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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 22.12.2021 v 08:00 hodin 
 v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava, (VIDEOKONFERENCE)

3997/95/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 95. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 22.12.2021

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

3998/95/RM/21 Smlouva na zhotovení projektové dokumentace s názvem "Slezanka - demolice"

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00LRYOO, mezi statutárním městem Opava a subjektem Vysoká

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a
environmentálních technologií, Výzkumné energetické centrum (VEC), 17. listopadu
2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 61989100
 

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2021/136
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Zahrádkářská osada sv. Anna - PD  
 (3639,6121,00000000,0220,0007474000000) - 207.500,00 Kč
   
 Slezanka - demolice - PD  
 (3613,6121,00000000,0220,0007476000000)    + 207.500,00 Kč

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

3999/95/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Zlatníky - kulturní dům" -
vybavení - zrušení zadávacího řízení

Rada města
 

1. vylučuje
 
účastníky zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Zlatníky -
kulturní dům" - vybavení:
a) Mgr. Zbyněk RYBKA, Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 11544295, který

při zpracování své nabídkové ceny nevycházel z jednotlivých požadavků zadavatele.
Zadavatel tohoto účastníka vylučuje ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2) písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
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b) TOKA a.s., Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 25518526, který při zpracování
své nabídkové ceny nevycházel z jednotlivých požadavků zadavatele. Zadavatel
tohoto účastníka vylučuje ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2) písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

2. rozhoduje
o zrušení podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem "Zlatníky - kulturní dům" - vybavení v souladu s § 127 odst. 2
písm. d) zákona

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

4000/95/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/299

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 1.097.547,00 Kč
 (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 86.376,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

 Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz

 

 - přirozená obnova a uměla obnova síjí  
 (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 20.000,00 Kč
 - umělá obnova sadbou první  
 (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 57.960,00 Kč
 - umělá obnova sadbou opakovaná  
 (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 182.907,00 Kč
 - zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě  
 (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 27.200,00 Kč
 - následná péče o výsadbu lesního porostu  
 (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 341.880,00 Kč
 - výchova lesních porostů  
 (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) 402.600,00 Kč
 - zřizování nových oplocenek  
 (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 65.000,00 Kč
  Celkem 1.097.547,00 Kč

   
 - soustřeďování dříví koněm v lese  
 (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 71.796,00 Kč
 -  štěpkování nebo drcení klestu  
 (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 14.580,00 Kč
  Celkem 86.676,00 Kč

   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/300
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 278.814,00 Kč
 (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 131.505,00 Kč
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ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

 Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz

 

 - umělá obnova sadbou opakovaná + 11.934,00 Kč
 (1039,5331,000029014,0050,0001002000037)  
 - výchova lesních porostů do 40 let věku  
 (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 266.880,00 Kč
  Celkem 278.814,00 Kč

   
 - soustřeďování dříví koněm v lese  
 (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 112.065,00 Kč
 - štěpkování nebo drcení klestu  
 (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 19.440,00 Kč
  Celkem 131.505,00 Kč

   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/301
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4216,107517969,0020,0000000000019) + 832.430,84 Kč
 (0000,4216,107117968,0020,0000000000019) + 48.966,52 Kč
   
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 (0000,4116,107517016,0020,0000000000019) + 1.708.762,24 Kč
 (0000,4116,107117015,0020,0000000000019) + 100.515,42 Kč
  Celkem 2.690.675,02 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 
ZŠ Englišova - účelový investiční příspěvek na
provoz - projekt "Modernizace dvou
počítačových učeben na ZŠ Englišova "

 

 (3113,6356,107517969,0030,0001001000019) + 832.430,84 Kč
 (3113,6356,107117968,0030,0001001000019) +48.966,52 Kč
   

 
ZŠ Englišova - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt "Modernizace dvou
počítačových učeben na ZŠ Englišova "

 

 (3113,5336,107517016,0030,0001002000019) + 1.708.762,24 Kč
 (3113,5336,107117015,0030,0001002000019) + 100.515,42 Kč
   

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

 

 -účelový neinvestiční příspěvek na provoz  
 (3113,5331,107100000,0030,0001002000019) + 201.030,87 Kč
 -účelový investiční příspěvek na provoz  
 (3113,6351,107100000,0030,0001001000019) + 97.933,04 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000)   - 298.963,91 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/302
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
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 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0007558000000) + 152.895,92 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě  
 3322,5171,000000201,0220,0007558000000) + 152.895,92 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/303
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 11.898.508,67 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace  
 2. žádost o platbu  
 (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 11.898.508,67 Kč
 (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 11.898.508,67 Kč
   

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

splátka
 

 (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 11.898.508,67 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2021/304
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 
neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu - příspěvek
obcím ke zmírnění dopadů zákona o
kompenzačním bonusu pro rok 2021

 

 MD 231 0000  
 (0000,4111,000098037,0020,0000000000000) + 2.506,03 Kč
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 tvorba fondu rezerva rozvoje  
 D 236 0200  
 (0000,8115,000000000,0000,0000000000000) + 2.506,03 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2021/305
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000319,0020,0002375000000)  - 31.981,40 Kč
   

ve výdajích - školství
 Projekt Opava - osvětové kampaně 2021  
 - nákup materiálu  
 (3900,5139,000000319,0030,0002375000000)  - 1.800,00 Kč
 - nákup ostatních služeb  
 (3900,5169,000000319,0030,0002375000000)  - 2.281,40 Kč
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ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 Projekt Opava - osvětové kampaně 2021  
 - ostatní osobní výdaje  
 (3900,5021,000000319,0140,0002375000000)  - 12.600,00 Kč
 - nákup ostatních služeb  
 (3900,5169,000000319,0140,0002375000000)  - 15.300,00 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2021/306
v příjmech - odbor školství
 splátka půjčených prostředků-předfinancování

projektů
 

 ZŠ Edvarda Beneše-modernizace odborných
učeben - sml.MMOPP00ELLD7

 

 (0000,2451,00000000,0030,0009414000000) + 1.790.000,00 Kč
   
 ZŠ T.G.Masaryka Moderní vyučování -

sml.MMOPP00ELLL3
 

 (0000,2451,00000000,0030,0009414000000) + 2.974.500,00 Kč
   
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) + 4.764.500,00 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2021/307
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000033166,0020,0000000000039) + 15.200,00 Kč
   
   
ve výdajích - odbor školství - Středisko volného času
 Účelový neinvestiční příspěvek na realizaci

projektu "Podpora okresních a krajských kol
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání"

 

 (3233,5336,00033166,0030,0001002000039) + 15.200,00 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2021/308
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Kostel sv. Václava - střecha  
 (3322,5171,000000020,0220,0007558000000) - 71.896,00 Kč
   
 Krnovská 71B - fasáda, střecha  
 (6171,5171,000000020,0220,0007504000000) - 21.065,00 Kč
   
 MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)  
 (3111,6121,00000000,0220,0007502000000)  - 192.872,00 Kč
   
 VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova  
 (3631,6121,00000000,0220,0007524000000) - 84.700,00 Kč
   
 Písková -  most  
 (2212,6121,00000000,0220,0007536000000) - 461.973,00 Kč
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 Sídliště Olomoucká - víceúčelové hřiště  
 (2219,6121,00000000,0220,0007505000000) - 306.296,00 Kč
   
 ZŠ Riegrova - schodiště  
 (3113,5171,00000000,0220,0007480000000) - 106.226,00 Kč
   
 MČ Malé Hoštice - Hlučínská - cyklostezka  
 (2219,6121,00000020,0220,0007491000000) - 48.871,00 Kč
   
 Zahrádkářská osada sv.Anna - PD  
 (3639,6121,000000000,0220,0007474000000) - 399.600,00 Kč
   
 Investice -projektová dokumentace - PD  
 (6409,6121,000000020,0220,00000000000000) + 141.832,00 Kč
 (6409,6121,000000000,0220,00000000000000) + 1.551.667,00 Kč
 Finanční prostředky dle tohoto usnesení

budou předmětem finančního vypořádání za
rok 2021

 

k) Rozpočtové opatření č. 2021/309
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 koncerty vážné hudby  
 služby  
 (3312,5169,000000000,0121,0001061000000) - 69.575,00 Kč
   
 varhanní soutěž  
 doplnění varhan v KPBO  
 (3312,6122,000000000,0121,0001063000000)   + 69.575,00 Kč

l) Rozpočtové opatření č. 2021/310
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 "64. Bezručova Opava 2021 - Síla ženy"  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0002456000000) + 200.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 "64. Bezručova Opava 2021 - Síla ženy"  
 služby  
 (3312,5169,000000201,0121,0002456000000) + 200.000,00 Kč
 (3312,5169,000000000,0121,0002456000000) - 200.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 vratka předfinancování projektu z RMO 21.7.2021, č. usn.

3370/79/RM/21,1.m)
 

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 200.000,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/137

ve výdajích - oddělení hlavního architekta
 údržba vodohospodářských toků  

 (2331,5169,000000000,0080,0000000000000) - 20.045,00 Kč
   

 poradenská a konzultační činnost
cyklokoordinátora

 

 (2219,5169,000000000,0080,0000000000000) + 20.045,00 Kč
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b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/138
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 Rozvoj služeb TIC  
 nákup zboží na prodej  
 (2143,5138,000000000,0120,0001042000000) - 210.000,00 Kč
 služby  
 (2143,5169,000000000,0120,0001042000000) - 90.000,00 Kč
 
 Ediční činnost  
 nákup zboží na prodej  
 (3319,5138,000000000,0120,0002514000000) + 210.000,00 Kč
 věcné dary  

 (3319,5194,000000000,0120,0002514000000) +  90.000,00 Kč
   
   

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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


