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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 19.1.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4003/97/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
upravený program 97. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 19. 1. 2022
 

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

4004/97/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků ul. Olomoucká, pod budovou
"Bludička"

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2344/22 - zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku
parc.č. 2344/23 - ostatní plocha, označeného dle nezapsaného geometrického plánu jako
pozemek parc.č. 2344/63, k.ú. Opava - Předměstí, dle přiloženého geometrického plánu

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

4005/97/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pachtu pozemků k.ú. Kateřinky u Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr pachtu pozemků parc.č. 1210/206 - orná půda, parc.č. 1210/450 - orná půda,
parc.č. 2056/85 - orná půda, parc.č. 1730/18 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy

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

4006/97/RM/22 Majetkové záležitosti - smlouvy o nájmu a výpůjčce částí pozemků se ZO ČZS U
Vodárny na ulici Jaselská

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy (PID MMOPP00IYL7G) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
U Vodárny Opava, uzavřené dne 13.5.2004 (PID MMOPP009PZT6), ve znění dodatku
č. 1, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2043/1, ostatní plocha,
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
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2. schvaluje
 
nájemní smlouvu (PID MMOPP00IYL6L) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu U Vodárny Opava
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 2043/1, parc.č.
3071/1 a parc.č. 2084/49 - vše ostatní plocha, a parc.č. 3055/13, vodní plocha, vše k.ú.
Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém polohopisném záznamu, za cenu ve výši
231.585,00 Kč/rok, tj. 15,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

3. schvaluje
 
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00IYL5Q) mezi statutárním městem Opava jako
půjčitelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu U Vodárny Opava
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 2043/1 - ostatní
plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém polohopisném záznamu

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

4007/97/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu části pozemku na Masarykově třídě

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 569/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

4008/97/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod garáží v garážišti Hradecká, včetně
podílu na příjezdové komunikaci

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/13 - zastavěná plocha a nádvoří, a podílu
o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí

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

4009/97/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích
Holasická, Vojanova a Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. St. 1681 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Kateřinky u Opavy
 

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/111 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/250 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/100 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/225 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4010/97/RM/22 Majetkové záležitosti - nájem pozemků pod garážemi v garážišti Bochenkova

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00JCCTM) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/107- zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, 
 tj. 35,00 Kč/m2/rok

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00JCCQ1) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/310 - 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)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00JCCJ0) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/77 - 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4011/97/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej části pozemku ve dvoře domu na rohu ulic Bochenkova
a Krnovská

Rada města
 

1. bere na vědomí
výsledné pořadí podaných nabídek - prodej části pozemku parc.č. 91/3, označené
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 91/16, k.ú. Opava
- Předměstí:
1. ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava
2. ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ , 742 13 Studénka

2. schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče paní ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava,
jejíž nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele schválené Radou statutárního města
Opavy ze dne  24.11.2021 pod č.usn. 3819/91/RM/21, bod 3), kdy kritériem výběru byla
nejvyšší nabídková cena, tedy 100.000,00 Kč, tj. 1.470,59 Kč/m2

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

4012/97/RM/22 Majetkové záležitosti - pronájem pozemků funkčně souvisejících s domem na ulici Na
Rybníčku a v Milostovicích

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00JCD7H) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem pozemku parc.č. 493 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1138/10000),
za cenu ve výši 952,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

2. schvaluje
dodatek č. 1 Dohoda o přistoupení ke smlouvě o nájmu pozemku (PID MMOPP00JCD6M)
mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto stávajícími
nájemci a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto novým nájemcem, jehož předmětem je
přistoupení nového nájemce k původní smlouvě o nájmu pozemku
(PID MMOPP00FG8C7) uzavřené dne 29.12.2016, na základě které je pronajat pozemek
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parc.č. 494 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 3.815,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

3. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00JCCVC) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemci,
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 201/2 - ostatní plocha,
k.ú. Milostovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši
630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

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

4013/97/RM/22 Záměr změny smlouvy, Na Rybníčku 380/43, Opava (komplex kulturního domu)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu kulturního domu Na Rybníčku uzavřené dne
7. 3. 2014 (PID: MMOPP00DG5BV) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem
a Martinem Seidlem, se sídlem ░░░░ ░░░ , 747 91 Štítina, IČ: 88291367 jako
nájemcem, jejímž předmětem je nájem budovy č.p. 380 stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku parc.č. 519 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku
parc.č. 520/1, ostatní plocha, pozemku parc.č. 520/2, ostatní plocha a pozemku
parc.č. 520/3 ostatní plocha, to vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava
- Předměstí, na adrese Na Rybníčku 380/43, 746 01 Opava, kteréžto změny spočívají ve
snížení měsíčního nájemného z částky 40.856,46 Kč na částku 30.856,46 Kč (obě částky
jsou uvedeny včetně DPH) na dobu určitou od 1. 12. 2021 do 31. 5. 2022
 

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

4014/97/RM/22 Záměr výpůjčky, Dolní náměstí 19 a 20, Opava (zázemí pro trhy)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr výpůjčky prostoru v I.NP budovy č.p. 19,20 bytový dům, která je součástí pozemku
parc.č. 46/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území
Opava - Město, na adrese Opava, Dolní náměstí 19 a Dolní náměstí 20

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

4015/97/RM/22 Souhlas s umístěním sídla, Horní náměstí 132/47, Opava (Opavskem bez bariér, z.s.)

Rada města
 

1. schvaluje
umístění sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, pro Opavskem bez bariér, z.s., se
sídlem Na Dvorku 213, 747 69 Pustá Polom, IČ: 08187355 v budově č.p. 132, objekt
k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 299, zastavěná plocha a nádvoří,
ležící v části obce Město, katastrální území Opava - Město, na adrese Horní
náměstí 132/47, 746 01 Opava 

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

4016/97/RM/22 Souhlas s podnájmem, Liptovská 1045/21, 747 06 Opava (Kikstart, z.s.)

Rada města
 

1. schvaluje
podnájem části prostoru ke Smlouvě o nájmu (PID:MMOPP009XGBH) uzavřené mezi
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Kikstart, z.s., se sídlem Budišovská 4,

Č
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747 06 Opava - Kylešovice, IČ: 04296176 jako nájemcem, na základě žádosti nájemce v
budově č.p. 1045 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku
parc.č. 1153/98 zastavěná plocha a nádvoří ležící v části obce Kylešovice, katastrálním
území Kylešovice, na adrese Opava, Liptovská 1045/21 pro podnájemce ANIMA VIVA z.s.,
se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 26591014 pro rozšíření
zázemí pro klienty a pracovní asistenty
 

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

4017/97/RM/22 Notářská úschova ke kupní smlouvě MMOPP00JCC43 (obchodní dům Breda)

Rada města
 

1. schvaluje
úhradu částky 39.500.000,00 Kč do notářské úschovy notářky Mgr. Ivany Legové, číslo
účtu 2112768830/2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., adresa notářské
kanceláře Bezručova 335/33, 301 00 Plzeň v souladu s § 86 a násl. zák. č. 358/1992
Sb., notářský řád a protokol o notářské úschově peněz ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení, za účelem úhrady kupní ceny podle smlouvy (MMOPP00JCC43) mezi
statutárním městem Opava jako kupujícím a JUDr. Josefem Cupkou, se sídlem Trojanova
342/18, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČ: 14897857 jako konkurzním správce dlužníka -
úpadce: BREDA HOLDING a.s., IČ: 25139649 jako prodávajícím schválené
zastupitelstvem města Opava dne 6. 12. 2021 usnesením č. 746/20/ZM/21

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

4018/97/RM/22 Uplatnění předkupního práva - garáže parc.č. 2168/191 k.ú. Opava - Předměstí
(garážiště Bochenkova) a parc.č. 2168/136 k.ú. Opava - Předměstí (garážiště
Bochenkova)

Rada města
 

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opavy 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. 2168/191, 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. 2168/136, k.ú.
Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, za nabízenou kupní
cenu 300.000,00 Kč

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

4019/97/RM/22 Kupní smlouva - traktor a přívěs pro SFC

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00I7W2R) na "ISEKI - traktor kolový a nákladní přívěs traktorový",
mezi statutárním městem Opava jako kupující a společností Technické služby Opava
s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jako prodávajícím

2. schvaluje
 rozpočtové opatření č. 2022/1
 
 ve výdajích - odbor majetku města
 
oddělení správy a evidence budov  
stroje, přístroje a zařízení   
(3412,6122,00000000,0051,0001007770000) - 300.000,00 Kč  
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opravy   
(3412,5171,00000000,0051,0001007770000) -3.594,00 Kč
   
dopravní prostředky - traktor, přívěs   
(3412,6123,00000000,0051,0001007770000) + 303.594,00 Kč  

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

4020/97/RM/22 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti - hrobka č. 13/roh.h./1

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti (MMOPP00JHOFF), mezi░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , D69239 Neckarsteinach, Bundesrepublik Deutschland,
jako převodcem a statutárním městem Opava, jako nabyvatelem

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

4021/97/RM/22 Hrobka č.9/roh.h./1 - záměr výpůjčky a prodeje

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr výpůjčky a posléze prodeje hrobky č. 9/roh.h./1 (FAMILIE ░░░░ ░░ ) umístěné
na pozemku parc. č. 2566/1 k.ú. Opava - Předměstí (hrobka je umístěna na Městském
hřbitově v Opavě)

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

4022/97/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene se Zemským archivem v Opavě (ul. Olbrichova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JWLOC) mezi statutárním městem
Opava a se Zemským archivem v Opavě se sídlem Sněmovní 2/1, Město, 746 01 Opava,
IČ 70979057 pro umístění podzemního vedení veřejného osvětlení a 1 ks sloupu
veřejného osvětlení umístěného v/na pozemku parc.č. 400/1 v k.ú. Opava - Předměstí
za bezúplatné zřízení věcného břemene 

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

4023/97/RM/22 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. U
Tratě, ul. Ke Koupališti)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00JCF4I) 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 pojistkové skříně
do/na pozemku parc.č. 339/2 v k. ú. Komárov u Opavy pro stavbu "Komárov, U Tratě,
p.č. 705/23, smyčka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši stanovené znaleckým posudkem
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b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JWLQ2) 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.
2799/2, 1837/1 v k. ú. Kylešovice pro stavbu "Opava, Na Vyhlídce 1046/2, rozš. kNN"
(ul. Ke Koupališti) za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
znaleckým posudkem

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

4024/97/RM/22 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy (ul. Vávrovická)

Rada města
 

1. schvaluje
 
umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodní přípojky do pozemků parc.č. 614/3,
620, 369/2, 378/5 v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby "Regulační stanice zemního
plynu, Cukrovar Opava - Vávrovice" (ul. Vávrovická)  
 

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

4025/97/RM/22 Souhlas s provedením a umístěním stavby na pozemcích SMO pro SmVaK Ostrava
a.s. - výměna vodovodu (ul. Anenská, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
 
umístění - rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu pro veřejnou potřebu v pozměněné
trase o profilu potrubí DN 150 a vstup na pozemky parc.č. 965/1, 2893/11, 2893/13,
2893/32, 2898/1 a 2899/1 v katastrálním území Opava-Předměstí pro stavbu "Opava,
Anenská - rekonstrukce vodovodního řadu". Stavebníkem je společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 

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

4026/97/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Provádění ochranné deratizace
a úkonů s tím souvisejících" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) výsledné pořadí:

1. DERATEX, spol. s r.o., U Tescomy 251, Lužkovice, 760 01 Zlín, IČ: 18810624

b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost DERATEX, spol. s r.o., U Tescomy
251, Lužkovice, 760 01 Zlín, IČ: 18810624, jehož nabídka splnila požadavky
zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má ekonomicky
nejvýhodnější nabídku

2. schvaluje
 
rámcovou smlouvu (MMOPP00JUA34), zakázka: "Provádění ochranné deratizace a úkonů
s tím souvisejících", mezi statutárním městem Opava a společností DERATEX, spol. s r.o.,
U Tescomy 251, Lužkovice, 760 01 Zlín, IČ: 18810624

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

É Í Ý



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 8/27

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

4027/97/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "SYSTÉM SDÍLENÝCH KOL -
OPAVA 2022-24" - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

1. nextbike Czech Republic s.r.o., Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00
Olomouc, IČ: 07389108

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele nextbike Czech Republic s.r.o.,
Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 07389108, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou

2. schvaluje
rámcovou smlouvu, MMOPP00D6NGA, mezi statutárním městem Opava jako
objednavatelem a společností nextbike Czech Republic s.r.o., Libušina 526/101,
Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 07389108 jako zhotovitelem

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

4028/97/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Sídliště Kylešovice -
Liptovská (IV. 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 "Sídliště Kylešovice - Liptovská
(IV. 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. Ing. Barbora Raidová
3. Ing. Dalibor Novotný
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Michal Jedlička

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. Hana Heinzová
3. Bc. Rudolf Klapetek
4. Ing. Radka Šabatková 
5. Ing. Renata Cvancigerová

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

4029/97/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Zlatníky - kulturní dům" -
vybavení - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 9/27

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Zlatníky - kulturní dům" -
vybavení - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

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

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

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

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

4030/97/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Zlatníky - kulturní dům" -
2. etapa - výsledek zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

1. FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 25815458

2. GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
3. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava,

IČ: 64610225
4. TOKAMA stavební s.r.o., Pod Štandlem 1402, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,

IČ: 01445961
5. Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 25301144
6. MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 27776506 

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele FENBAU s.r.o., Gajdošova
3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou

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

4031/97/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Servis a opravy vozidel" -
zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Servis a opravy vozidel"
v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Martina Věntusová
3. pan Jiří Cábel
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b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení:
1. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Lubomír Měch
3. Ing. Petr Sordyl

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

4032/97/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "MŠ Komárov - budova MŠ
Podvihov" - vybavení - výsledek zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona o výběru dodavatele KASCH - interiér s.r.o.
se sídlem Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČ: 26831724,
jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti v zadávacím řízení

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

4033/97/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Dukelská kasárna v Opavě
(infrastruktura)" - PD - 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 "Dukelská kasárna v Opavě
(infrastruktura)" - projektová dokumentace - 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, členy

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek
účasti, ve složení
1.  Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski
4. Ing. Dalibor Novotný
5. Mgr. Bc. Pavel Vltavský

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. Radka Šabatková
3. p. Rostislav Onderka
4. Ing. Jakub Hvězda
5. Ing. Aleš Bořecký

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

4034/97/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Inline areál" - 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 "Inline areál" - v rozsahu dle
zadávací dokumentace a důvodové zprávy



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 11/27

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

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

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek
účasti, ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Michal Kokošek
3. Ing. Jana Onderková
4. Ing. Renata Cvancigerová
5. pan Martin Koky
 

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. Bc. Martin Dostál
2. Ing. Michal Jedlička
3. Ing. Radka Šabatková
4. pan Rostislav Onderka
5. Ing. Andrea Štenclová
 

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

4035/97/RM/22 "Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa" - nevymáhání smluvní
pokuty

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
nevymáhání smluvní pokuty statutárního města Opavy, jako spoluobjednatele díla, ve výši
1.610.555,51 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s doručením originálu
prodloužení bankovní záruky spoluobjednateli k zajištění řádného provedení díla stavby
s názvem "Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa" vůči společností
Metrostav a.s., IČ: 00014915 se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, jako
zhotoviteli uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne 20.03.2020
 

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

4036/97/RM/22 Investiční akce "Rekreační oblast Stříbrné jezero" - 1. etapa - dodatek k realizační
smlouvě

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00LRYYA) k realizační smlouvě č. 16/2020/PRI

(MMOPP00IKKC0) mezi Českou republikou - ministerstvem financí se sídlem
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947, statutárním městem
Opava jako objednateli a společností Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4,
Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915 jako zhotovitelem v rámci
akce "Rekreační oblast Stříbrné jezero" - 1. etapa
 

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/2
 
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
                Rekreační oblast Stříbrné jezero - 1. etapa       
                (3429,6121,00000000,0220,0007649000000)                    + 2.149.635,00 Kč
                              
                Investice - projektová dokumentace   
                (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                     - 2.149.635,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4037/97/RM/22 Investiční akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace" - dodatek ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00LRYQE) ke smlouvě o dílo č. 13/2021/PRI (MMOPP00LRWCQ)
mezi statutárním městem Opava a společností SDRUŽENÍ pro Komárov a Suché Lazce",
tvořenou správcem a společníkem 1 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava se sídlem
Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468, společníkem
2 OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 46342796,
DIČ: CZ46342796 a společníkem 3 OHL ŽS Slovakia, a.s. se sídlem Tuhovská 10722/29,
831 06 Bratislava, IČ: 31365701, DIČ: 2020292109, v rámci akce "Komárov a Suché
Lazce - splašková kanalizace"

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

4038/97/RM/22 Příprava investiční akce "Cyklistická stezka Hradec n./M., Branka, Otice, Opava" -
smluvní vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu č. 1/2022/PRI (MMOPP00LRYWK) o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a statutárním městem
Opava na umístění cyklostezky a lávky v části pozemků parc. č. 3318/1, 2084/33,
3053/9, 3057/1 a 2133/29 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou finanční úplatu
stanovenou znaleckým posudkem v rámci akce "Cyklistická stezka Hradec n./M.,
Branka, Otice, Opava (státní hranice)"

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/3
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Cyklistická stezka Hradec n./M., Branka, Otice, Opava (státní hranice)  
            (2219,6121,00000000,0220,00077940000000)                             + 5.876,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                                - 5.876,00 Kč

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

4039/97/RM/22 Dar - Charita Ostrava - Hospic sv. Lukáše

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dar Charity Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava -
Vítkovice, IČ 44940998 na pokrytí nákladů spojených s poskytováním související služby v
Hospici sv. Lukáše v Ostravě v roce 2022

2. schvaluje
a) finanční dar Charitě Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava -

Vítkovice, IČ 44940998 na pokrytí nákladů spojených s poskytováním související
služby v Hospici sv. Lukáše v Ostravě v roce 2022, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/4
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč
   
 Charita Ostrava  
 (3525,5223,000000000,0020,0000183000000)    + 20.000,00 Kč

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

4040/97/RM/22 Dar - Charita Ostrava - domov se zvláštním režimem Salvator Krnov

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dar Charity Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava -
Vítkovice, IČ 44940998, k pokrytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby
domov se zvláštním režimem v Charitním domově Salvator Krnov v roce 2022

2. schvaluje
a) finanční dar Charitě Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava -

Vítkovice, IČ 44940998, k pokrytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby
domov se zvláštním režimem v Charitním domově Salvator Krnov v roce 2022, ve výši
8.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/5
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 8.000,00 Kč
   
 Charita Ostrava  
 (4357,5223,000000000,0020,0000183000000)    + 8.000,00 Kč
   
   

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

4041/97/RM/22 Dotace ostatní - Linka bezpečí - krizová telefonní linka

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Linky bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00
Praha, IČ 61383198 na náklady související s provozem krizové telefonní linky v roce 2022,
ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Lince bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, 

IČ 61383198 na náklady související s provozem krizové telefonní linky v roce 2022, ve
výši 15.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/6
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 15.000,00 Kč
   
 Linka bezpečí, z.s.  
 (4379,5222,000000000,0020,0000168000000)    + 15.000,00 Kč

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

4042/97/RM/22 Dotace ostatní - Český svaz bojovníků za svobodu - činnost oblastního spolku Opava

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Českého svazu bojovníků za svobodu se sídlem
Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755, na činnost Českého svazu
bojovníků za svobodu, oblastního výboru Opava v roce 2022, ve výši 40.000,00 Kč
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2. schvaluje
a) finanční dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu se sídlem Legerova 1854/22,

Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755, na činnost Českého svazu bojovníků za
svobodu, oblastního výboru Opava v roce 2022, ve výši 40.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/7
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč
   
 Český svaz bojovníků za svobodu  
 (3900,5222,00000000,0020,0000406000000)    + 40.000,00 Kč

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

4043/97/RM/22 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/311

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 investiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000 (přijato 28.12.2021)  
 (0000,4222,000000201,0020,0007769000000) + 6.214.899,45 Kč
   

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

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

 

 (2212,6121,000000020,0220,0007769000000)  - 6.214.899,45 Kč
 (2212,6121,000000201,0220,0007769000000) + 6.214.899,45 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) + 6.214.899,45 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2021/312
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 (přijato 15.12.2021)  
 (0000,4116,000015091,0020,0002371000000) + 207.298,00 Kč
   

ve výdajích - odbor životního prostředí

 projekt "Výsadba nelesní zeleně v k.ú. 
Kateřinky u Opavy"

 

 (3745,5169,000000000,0130,0002371000000)  - 207.298,00 Kč
 (3745,5169,000015091,0130,0002371000000) + 207.298,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 207.298,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2021/313
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231,0000 (přijato 13.12.2021)  
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 (0000,4116,000014004,0020,0002461000000) + 149.208,00 Kč
   
   
ve výdajích - městská část Komárov
 JSDH - posílení akceschopnosti  
 ochranné pomůcky  
 (5512,5132,000014004,0800,0002461000000) +  27.970,00Kč
 školení  
 (5512,5167,000014004,0800,0002461000000) + 6.630,00 Kč
 
ve výdajích - městská část Malé Hoštice
 JSDH - posílení akceschopnosti  
 ochranné pomůcky  
 (5512,5132,000014004,0810,0002461000000) +  2.660,00Kč
 školení  
 (5512,5167,000014004,0810,0002461000000) + 5.340,00 Kč
   
ve výdajích - městská část Podvihov
 JSDH - posílení akceschopnosti  
 školení  
 (5512,5167,000014004,0820,0002461000000) +  5.600,00Kč
   
ve výdajích - městská část Suché Lazce
 JSDH - posílení akceschopnosti  
 služby  
 (5512,5169,000014004,0830,0002461000000) +  1.200,00Kč
   
ve výdajích - městská část Vávrovice
 JSDH - posílení akceschopnosti  
 školení  
 (5512,5167,000014004,0840,0002461000000) + 3.200,00 Kč
   
ve výdajích - městská část Vlaštovičky
 JSDH - posílení akceschopnosti  
 školení  
 (5512,5167,000014004,0850,0002461000000) +  2.000,00Kč
   
ve výdajích - městská část Zlatníky
 JSDH - posílení akceschopnosti  
 ochranné pomůcky  
 (5512,5132,000014004,0860,0002461000000) +  1.600,00Kč
   
ve výdajích - městská část Milostovice
 JSDH - posílení akceschopnosti  
 služby  
 (5512,5169,000014004,0870,0002461000000) + 800,00 Kč
   
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 JSDH - posílení akceschopnosti  
 nákup DDHM  
 (5512,5137,000014004,0193,0002461000000) + 15.753,00 Kč
 ochranné pomůcky  
 (5512,5132,000014004,0193,0002461000000) + 38.773,00 Kč
 opravy a udržování  
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 (5512,5171,000014004,0193,0002461000000) + 29.990,00 Kč
 PHM  
 (5512,5156,000014004,0193,0002461000000) + 4.492,00 Kč
 cestovné  
 (5512,5173,000014004,0193,0002461000000) + 1.600,00 Kč
 školení  
 (5512,5167,000014004,0193,0002461000000) + 1.600,00 Kč
 
 

d) Rozpočtové opatření č. 2021/314
v příjmech - odbor školství
 splátka půjčených prostředků - předfinancování

projektu ZŠ Šrámkova -  Projekt  "Implementace
interaktivní výuky"  sml.MMOPP00ELLK8 (přijato
21.12.2021)

 

  

 (0000,2451,00000000,0030,0009414000000) + 3.192.300,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) + 3.192.300,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2021/315
v příjmech - odbor majetku města
 ostatní nedaňové příjmy - vratka kupní ceny za

převod dešťové kanalizace 
 

 (2321,2329,000000000,0050,0000000000000) + 1,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 ostatní neinvestiční výdaje - případná vratka po

vyjasnění příjmu dle výše   uvedeného
 

 (2321,5909,000000000,0050,0000000000000) + 1,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2021/316
ve výdajích - odbor sociálních věcí

 služby školení a vzdělávání  
 (6171,5167,000013015,0040,0002422000000) - 12.050,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 platy  
 (6171,5011,000013015,0192,0002422000000) + 9.006,00 Kč
 sociální pojištění  
 (6171,5031,000013015,0192,0002422000000) + 2.233,00 Kč
 zdravotní pojištění  
 (6171,5032,000013015,0192,0002422000000) + 811,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2021/317
ve výdajích - odd. personální a mzdové
 platy JSDH  
 (5512,5021,000000000,0192,0002450000000) + 35.497,00 Kč
   
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 JSDH - DDHM  
 (5512,5137,000000000,0193,0002530000000) - 21.787,00 Kč
 JSDH - služby el. komunikaci  
 (5512,5162,000000000,0193,0002530000000) - 4.500,00 Kč
 JSDH - školení  
 (5512,5167,000000000,0193,0002530000000) - 1.210,00 Kč
 JSDH - informační služby  
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 (5512,5168,000000000,0193,0002530000000) - 8.000,00 Kč

2. schvaluje
a) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/139

ve výdajích - odbor školství
 Městský kamerový systém - projekt "Opava-  
 Zefektivnění a rozšíření MKDS VI.etapa"  
 - stroje, přístroje a zařízení  
 (4349,6122,000000000,0030,0002374000000)  - 356.547,90 Kč
 (4349,6122,000014990,0030,0002374000000)  - 421.470,00 Kč
   
 - programové vybavení  
 (technická úprava položek)  
 (4349,6111,000000000,0030,0002374000000) + 356.547,90 Kč
 (4349,6111,000014990,0030,0002374000000) + 421.470,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/140
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 znalecké posudky  
 (3639,5169,00000000,0051,0002525000000) - 31.460,00 Kč

   
 sběrný dvůr Kylešovice  
 nájemné - sml.MMOPP00JCC1I  
 (3729,5164,00000000,0051,0000000000000) + 31.460,00 Kč
   

 
c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/141

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 ZŠ Komárov - rekonstrukce (včetně vestavby)  
 (3113,6121,000000000,0220,0007665000000) - 78.282,00 Kč
   
 MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov  
 (dokrytí smlouvy)  
 (3111,6121,000000000,0220,0007625000000) + 78.282,00 Kč
   

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/142
ve výdajích - odbor majetku, TSO

 Sportoviště v majetku obce - nákup služeb  
 (3412,5169,000000000,0790,0001102000000) - 892.211,27 Kč
 Sportoviště v majetku obce - opravy a udržování  
 (3412,5171,000000000,0790,0001102000000) + 892.211,27 Kč
 Údržba hřbitovů - opravy a udržování  
 (3632,5171,000000000,0790,0002539000000) - 735.746,95 Kč
 Údržba hřbitovů - nákup služeb  
 (3632,5169,000000000,0790,0002539000000) + 735.746,95 Kč
 Smuteční obřadní síň - opravy a udržování  
 (3632,5171,000000000,0790,0002545000000)                 - 30.000,00 Kč
 Smuteční obřadní síň - nákup materiálu  
 (3632,5139,000000000,0790,0002545000000) - 5.074,72 Kč
 Smuteční obřadní síň - nákup služeb  
 (3632,5169,000000000,0790,0002545000000) + 35.074,72 Kč
   

3. revokuje
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usnesení 3924/93/RM/21 bod 1 písmeno 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
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

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

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

4. schvaluje
 
Rozpočtové opatření č. 2021/318
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4216,107117968,0020,0007570000000) + 2.624.382,02 Kč
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4216,107517969,0020,0007570000000) + 44.614.494,28 Kč
  Celkem + 47.238.876,30 Kč

   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní  
 (2212,6121,000000026,0220,0007570000000)     - 52.487.640,34 Kč
 podíl EU 85%  
 (2212,6121,107517969,0220,0007570000000) + 44.614.494,28 Kč
 podíl SR 5%  
 (2212,6121,107117968,0220,0007570000000) + 2.624.382,02 Kč
 podíl SMO 10%  
 (2212,6121,107100000,0220,0007570000000) + 5.248.764,04 Kč
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

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

 (0000,8124,000000026,0020,0009963000000) + 47.238.876,30 Kč
   

   
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4044/97/RM/22 Rozpočtová opatření 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/2

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní přijaté vratky transferů - Seniorcentrum

Opava projekt "Vybudování zázemí a pořízení
vybavení nové prádelny v Seniorcentru Opava,
p. o."

 
  
  
 MD 231 0000  
 (6402,2229,000000359,0020,0000000000036) + 87.117,00 Kč
   

 
výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi krajem a obcemi - Seniorcentrum Opava -
projekt "Vybudování zázemí a pořízení vybavení
nové prádelny v Seniorcentru Opava p.o.

 

 (6402,5366,000000359,0020,0001001000036) + 87.117,00 Kč
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/3
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu - přijatá dotace z Úřadu práce
v Opavě na krytí mezd + zákonných odvodů
v rámci veřejně prospěšných prací
(MMOPP00H24KZ) OPA-VZ-13/2021

 

82,38% (0000,4116,104513013,0020,0000000000082) + 24.714,00 Kč
   
  17,62%

(0000,4116,104113013,0020,0000000000082) + 5.286,00 Kč

   
ve výdajích - městská část Podvihov
 platy zaměstnanců  
 (3639,5011,104513013,0820,0002520000000) +18.470,85 Kč

 (3639,5011,104113013 ,0820,0002520000000) + 3.950,67 Kč
   

 povinné pojistné na sociální zabezpečení  
 (3639,5031,104513013,0820,0002520000000) + 4.580,77 Kč
 (3639,5031,104113013,0820,0002520000000) + 979,77 Kč
   
   
 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  
 (3639,5032,104513013,0820,0002520000000) + 1.662,38 Kč
 (3639,5032,104113013,0820,0002520000000) + 355,56 Kč
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/4
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní přijaté vratky transferů - Středisko
volného

 

 času  

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

 

 MD 231 0000  
 (6402,2229,000033166,0020,0000000000039) + 9.200,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 vratky transferů poskytnutých z veřejných
rozpočtů
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Středisko volného času - projekt "Podpora
okresních a krajských kol soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání" - finanční vypořádání se státním
rozpočtem za rok 2021

 

 (6402,5364,000033166,0020,0001002000039) + 9.200,00 Kč
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/5
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + odvodů

v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00HIKID) OPA-V-1/2021

 

 (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 66.000,00 Kč
   
ve výdajích - městská policie
 platy  

 (4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 49.327,36 Kč
 sociální pojištění  
 (4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 12.233,18 Kč
 zdravotní pojištění  
 (4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 4.439,46 Kč
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/6
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 
přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + odvodů
v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00IÁXZNV) OPA-V-47/2021

 

 (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 32.000,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 Veřejně prospěšné práce  
 platy  
 (3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 23.916,29 Kč
 sociální pojištění  
 (3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 5.931,24 Kč
 zdravotní pojištění  
 (3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 2.152,47 Kč

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

4045/97/RM/22 Žádost o záštitu města - Slunovrat 2022

Rada města
 

1. uděluje
záštitu statutárního města Opavy Silesia Art, z. ú. nad akcí: Slunovrat 2022,
která proběhne v termínu 23. 6. - 26. 6. 2022 v Opavě

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

4046/97/RM/22 Novela nařízení č. 6/2018, o stání silničních motorových vozidel, a ceník k tomuto
nařízení

Rada města
 

1. schvaluje
nařízení č. 1/2022, kterým se mění nařízení č. 6/2018, o stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě s účinností od 15. 2. 2022
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2. schvaluje
ceník za stání motorových vozidel na místních komunikacích dle nařízení č. 1/2022,
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Opavě s účinností od 15. 2. 2022

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

4047/97/RM/22 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace - odpisový plán

Rada města
 

1. schvaluje
odpisový plán Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace na rok 2021 s celkovými
účetními odpisy ve výši 3.605.366,00 Kč

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

4048/97/RM/22 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace - nájemní smlouva k bytu Hálkova
1756/13, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na adrese Hálkova 1756/13, Opava, mezi
Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Radimem Křupalou,
ředitelem a paní░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, ░░░░ ░░░░ ░

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

4049/97/RM/22 Změna závazných ukazatelů rozpočtu p.o. Seniorcentrum Opava

Rada města
 

1. schvaluje
 
a) Rozpočtové opatření č. 2021/319

 ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava
 
- neinvestiční příspěvek na provoz

 (4350,5331,000000000,0040,0001000000036)                     - 410.000,00 Kč
 
- účelový investiční příspěvek na provoz na akci "Výměna oken bytového penzionu
Rolnická 1591/29"

 (4350,6351,000000000,0040,0001001000036)                     + 410.000,00 Kč
 
b) 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: 6.590.000,00
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava 2.900.000,00
Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 2.610.000,00
Příspěvek na provoz pečovatelské služby 1.080.000,00
odpisy DHM 3.610.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 19.500.000,00
Účelový investiční příspěvek "Výměna oken bytového penzionu
Rolnická 1591/29" (usnesení ZMO č. 606/16/ZM/21 19.04.2021) 2.000.000,00

Ú



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 22/27

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Účelový investiční příspěvek "Výměna oken bytového penzionu
Rolnická 1591/29" 

410.000,00

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

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

4050/97/RM/22 Základní škola Opava, Vrchní 19, příspěvková organizace - nákup neinvazivních PCR
testů

Rada města
 

1. bere na vědomí
 

informaci o nákupu neinvazivních PCR testů příspěvkovou organizací Základní škola
Opava, Vrchní 19 

 

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

4051/97/RM/22 Platy ředitelů škol a školského zařízení s účinností od 1. 1. 2022 - změna

Rada města
 

1. ruší
 
usnesení č. 3916/93/RM/21 ze dne 8. 12. 2021 (RMO stanoví platy ředitelů škol
a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Opava s účinností od 1. 1. 2022)
 

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

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4052/97/RM/22 Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době jarních
prázdnin

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

4053/97/RM/22 Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) změnu odpisového plánu Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková

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

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

organizace na rok 2021
d) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Otická 19 - příspěvková organizace

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

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

na rok 2021
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4054/97/RM/22 Zpráva o provozu sdílených kol za rok 2021 na území statutárního města Opavy

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
zprávu o provozu sdílených kol na území statutárního města Opava za rok 2021

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

4055/97/RM/22 Finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých v dotačním programu "Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" za rok 2021

Rada města
 

1. bere na vědomí
finanční vypořádání příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury České republiky v rámci
dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností" za rok 2021 předložených Římskokatolickou farností Velké
Heraltice, se sídlem Družstevní 43, 747 75 Velké Heraltice, Římskokatolickou farností
Stěbořice, se sídlem Stěbořice č. p. 27, 747 51 Stěbořice a Obcí Jezdkovice, se sídlem
Jezdkovice č. p. 32, 747 55 Jezdkovice

2. ukládá
pověřenému vedoucímu odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu
města Opavy doručit předložená finanční vyúčtování v rámci dotačního programu
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" za rok
2021 Ministerstvu kultury České republiky, odboru památkové péče do termínu
25. 01. 2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4056/97/RM/22 Informace o nevyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury České republiky
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"
na rok 2022

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o nevyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury České republiky
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na rok
2022 z důvodu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního
rozpočtu České republiky na rok 2022

2. ukládá
odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy informovat
potenciální žadatele o nevyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury České
republiky "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností" na rok 2022 z důvodu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků
ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022 na úřední desce Magistrátu města
Opavy a dále všechny územně samosprávné celky ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Opava do termínu 31. 01. 2022

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

4057/97/RM/22 Slezské divadlo Opava - změna závazných ukazatelů rozpočtu

Rada města
 

1. schvaluje
a) 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 2022 11.000.000,00
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 25.310.200,00
- 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
- Podpora zaměstnanosti Slezského divadla Opava - sólisté opery
(MSK) 1.500.000,00

 
b) Rozpočtové opatření č. 2021/320

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0000000000034)  + 1.500.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
příspěvek na provoz - "Podpora zaměstnanosti
Slezského divadla Opava 2021 - sólisté opery"
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 (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 1.500.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4058/97/RM/22 Opavská kulturní organizace - změna závazných ukazatelů rozpočtu - přijetí dotace

Rada města
 

1. schvaluje
a) 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 741.480,00
Neinvestiční  
Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury (MK) 711.480,00
Projekt Expozice Opava/Troppau - náklady na tisk průvodce 30.000.00

 
b) Rozpočtové opatření č. 2021/321

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0000000000038) + 30.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 Opavská kulturní organizace - účelově
neinvestiční

 

 příspěvek na provoz - projekt "expozice
Opava/Troppau - náklady na tisk průvodce"

 

 (3319,5336,000000201,0121,0001002000038) + 30.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4059/97/RM/22 Platové výměry ředitelů kulturních příspěvkových organizací - změna

Rada města
 

1. ruší
a) usnesení č. 3991/94/RM/21 ze dne 15. 12. 2021 (RMO 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)

b) usnesení č. 3969/94/RM/21 ze dne 15. 12. 2021 (RMO stanovuje plat řediteli
Slezského divadla Opava, p. o.  MgA. Aleši Kománkovi od 1. 1. 2022 ve výši dle
důvodové zprávy)

2. 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
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4060/97/RM/22 Dodatek č.2 ke smlouvě na dodávku aplikačního programového vybavení (GINIS)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě na dodávku aplikačního programového produktu (systému
elektronické spisové služby GINIS), převod práv k jeho užití na objednatele, o technické
podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému, mezi statutárním městem
Opavou a společností GORDIC spol.s r.o., Erbenova 2108/4, Jihlava, 586 01,
IČ: 47903783, zastoupenou jednatelem a generálním ředitelem : Ing. Jaromírem
Řezáčem, ve výši 48.488,00 Kč s DPH.

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

4061/97/RM/22 Kupní smlouva - prodej mobilního telefonu

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu o prodeji mobilního telefonu (MMOPP00F5F6N) mezi statutárním městem
Opava a Ing. ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01 Opava

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/7

V příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

prodej mobilního telefonu

(3639,2310,000000000,0191,0009398000000)                                           + 1.100,00 Kč

Ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

DDHM

(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)                                             + 1.100,00 Kč

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

4062/97/RM/22 Kupní smlouva - prodej mobilní GPS navigace

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu o prodeji mobilní GPS navigace (MMOPP00F5F5S) mezi statutárním
městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , 746 01 Opava

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/8
V příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 
prodej mobilní navigace
 
(3639,2310,000000000,0191,0009398000000)                                           + 2.200,00 Kč
 
Ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
DDHM
 
(6171,5137,00000000,0191,0002512000000)                                             + 2.200,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4063/97/RM/22 Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou ke dni ukončení funkce náměstka
primátora

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou v délce 24 dnů panu poslanci
PhDr. Igoru Hendrychovi, Ph.D., a to ve výši 0,4 násobku výše odměny, která mu jako
uvolněnému náměstkovi primátora náležela

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

4064/97/RM/22 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 12.1.2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od  09.12.2021 do 12.01.2022

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

 

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

Ing. Michal Jedlička v. r.
 náměstek primátora města




