,0000000000034) + 2.440.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 

Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
příspěvek na provoz - "Program státní podpory
profesionálních divadel a stálých
profesionálních symfonických orchestrů a
pěveckých sborů"

 

 (3311,5336,000034352,0121,0001002000034 + 2.440.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/281
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 
ostatní přijaté vratky transferů  - Seniorcentrum -
  projekt  "Rekonstrukce stávajícího
nevyhovujícího výtahu v domově pro seniory -
Seniorcentrum Opava"

 

 MD 231 0000  
 (6409,2229,000000359,0020,0000000000036) + 246.900,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 
vratka dotace Seniorcentrum projekt
"Rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího
výtahu v domově pro seniory - Seniorcentrum
Opava" na základě výzvy MSK

 

 D 231 0000  
 (6409,5904,000000359,0020,0001001000036) + 246.900,00 Kč
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c) Rozpočtové opatření č. 2021/282
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 43.420.437,46 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace  
 - 1. žádost o platbu  
 (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 43.420.437,46 Kč
   
 (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 43.420.437,46 Kč
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 Úvěr dlouhodobý KB (400mil. Kč) - mimořádná

splátka
 

 (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 43.420.437,46 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/283
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000091628,0020,0002366000000) + 1.275.348,00 Kč
   

ve výdajích - městská část Komárov

 Chodecký poptávkový semafor na sil I/11 u
zastávky Kravařov

 

 (2212,6122,000000000,0800,0002366000000)  - 1.214.235,68 Kč
 (2212,6122,000000020,0800,0002366000000)  - 61.112,32 Kč
 D 231 0000  
 (2212,6122,000091628,0800,0002366000000) + 1.275.348,00 Kč
 rezerva městské části  
 (6409,5901,000000000,0800,0000000000000) + 1.214.235,68 Kč
 (6409,5901,000000020,0800,0000000000000) + 61.112,32 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/284
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,106515011,0020,0002401000000) + 1.367.314,89 Kč
   

ve výdajích - odbor životního prostředí
 Omezení šíření jmelí bílého  
 (3745,5169,000000020,0130,0002401000000)  - 1.367.314,89 Kč
 (3745,5169,106515011,0130,0002401000000) + 1.367.314,89 Kč
   
 podíl SMO  
 (3745,5169,000000020,0130,0002401000000) - 507.319,96 Kč
 (3745,5169,106100000,0130,0002401000000) + 507.319,96 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 1.367.314,89 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2021/285
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,105591628,0020,0007527000000) + 12.750.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Telematika Opava 2019  
 D 231 0000  
 (2212,6121,000000020,0220,0007527000000)  - 12.750.000,00 Kč
 (2212,6121,105591628,0220,0007527000000) + 12.750.000,00 Kč
   
 podíl SMO 15%  
 (2212,6121,000000020,0220,0007527000000  - 2.550.000,00 Kč
 (2212,6121,105100000,0220,0007527000000) + 2.550.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) + 12.750.000,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2021/286
ve výdajích - odbor majetku, TSO
 Zimní údržba komunikací - služby  

 (2212,5169,000000000,0790,0002534000000) + 220.000,00 Kč
 Zimní údržba komunikací - opravy  
 (2212,5171,000000000,0790,0002534000000) - 200.000,00 Kč

 Sportoviště v majetku obce - teplo  
 (3412,5152,000000000,0790,0001102000000) - 900.000,00 Kč
 Sportoviště v majetku obce - služby  
 (3412,5169,000000000,0790,0001102000000) - 1.165.000,00 Kč
 Smuteční obřadní síň - služby  
 (3632,5169,000000000,0790,0002545000000) + 20.000,00 Kč
 Smuteční obřadní síň - opravy  
 (3632,5171,000000000,0790,0002545000000)                 - 20.000,00 Kč
 Údržba obsluhovaného majetku - služby  
 (3639,5169,000000000,0790,0001099000000)                + 25.000,00 Kč
 Údržba obsluhovaného majetku - opravy  
 (3639,5171,000000000,0790,0001099000000) + 1.150.000,00 Kč
 Údržba prostranství Hala Opava - služby  
 (3412,5169,000000000,0790,0001006000000)    + 30.000,00 Kč
 Údržba prostranství Hala Opava - opravy  
 (3412,5171,000000000,0790,0001006000000) - 30.000,00 Kč
 Veřejné osvětlení - elektřina  
 (3631,5154,000000000,0790,0002538000000) + 400.000,00 Kč
 Veřejné osvětlení - služby  
 (3631,5169,000000000,0790,0002538000000) + 340.000,00 Kč
 Veřejné osvětlení - opravy  
 (3631,5171,000000000,0790,0002538000000) - 240.000,00 Kč
 Parkovací dům - materiál  
 (2219,5139,000000000,0790,0001105000000) - 50.000,00 Kč
 Parkovací dům - elektřina  
 (2219,5154,000000000,0790,0001105000000) - 30.000,00 Kč
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 Parkovací dům - služby  
 (2219,5169,000000000,0790,0001105000000) + 530.000,00 Kč
 Parkovací dům - opravy  
 (2219,5171,000000000,0790,0001105000000) - 80.000,00 Kč
 Veřejná zeleň - služby  
 (3745,5169,000000000,0790,0002537000000)                 - 300.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby  
 (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 1.550.000,00 Kč
 (3722,5169,000000020,0130,0001075000000) + 1.655.500,00 Kč
 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - služby  
 (3721,5169,000000000,0130,0001075000000)             - 350.000,00 Kč
 Sběr a svoz komunálních odpadů - poplatky  
 (3722,5365,000000000,0130,0001075000000)                 - 900.000,00 Kč
 (3722,5365,000000020,0130,0001075000000) - 1.655.500,00 Kč
   

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/135
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Hrnčířská 3 - 11 a Masarykova 14 (okna, střecha,
zateplení) - BOZP

 

 (objednávka)  
 (3612,6121,00000000,0220,0007514000000) + 48.400,00 Kč
   

 Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice -
BOZP

 

 (objednávka)  
 (5512,6121,00000000,0220,0007574000000) + 84.350,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) -  132.750,00 Kč

3. bere na vědomí
informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba na činnost lesního hospodáře
za III. čtvrtletí roku 2021 ve výši 327.394,00 Kč. Od 01. 01. 2018 tyto platby nejsou
zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za náhradu (novela
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

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

3963/94/RM/21 Rozpočtová opatření 2021 a převod v rámci finančního vypořádání za rok 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/287

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Kostel sv. Václava - střecha  
 (3322,5171,00000020,0220,0007558000000) - 4.414.000,00 Kč
   
 Sídliště Kylešovice - Liptovská (IV. etapa)  
 (2219,6121,00000020,0220,0007559000000) + 4.414.000,00 Kč
   

b) Finanční prostředky dle tohoto usnesení budou předmětem finančního vypořádání za
rok 2021
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2. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/288

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Krnovská 71B - fasáda, střecha  
 (6171,5171,00000020,0220,0007504000000) - 11.735.828,00 Kč
   
 Rekonstrukce ul. Jurečkova  
 (2212,6121,00000020,0220,0007770000000) + 5.000.000,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000020,0220,0000000000000) +  6.735.828,00 Kč
   

b) Finanční prostředky dle tohoto usnesení budou předmětem finančního vypořádání za
rok 2021

3. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/289

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Kostel sv. Václava - střecha  
 (3322,5171,00000020,0220,0007558000000)    - 1.087.208,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 2.542.792,00 Kč
   
 Dukelská kasárna v Opavě - PD  
 (2212,6121,00000020,0220,0007473000000)    + 1.087.208,00 Kč
 (2212,6121,00000120,0220,0007473000000) + 2.542.792,00 Kč
   

b) Finanční prostředky dle tohoto usnesení budou předmětem finančního vypořádání za
rok 2021

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

3964/94/RM/21 Převod peněžních prostředků - navigační systém města

Rada města
 

1. schvaluje
 
převod peněžních prostředků ve výši 300.000,00 na realizaci projektu turistického
navigačního systému města z rozpočtu KPRM 2021 do roku 2022 (rozpočtová skladba:
2143, 5137, 0000000, 0120, 0001042000000)

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

3965/94/RM/21 Smlouva o dílo na zpracování environmentální studie "Dukelská kasárna v Opavě"

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o dílo (PID MMOPP00J5TXA) na zpracování environmentální studie "Dukelská
kasárna v Opavě" mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem a GREENPASS
GmbH, Plenergasse 1/5, 1180 Wien, Rakousko, jako zhotovitelem

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3966/94/RM/21 Smlouva o dílo na zhotovení studie - Aktualizace plánu udržitelné městské mobility
Opava

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (PID MMOPP00J5TWF) na zhotovení studie Aktualizace plánu udržitelné
městské mobility Opava mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem a UDIMO,
s. r. o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava, jako zhotovitelem

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

3967/94/RM/21 Slezské divadlo Opava - změna závazných ukazatelů rozpočtu

Rada města
 

1. schvaluje
a) odpisový plán Slezského divadla, p. o. na rok 2021 
b) závazné ukazatele rozpočtu 2021

Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 
Účel Částka
Příspěvek na provoz 80.000.000,00
     Z toho:  
     Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.198.299,00
     Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 61.500.000,00
Příspěvek na provoz - přesun z roku 2020  (viz změna závazných
ukazatelů 2020 - usn. RMO č. 2656/61/RM/21 z 20. 01. 2021) 7.000.000,00

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 5.000.000,00
Průtokové dotace:  
Neinvestiční 23.810.200,00
- Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem
divadla (MSK) 822.000,00

- Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních
symfonických orchestrů a pěveckých sborů (MK) 22.480.000,00

- Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury (MK) 508.200,00
 

c) Rozpočtové opatření č. 2021/290
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034026,0020,0000000000034)  - 21.800,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
 Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční  
 příspěvek na provoz - projekty  
   

 
Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních
procedur Slezského divadla Opava - vratka
nevyčerpaných finančních prostředků

 

 (3311,5336,000034026,0121,0001002000034)  - 4.800,00 Kč
   

 
Zpracování, tisk a distribuce informačních a
výukových materiálů Slezského divadla Opava -
vratka nevyčerpaných finančních prostředků

 

 (3311,5336,000034026,0121,0001002000034) - 9.000,00 Kč
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Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle a
posouzení zabezpečení objektu Slezského
divadla Opava - vratka nevyčerpaných
finančních prostředků

 

 (3311,5336,000034026,0121,0001002000034) - 8.000,00 Kč

d) nevyčerpanou část provozního příspěvku zřizovatele převést do roku 2022 s tím, že
v roce 2021 bude částka zaúčtována na položku "výnosy příštích období" 

2. ukládá
 
řediteli Slezského divadla Opava, p. o. sdělit přesnou výši nevyčerpaného provozního
příspěvku v termínu do 10. 1. 2022 zástupci odboru kanceláře primátora a zástupci odboru
finančního a rozpočtového
 

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

3968/94/RM/21 Knihovna Petra Bezruče - změna závazných ukazatelů rozpočtu

Rada města
 

1. schvaluje
a) odpisový plán Knihovny Petra Bezruče v Opavě, p. o. na rok 2021  
b) Závazné ukazatele rozpočtu:

Odvětvový odbor: Kancelář primátora
 
Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o.
 
Účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 17.341.200,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 404.300,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 10.080.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 600.000,00
  
Průtokové dotace: 3.084.000,00
Neinvestiční:  
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK
(poskytovatel MSK) 2.789.000,00

Knihovna 21. století (poskytovatel MK) 27.000,00
VISK 3 - Covidová okénka a online konference (poskytovatel MK) 50.000,00
VISK 3 - Počítače pro knihovny městských částí Opava
(poskytovatel MK) 58.000,00

Investiční:  
VISK 3 - výměna serveru 160.000,00

 
c) Rozpočtové opatření č. 2021/291

ve výdajích - finanční a rozpočtový odbor
 Rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000 - 41.161,00 Kč
   
ve výdajích - kancelář primátora - odd. kultury
 Knihovna Petra Bezruče v Opavě  
 neinvestiční účelový příspěvek  
 (3314,5331,000000000,0121,0001002000035) +    41.161,00 Kč

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



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 20/30

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

3969/94/RM/21 Slezské divadlo Opava - personální záležitosti

Rada města
 

1. stanovuje
plat řediteli Slezského divadla Opava, p. o.  MgA. Aleši Kománkovi od 1. 1. 2022 ve výši
dle důvodové zprávy

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

3970/94/RM/21 Opavská kulturní organizace - změna závazných ukazatelů rozpočtu

Rada města
 

1. schvaluje
a) odpisový plán Opavské kulturní organizace na rok 2021
b) závazné ukazatele rozpočtu 2021

Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Opavská kulturní organizace, p. o. 
 
Účel Částka
Příspěvek na provoz: 17.000.000,00
Z toho:  
   Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 2.252.172,00
   Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 6.922.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 1.500.000,00
Průtokové dotace 711.480,00
Neinvestiční  
Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury (MK) 711.480,00

 
c) Rozpočtové opatření č. 2021/292

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034026,0020,0000000000038)  - 38.520,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 Opavská kulturní organizace - účelově
neinvestiční příspěvek na provoz - projekt:  

   

 
Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu
měkkého cíle - Opavské kulturní organizace -
vratka nevyčerpaných finančních prostředků

 

 (3319,5336,000034026,0121,0001002000038) - 38.520,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3971/94/RM/21 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace - nákup smažící pánve a
konvektomatu

Rada města
 

1. bere na vědomí
informaci o nákupu elektrické smažící pánve BRM 80-98ET/N a konvektomatu
Retigo B 2011b se samonavíjecí sprchou příspěvkovou organizací Zařízení školního
stravování Opava

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3972/94/RM/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti Mateřské školy Opava, Riegrova v programu
Zahrada hrou

Rada města

1. souhlasí
s podáním Žádosti o nadační podporu na obnovu/vybudování zahrady Mateřské školy
Opava, Riegrova, a to do Grantové výzvy 2021 vyhlášené v programu Zahrada hrou
Nadací Proměny Karla Komárka, nadací se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00
Praha 6, IČ: 27421538

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

3973/94/RM/21 Souhlas s umístěním sídla spolku při Mateřské škole Opava, Riegrova

Rada města
 

1. souhlasí
s umístěním sídla spolku s názvem Zažamo zapsaný spolek v budově Mateřské školy
Opava, Riegrova 535/1, 746 01 Opava

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

3974/94/RM/21 Žádost ZŠ Edvarda Beneše o převod nevyčerpaného účelového příspěvku na provoz z
roku 2021 do roku 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) závazné ukazatele rozpočtu

Odvětvový odbor: odbor školství
Název organizace: Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, p. o.
 

Účel Částka

Příspěvek na provoz vč. neinvestičních dotací 5 740 851,17
z toho příspěvek na odpisy DHM 1 052 790,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 0
z toho - oprava ventilů ÚT a okap. svodů - převod do roku 2022 -541 124,00
Upravený příspěvek na provoz vč. neinvestičních dotací 5 199 727,17
  
Odvod z FI do rozpočtu zřizovatele 400 000,00
Účelová investiční dotace z prostředků zřizovatele 212 614,55
Účelové neinvestiční průtokové dotace z jiných zdrojů 1 016 182,00

b) nevyčerpanou část provozního příspěvku zřizovatele ve výši 541.124,00 Kč
převést do roku 2022 s tím, že v roce 2021 bude částka účtována na položku "výnosy
příštích období"

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

3975/94/RM/21 Závěrečné zprávy - Periodické hodnocení výkonu funkce ředitelek mateřských škol

Rada města
 

1. bere na vědomí
Zprávy o výsledcích periodického hodnocení ředitelek mateřských škol za rok 2021
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3976/94/RM/21 Personální změna koordinátora místní Agendy 21

Rada města
 

1. ruší
pověření Ing. Jitky Koščákové výkonem koordinace místní Agendy 21 ke dni 31. 10. 2021
v souvislosti s ukončením jejího pracovního poměru v souladu s ustanovením § 66 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to ze strany
zaměstnavatele

2. pověřuje
Ing. Hanu Heinzovou, referentku odboru rozvoje města a strategického plánování
Magistrátu města Opavy, jako koordinátorku pro místní Agendu 21 s účinností
od 01. 11. 2021

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

3977/94/RM/21 Postoupením Smlouvy o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících
službách

Rada města
 

1. uděluje
souhlas postoupené strany s postoupením Smlouvy o poskytnutí licence k užití software e-
manažer a souvisejících službách mezi  mezi statutárním městem Opavou  PORSENNA
o.p.s., Bystřická 522/2, Praha 4, 140 00

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

3978/94/RM/21 Finanční vypořádání - převod prostředků z rozpočtu roku 2021 na rok 2022 -
modernizace datového centra Krnovská

Rada města
 

1. schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1.785.000,00 Kč z rozpočtové položky
akce Krnovská v roce 2021 (0170 0007836000000 6171 6125) v rámci finančního
vypořádání na stejnou položku akce Krnovská v roce 2022 

2. schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1.950.000,00 Kč z rozpočtové položky
akce Krnovská v roce 2021 (0170 0007836000000 6171 6111) v rámci finančního
vypořádání na stejnou položku akce Krnovská v roce 2022 

3. schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1.700.000,00 Kč z rozpočtové položky
akce Krnovská v roce 2021 (0170 0007836000000 6171 5168) v rámci finančního
vypořádání na stejnou položku akce Krnovská v roce 2022 

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

3979/94/RM/21 Kupní smlouva - prodej výpočetní techniky

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00F678K), mezi statutárním městem Opavou a ░░░░ ░░░░ ░ ,
bytem  ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01 Opava ve výši  dle důvodové zprávy

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3980/94/RM/21 Ceník vstupného - městské lázně a koupaliště

Rada města
 

1. schvaluje
s účinností od 1. 1. 2022 Dodatek č. 2 k Nabídkovému ceníku prací, služeb

 a materiálů Statutárního města Opavy

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

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

3981/94/RM/21 Návrh investic Technických služeb Opava s. r. o. na rok 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
a) předložený Návrh investic společnosti Technické služby Opava s.r.o. pro rok 2022

b) financování nákupu investičních prostředků nad rámec předloženého Návrhu investic
s využitím dotačních titulů nebo operativního pronájmu, po odsouhlasení všemi
jednateli společnosti a v souladu se zakladatelskou listinou společnosti

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

3982/94/RM/21 Změna závazných ukazatelů Seniorcentrum Opava, p.o.

Rada města
 

1. schvaluje
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2021

 Odvětvový odbor:
 odbor sociálních věcí

 Název organizace:
 Seniorcentrum Opava, p.o.

 
Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz celkem - v tom: 7.000.000,00
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava 1.800.000,00
Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 3.520.000,00
Příspěvek na provoz pečovatelské služby 1.680.000,00
odpisy DHM 3.300.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 17.500.000,00
Účelový investiční příspěvek "Výměna oken bytového
penzionu Rolnická 1591/29" (usnesení ZMO č. 606/16/ZM/21
19.04.2021)

2.000.000,00

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 2.500.000,00
Průtokové dotace:  
Dotace MSK na projekt "Senior Point Opava 2021" - schváleno v
RMO dne 10.3.2021 70.000,00

Dotace MSK na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 -
schváleno v RMO dne 19.05.2021

2.129.890,00
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Dotace MSK na úhradu výdajů, které registrovaným
poskytovatelům sociálních služeb vznikly v souvislosti
s povinným testováním - schváleno v RMO dne 09.06.2021

108.990,00

Neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem
sociálních služeb - schváleno v RMO dne 30.06.2021

4.577.000,00

Dotace MSK na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 -
schváleno v RMO dne 11.08.2021

38.965,00

Dotace MSK na realizaci projektu  "Vybudování zázemí a
pořízení vybavení nové prádelny v Seniorcentru Opava, p.o." -
schváleno v RMO dne 22.09.2021

797.500,00

Dotace MSK na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb -
schváleno RMO dne 24.11.2021

2.212.000,00

 
 

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

3983/94/RM/21 Seniorcentrum Opava - Pořadník žadatelů o nájemní byty

Rada města
 

1. schvaluje
pořadník na rok 2022 pro žadatele o nájemní byty ve správě Seniorcentra Opava, p.o.

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

3984/94/RM/21 Seniorcentrum Opava, p.o. - převedení nevyčerpané částky provozního příspěvku z
roku 2021 do roku 2022 na provozní příspěvek

Rada města
 

1. schvaluje
převedení nevyčerpané částky provozního příspěvku zřizovatele z roku 2021 do roku
2022 s tím, že v roce 2021 bude částka zaúčtována na položku "Výnosy příštích období"

2. ukládá
řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava sdělit přesnou výši nevyčerpaného
provozního příspěvku v termínu do 10.01.2022 zástupci odboru sociálních věcí a zástupci
odboru finančního a rozpočtového
 

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

3985/94/RM/21 Kupní smlouva - pořízení 2 ks automatizovaných defibrilátorů a 2 ks bezpečnostních
schránek k vnějšímu použití pro statutární město Opava

Rada města
 

1. schvaluje
a) Kupní smlouvu (MMOPP00F5K5T), mezi AED Line CZ, s.r.o., Zašová 767, 756 51

Zašová a statutárním městem Opava
b) Rozpočtové opatření č. 2021/293

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 nákup defibrilátorů  
 (5212,6122,000000020,0193,0000000000000) +       142.345,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) -       142.345,00 Kč

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

3986/94/RM/21 Darovací smlouva - obraz "Pohled na město Opavu"

Rada města
 

1. schvaluje
 
darovací smlouvu (MMOPP00F5ZRU) mezi statutárním městem Opava a manžely ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava

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

3987/94/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

3988/94/RM/21 Přesun prostředků v rámci rozpočtu OHA z roku 2021 na rok 2022

Rada města
 

1. schvaluje
 
přesun prostředků v rámci rozpočtu OHA z roku 2021 na rok 2022, a to prostředky, které
zůstaly po konání architektonického workshopu v projektu Obnova slezských center ve
výši 55.618,00 Kč a dále prostředky na zadání architektonické studie renovace městského
parteru Opava-Horní náměstí a zaústění ulice Kolářské ve výši 262,570,00 Kč

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

3989/94/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s Moravskoslezským krajem a ŘSD ČR (severní
obchvat-východní část SO C301)

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JCFD9) mezi  statutárním městem
Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací se sídlem Úprkova 95/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, pro
umístění mostů na pozemcích parc.č. 2351/4, 2351/19, 2407/10, 2407/75, 2407/76 v k.ú.
Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Silnice I/11 Opava, Severní obchvat -
východní část, SO C301 silniční kanalizace prodloužené ul. Mostní v km 0,000-0,140 DN
v km 7,200 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč
včetně DPH  
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3990/94/RM/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00JTIEE) ke Smlouvě o poskytování právních služeb
ze dne 5. 5 2020 (MMOPP00LFVD4) uzavřené mezi statutárním městem Opava
a Advokátní kanceláří AGM partners s.r.o. se sídlem Anenská 58/26, Staré Brno, 602 00
Brno, IČ 09381287, zastoupenou Mgr. Andrejem Gundelem, jednatelem

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

3991/94/RM/21 Platové výměry ředitelů kulturních příspěvkových organizací

Rada města
 

1. stanovuje
a) plat Mgr. Zuzaně Bornové, ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové

organizace, s účinností od 1. 1. 2022, ve výši dle důvodové zprávy
b) plat Mgr. Bc. Marcele Mrózkové Heříkové, ředitelce Opavské kulturní organizace,

příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2022, ve výši dle důvodové zprávy
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3992/94/RM/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Extenzivní, smíšené trvalkové výsadby v Opavě na
náměstí Republiky"

Rada města
 

1. schvaluje
 
dodatek č. 1 (MMOPP00JU42F) ke Smlouvě o dílo (MMOPP00JF0NP) "Extenzivní,
smíšené trvalkové výsadby v Opavě na náměstí republiky" uzavřené mezi níže uvedenými
smluvními stranami dne 30.8.2021 Statutárním městem Opava a GRISPA s.r.o., se sídlem
Opavská 395/94, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem, IČ 28661222, zastoupenou Ing. Markem
Uličným, jednatelem společnosti

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

3993/94/RM/21 Personální záležitosti - oddělení územního plánování odboru výstavby a územního
plánování

Rada města
 

1. schvaluje
 
změnu pracovního místa asistent/ka na pracovní místo pořizovatel/ka územně plánovacích
podkladů spojené s výkonem administrativních činností pro oddělení územního plánování
s účinností od 1. 1. 2022

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

3994/94/RM/21 Smlouva o přijímání platebních karet a poskytování dalších služeb

Rada města
 

1. schvaluje
 
souhlasné prohlášení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem "Nabídka
přijímání platebních karet - Platební terminály od společnosti ČSOB a.s."
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2. schvaluje
smlouvu o přijímání platebních karet a poskytování dalších služeb (MMOPP00CV15J),
mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava,
IČ 00300535 a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5,
Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350   

3. schvaluje
výpověď smlouvy o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce
platebního terminálu s příslušenstvím uzavřenou dne 14. 4. 2014 (MMOPP00CV15J) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava,
IČ 00300535, a společností Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10 -
Strašnice, IČ: 04235452

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

3995/94/RM/21 Rozpočtová opatření 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/294

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 297.520,50 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města
 Konzultační, poradenské a právní služby  
 (3639,5166,000000020,0050,0000000000000) + 297.520,50 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2021/295
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4216,107517969,0020,0000000000032) + 1.005.896,82 Kč
 (0000,4216,107117968,0020,0000000000032) + 59.170,40 Kč
   
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 (0000,4116,107517016,0020,0000000000032) + 1.643.565,83 Kč
 (0000,4116,107117015,0020,0000000000032) + 96.680,35 Kč
  Celkem 2.805.313,40 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 
ZŠ Šrámkova - účelový investiční příspěvek na
provoz - projekt "Implementace interaktivní
výuky"

 

 (3113,6356,107517969,0030,0001001000032) + 1.005.896,82 Kč
 (3113,6336,107117968,0030,0001001000032) + 59.170,40 Kč
   

 
ZŠ Šrámkova - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt "Implementace interaktivní
výuky"

 

 (3113,5336,107517016,0030,0001002000032) + 1.643.565,83 Kč
 (3113,5336,107117015,0030,0001002000032) + 96.680,35 Kč
   

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

 

 -účelový neinvestiční příspěvek na provoz  
 (3113,5331,107100000,0030,0001002000032) + 193.360,69 Kč
 -účelový investiční příspěvek na provoz  
 (3113,6351,107100000,0030,0001001000032) + 118.340,81 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000)   - 311.701,50 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/296
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
(Norské fondy)

 

 MD 231 0000  
 (0000,4113,060590003,0020,0002369260000) + 1.720.228,93 Kč

 investiční přijaté transfery ze státních fondů
(Norské fondy)

 

 (0000,4213,060590500,0020,0002369260000) + 2.699.771,07 Kč
  Celkem 4.420.000,00 Kč

   

 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
(SFŽP)  

 MD 231 0000  
 (0000,4113,060190006,0020,0002369260000) + 303.569,82 Kč

 investiční přijaté transfery ze státních fondů
(SFŽP)  

 (0000,4213,060190503,0020,0002369260000) + 476.430,18 Kč
  Celkem 780.000,00 Kč

   
ve výdajích - oddělení personální a mzdové

 Lepší města pro život - vybrané adaptační
projekty a sdílení zkušeností

 

 ostatní osobní výdaje  
 (3900,5021,060590003,0192,0002369260000) + 44.292,48 Kč
 (3900,5021,060190006,0192,0002369260000) + 7816,32 Kč
 ostatní osobní výdaje (podíl SMO)  
 (3900,5021,060100000,0192,0002369260000) + 6.891,20 Kč
 sociální pojištění  
 (3900,5031,060590003,0192,0002369260000) + 10.984,53 Kč
 (3900,5031,060190006,0192,0002369260000) + 1.938,45 Kč
 sociální pojištění (podíl SMO)  
 (3900,5031,060100000,0192,0002369260000) + 1.709,02 Kč
 zdravotní pojištění  
 (3900,5032,060590003,0192,0002369260000) + 3.986,32 Kč
 (3900,5032,060190006,0192,0002369260000) + 703,47 Kč
 zdravotní pojištění (podíl SMO)  
 (3900,5032,060100000,0192,0002369260000) + 620,21 Kč
   
   

ve výdajích - samostatné pracoviště architekta, dopravy a inženýrských sítí pro
sídelní a
                      zeleň

 Lepší města pro život - vybrané adaptační
projekty a sdílení zkušeností

 

 (3745,5166,000000020,0080,0002369000000)  - 498.000,00 Kč
 (3745,6121,060590500,0080,0002369260000)  + 379.939,39 Kč
 (3745,6121,060190503,0080,0002369260000) + 67.048,13 Kč
 podíl SMO  
 (3745,6121,060100000,0080,0002369260000) + 59.112,48 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 429.667,09 Kč
   

ve výdajích - odbor rozvoje a strategického plánování

 Lepší města pro život - vybrané adaptační
projekty a sdílení zkušeností

 

 rezervy kapitálových výdajů  
 (6409,6901,060590500,0140,0002369260000) + 2.141.758,26 Kč
 (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) + 377.957,33 Kč
   
 Statutární město Frýdek Místek  
 (3900,6341,060590500,0140,0002369260200) + 178.073,42 Kč
 (3900,6341,060190503,0140,0002369260200) + 31.424,72 Kč
  Celkem + 209.498,14 Kč

   
 Statutární město Prostějov  
 (3900,5321,060590003,0140,0002369260300) + 144.389,69 Kč
 (3900,5321,060190006,0140,0002369260300) + 25.480,53 Kč
  Celkem + 169.870,22 Kč

   
 Centrum udržitelného rozvoje, z.s.  
 (3900,5222,060590003,0140,0002369260100) + 822.696,18 Kč
 (3900,5222,060190006,0140,0002369260100) + 145.181,68 Kč
  Celkem + 967.877,86 Kč

   
 Buildigo, s.r.o.  
 (3900,5213,060590003,0140,0002369260400) + 693.879,73 Kč
 (3900,5213,060190006,0140,0002369260400) + 122.449,37 Kč

 
d) Rozpočtové opatření č. 2021/297

ve výdajích - oddělení hlavního architekta
 ostatní územní příprava  
 dlouhodobý nehmotný majetek - plány rozvoje  

 (3635,6119,000000120,0080,0001039000000) - 176.800,00 Kč
   
 koncepční architektonická studie KD Rybníček  
 (3392,5166,000000120,0080,0007697000000) + 119.800,00 Kč
   
 studie osázení 2 okružních křižovatek Jaktař,

Krnovská/Vančurova
 

 (3635,5169,000000120,0080,0001039000000) + 57.000,00 Kč
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/298
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Boženy Němcové - neinvestiční

účelový příspěvek - navýšení na energie
 

 (3113,5331,000000020,0030,0001002000018) + 200.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 200.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3996/94/RM/21 Smlouva o poskytnutí právních služeb

Rada města
 

1. svěřuje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vedoucímu odboru
právního a organizačního Magistrátu města Opava pravomoc rozhodnout o uzavření
smlouvy o poskytnutí právních služeb s advokátem JUDr. Václavem Stříbným, se sídlem
Opava, Ostrožná 233/40, IČ: 14615941, a to formou objednávky za cenu nepřevyšující
částku 50.000,00 Kč včetně DPH, přičemž právní služba bude spočívat ve vyhotovení
právního stanoviska k oprávnění konkursního správce JUDr. Josefa Cupky prodat budovu
bývalého obchodního domu BREDA statutárnímu městu Opava
 

 
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




