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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 4.3.2020 v 09:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

1548/38/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 4. 3. 2020

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

1549/38/RM/20 Slezské divadlo Opava - změna dodatku č. 4 organizačního řádu

Rada města

1. schvaluje
změnu dodatku č. 4 Organizačního řádu Slezského divadla Opava, p. o. účinnou ke dni 
30. 3. 2020

2. ukládá
Mgr. Ilju Rackovi, Ph. D., řediteli Slezského divadla Opava, p. o., zpracovat analýzu 
možností zvýšení vlastních zdrojů divadla na období 2021 až 2025, a to do 31. 8. 2020

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

1550/38/RM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu ul. Švestková, Opava - 
Kylešovice

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZHF8) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jakožto kupující, jejímž předmětem je část 
pozemku parc.č. 2724/59 - ostatní plocha, označená dle nezapsaného geometrického 
plánu jako pozemek parc.č. 2724/178, k.ú. Kylešovice, za cenu ve výši 12.160,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
a) záměr prodeje pozemku parc.č. 2724/135 - orná půda, katastrální území Kylešovice

b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2724/59 - ostatní plocha, označená dle 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2724/178, k.ú. Kylešovice, 
panu ░░░░ ░░░░ ░ 

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1551/38/RM/20 Majetkové záležitosti - snížení kupní ceny pozemku u rodinného domu ul. Gagarinova 
2546/9, záměr prodeje pozemků Opava - Kateřinky

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
snížení kupní ceny z ceny dle zásad na částku 350,00 Kč/m2 za prodej pozemku parc.č. 
2530/309 - ostatní plocha a části pozemku parc.č. 2530/569 - ostatní plocha, k.ú. Opava - 
Předměstí

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemků parc.č. 169/3 - ostatní plocha, parc.č. st. 193 - zastavěná plocha 
a nádvoří, části pozemku parc.č. 2315 - ostatní plocha, parc.č. 205/51 - ostatní plocha, 
katastrální území Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

1552/38/RM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod bytovým domem ul. Skřivánčí 8, Opava, 
prodej pozemku u rodinného domu ul. Držkovická 305/10a, Opava - Držkovice

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové znění kupní smlouvy (PID MMOPP00HZJ7Y) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manžely ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní 
░░░░ ░░░░ ░░░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 
manžely ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░  jakožto 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 579 - zastavěná plocha a 
nádvoří, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 579/1 a 
jako pozemek parc.č. 579/2, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 213.071,00 Kč (cena 
dle zásad a dle znaleckého posudku)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZHOB) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 10/1 - ostatní 
plocha označeného dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
10/6, k.ú. Držkovice, za cenu ve výši 69.120,00 Kč (cena dle zásad)

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

1553/38/RM/20 Majetkové záležitosti - výkup pozemku v lokalitě průmyslové zóny MČ Vávrovice, 
směna pozemků v rámci realizace stavby severního obchvatu Opava - Kateřinky

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJ3I) mezi Zemědělským družstvem Hraničář Loděnice 
jako prodávajícím a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 488 - orná půda, k.ú. Vávrovice, za cenu ve výši 4.559.520,00 Kč, 
tj. 280,00 Kč/m2 (cena dohodou)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) směnnou smlouvu (PID MMOPP00HZGUC) mezi statutárním městem Opava  a 

panem ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 05 Opava 5, jejímž předmětem je 
směna pozemků parc.č. 1210/187 - orná půda a parc.č. 1210/205 - orná půda ve 
vlastnictví SMO za pozemky parc.č. 1210/206 - orná půda, parc.č. 2056/85 - orná 
půda, parc.č. 1210/450 - orná půda, parc.č. 1730/18 - orná půda, parc.č. 1730/20 - 
orná půda, parc.č. 1730/19 - orná půda, parc.č. 1626/8 - orná půda a parc.č. 1492/124 
- orná půda ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░ , vše k.ú. Kateřinky u Opavy, bez 
finančního vypořádání
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b) Rozpočtové opatření č. 2020/XXX/Z
v příjmech - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků

příjmy z prodeje pozemků
(sml MMOPP00HZGUC)
MD 231 0600

(3639,3111,000000000,0052,0009007000000) + 4.256.434,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
výkupy pozemků (sml MMOPP00HZGUC)
(3639,6130,000000000,0052,0000000000000) + 4.256.434,00 Kč

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

1554/38/RM/20 Majetkové záležitosti - Dodatek č.2 ke kupní smlouvě, Seniorcentrum OASA

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

dodatek č. 2 (PID MMOPP00HZGRR) ke Kupní smlouvě, zástavní smlouvě a smlouvě 
o zřízení věcného břemene  uzavřené dne 3.3.2017 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a společností  Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s., se sídlem 
Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ 26839857 jako  kupujícím

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

1555/38/RM/20 Majetkové záležitosti - výkup pozemku pod komunikací, IBV Stromovka

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZGTH) mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ 
░░░░ ░░ , 747 21 Kravaře, jako prodávajícím a statutárním městem Opava 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. 2126-ostatní plocha, k.ú. 
Jaktař za cenu 47.680,00 Kč, tj. 226,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)

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

1556/38/RM/20 Majetkové záležitosti - nájem části pozemku za účelem zřízení parkování - lokalita Bílý 
Koníček

Rada města

1. schvaluje

nájemní smlouvu (PID MMOPP00HZGSM) mezi statutárním městem Opava  
jako pronajímatelem a panem Aloisem Hadamczikem, se sídlem Hlučínská 255/187,  
747 21 Kravaře - Kouty, IČ: 10629645  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
části pozemku parc.č. 353/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město,  dle zákresu v 
přiloženém snímku katastrální mapy,  za cenu ve výši 22.650,00 Kč/rok + DPH, tj. 150,00 
Kč/m2/rok + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1557/38/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a 
smlouva o právu stavby

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby 
č. 4121572089, "Opava, Květinová, přípojka VN, trafostanice, rozvody kNN", 
(PID MMOPP00HZHCN) mezi Statutárním městem Opava jako budoucím prodávajícím 
a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je budoucí 
prodej části pozemku parc.č. 1559, orná půda, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém 
situačním snímku, za kupní cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem, a zřízení 
práva stavby k této části pozemku ve prospěch budoucího kupujícího jako stavebníka 

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

1558/38/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu zahrady v areálu na ulici Hradecká

Rada města

1. schvaluje

záměr pronájmu pozemku parc.č. 2657/1 - zahrada, k.ú. Opava-Předměstí

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

1559/38/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Komárov u Opavy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 112/26 - ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

1560/38/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry prodeje částí pozemků v k.ú. Zlatníky u Opavy a 
Vávrovice

Rada města

1. schvaluje
a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 6 - zahrada, k.ú. Zlatníky u Opavy, dle zákresu 

v přiloženém snímku katastrální mapy

b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 116/1 - ostatní plocha, k.ú. Zlatníky u Opavy, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. schvaluje

záměr prodeje části pozemku parc.č. 674/2 - ostatní plocha, k.ú. Vávrovice, dle zákresu 
v přiloženém snímku katastrální mapy
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1561/38/RM/20 Majetkové záležitosti - dohoda o zrušení věcného břemene v k.ú. Kylešovice

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

dohodu o zrušení věcného břemene (PID MMOPP00HZGP1) mezi statutárním městem 
Opava jako oprávněným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako povinným, jejímž předmětem 
je zrušení věcného břemene - služebnost cesty a stezky, zatěžujícího část služebného 
pozemku parc.č. 2575/3 ve prospěch panujícího pozemku parc.č. 2575/1, vše k.ú. 
Kylešovice, zřízeného na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného 
břemene (PID MMOPP00FM71R), uzavřené dne 18.7.2016, v celém jeho rozsahu.

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

1562/38/RM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy na 
ulicích Myslbekova, Na Nábřeží a Bochenkova včetně pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
změnu usnesení RMO ze dne 14.8.2019 č.u. 857/21 RM 19 bod 2. písm. b) (RMO 
doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, zástavní smlouvu a smlouvu 
o zřízení služebnosti (PID MMOPP00HZOGQ) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek Myslbekova č.p. 2282/1 v Opavě 
- Předměstí, panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 97/28 a 
parc.č. 97/29 - oba zastavěná plocha a nádvoří, a dále pozemků parc.č. 97/16 -  
zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 97/17 - zahrada, označených dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu stávajícími parc.č. 97/16 - zastavěná plocha a nádvoří 
a parc.č. 97/17 - zahrada a novými parc.č. 97/50 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 
97/51 - ostatní plocha, parc.č. 97/52 - ostatní plocha, parc.č. 97/53 - zahrada, parc.č. 
97/54 - zahrada a parc.č. 97/55 - zahrada, za kupní cenu 992.927,00 Kč (cena dle zásad) 
a dále zřízení služebnosti stezky přes části pozemků označené dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu novými parc.č. 97/50, parc.č. 97/53 a parc.č. 97/54, 
vše k.ú. Opava - Předměstí + úhrada nákladů spojených s převodem) tak, že podíl o 
velikosti 1/32 pozemku parc.č. 97/16 - zastavěná plocha a nádvoří, podíly o velikosti 
1253/10000 pozemků parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 97/55 - 
zahrada a podíl o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 97/17 - zahrada, vše k.ú. Opava - 
Předměstí, které měl nabýt kupující pan ░░░░ ░░░░ ░ za kupní cenu 37.210,00 Kč  
nebudou předmětem kupní smlouvy, neboť vzhledem k dlouhodobému pobytu kupujícího 
v zahraničí nebylo možno garantovat jeho podpis smlouvy v době obvyklé s ohledem na 
požadavky dalších účastníků uvedené ve smlouvě  

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZGQW) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 
1/32 pozemku parc.č. 97/16 - zastavěná plocha a nádvoří, podílů o velikosti 1253/10000 
pozemků parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 97/55 - zahrada a podílu o 
velikosti 1/8 pozemku parc.č. 97/17 - zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
37.210,00 Kč (cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů spojených 
s převodem 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebností (PID MMOPP00HZHED) mezi statutárním 
městem Opava jako prodávajícím a Společenstvím vlastníků Na Nábřeží 11, Opava jako 
kupujícím a povinným ze služebnosti, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícím a oprávněným 
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ze služebnosti a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako oprávněnou ze služebnosti, jejímž předmětem 
je prodej pozemků parc.č. 1561/11 a parc.č. 1561/10 - oba zastavěná plocha a nádvoří, za 
kupní cenu 160.540,00 Kč (cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů 
spojených s převodem a dále zřízení služebnosti stezky a cesty přes části pozemku 
parc.č. 1561/11 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebností (PID MMOPP00HZHQP) mezi statutárním 

městem Opava jako prodávajícím ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako 
kupujícími a povinnými ze služebnosti, manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako 
kupujícími a oprávněnými ze služebnosti, panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ jako kupujícími, povinnými ze služebnosti a oprávněnými ze služebnosti, 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako oprávněnými ze 
služebnosti, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 112/11 a parc.č. 112/12 - oba 
zahrada, parc.č. 112/17 a parc.č. 112/28 - oba ostatní plocha, parc.č. 112/29 a parc.č. 
112/32 - oba zastavěná plocha a nádvoří, za kupní cenu 406.580,00 Kč (cena dle zásad 
platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů spojených s převodem a dále zřízení služebnosti 
stezky a cesty přes části pozemků parc.č. 112/11 a parc.č. 112/12 - oba zahrada, parc.č. 
112/28 - ostatní plocha, parc.č. 112/29 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - 
Předměstí

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

1563/38/RM/20 Záměr změny smlouvy, Hrnčířská 350/13, Opava

Rada města

1. schvaluje

záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  (PID smlouvy 
MMOPP009XGTZ) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a paní 
Janou Grygarovou, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 06 Opava - Kylešovice, 
IČ: 13600087 jakožto nájemcem dne 27. 7. 2015, jejímž předmětem je pronájem 
prostor o výměře 38,42 m2 nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 350, 
objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 510 zastavěná plocha a nádvoří, ležící 
v části obce Město, katastrální území Opava - Město, na adrese Opava, Hrnčířská 350/13, 
kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité do 30. 6. 2020 na dobu 
určitou do 30. 6. 2025

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

1564/38/RM/20 Záměr změny smlouvy, Horní náměstí 150/28, Opava

Rada města

1. schvaluje

záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  (PID smlouvy 
MMOPP009XGHN) uzavřené mezi statutárním městem Opava  jako 
pronajímatelem a LUNA - OVO, s.r.o., se sídlem Opava, Vančurova 2885/26, 
PSČ: 746 01, IČ: 64619974, jakožto nájemcem dne 13. 7. 2015, jejímž předmětem 
je pronájem prostor o výměře 214,59 m2 nacházejících se v prvním podzemním a v prvním 
nadzemním podlaží budovy č.p. 150, objekt k bydlení, která je součástí pozemku 
parc.č. 164/4 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území 
Opava - Město, na adrese Opava, Horní náměstí 150/28, kteréžto změny spočívají 
v prodloužení doby nájmu z doby určité do 30. 6. 2020 na dobu určitou do 30. 6. 2025

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1565/38/RM/20 Záměr změny smlouvy, Na Pastvisku 1587/78, Opava

Rada města

1. schvaluje

záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a Chachar catering s.r.o., se sídlem Ludvíka Podéště 1974/25, Poruba, 
708 00 Ostrava, IČ: 28587740 jakožto nájemcem (kterážto smlouva byla uzavřena 
dne 13. 7. 2011 s původním nájemcem Milanem Kašpárkem, IČ: 70607630, a poté byla 
převedena na stávajícího nájemce), jejímž předmětem je nájem části prostor o celkové 
výměře 218 m2, které se nacházejí v  I.NP budovy č.p. 1587 stavba občanského vybavení, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 2213 zastavěná plocha a nádvoří, vše ležící v 
katastrální území Kateřinky u Opavy, na adrese Opava, Na Pastvisku 1587/78, 746 01, 
kteréžto změny spočívají v rozšíření předmětu nájmu z celkové výměry 218 m2 na 
celkovou výměru 301,29 m2 a zároveň ve zvýšení nájemného z měsíční částky 22.041,00 
Kč  bez DPH na částku 27.290,00 Kč bez DPH

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

1566/38/RM/20 Kupní smlouva, Přemyslovců 16/32 a 16/32a, Opava

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00I7ZO4) mezi statutárním městem Opava 
jako prodávajícím a BENKO KLIMA s.r.o., náměstí Svaté Trojice 111/15, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ: 25822152 jako kupujícím

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

1567/38/RM/20 Nabídka na odkoupení nemovitosti, Praskova 457/1, Opava

Rada města

1. odročuje

projednání materiálu "Nabídka na odkoupení nemovitosti, Praskova 457/1, Opava"

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

1568/38/RM/20 Souhlas s umístěním sídla spolku, Horní náměstí 131/48, Opava - Slezský spolek 
neslyšících

Rada města

1. schvaluje

umístění sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, pro Slezský spolek neslyšících, 
IČ:26994208, se sídlem Dolní náměstí 306/20, Město, 746 01 Opava v budově č.p. 131, 
objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 298, zastavěná plocha a nádvoří, 
na adrese 746 01 Opava, Horní náměstí 131/48,  ležící v části obce Město, katastrálním 
území Opava - Město, obec Opava

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1569/38/RM/20 Souhlas s umístěním sídla podnikání, Hrnčířská 121/3, Opava

Rada města

1. schvaluje

umístění sídla podnikání, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, pro pana Petra Koláře, 
IČ: 22961836 se sídlem 746 01 Opava - Město, Hrnčířská 121/3 v budově č.p. 121, objekt 
k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 418/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
na adrese 746 01 Opava, Hrnčířská 121/3,  ležící v části obce Město, katastrálním území 
Opava - Město, obec Opava

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

1570/38/RM/20 Poskytnutí slevy z nájemného, Horní náměstí 144/34, Opava

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného, (MMOPP00I7ZTF), mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Pavlem Hadamčíkem, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava 
- Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 47633832 jako nájemcem

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

1571/38/RM/20 Záměr pronájmu, Horní náměstí 21/4, Opava - Slezanka

Rada města

1. schvaluje

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 228 m2 v I.NP budovy č.p. 21, 
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 265/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava - Město, na adrese 
746 01 Opava, Horní náměstí 21/4, včetně části pozemku parc. č. 265/3 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 249 m2 ležícího v katastrálním území Opava - Město a včetně 
pozemku parc.č. 260/7 ostatní plocha o výměře 46 m2 ležícího v katastrální území 
Opava - Město dle podmínek a příloh uvedených v důvodové zprávě

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

1572/38/RM/20 Záměr změny smlouvy - areál Fotbalového stadionu v Opavě

Rada města

1. schvaluje

záměr změny Nájemní smlouvy ze dne 27. 9. 2005 uzavřené mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a společností Slezský fotbalový club Opava a. s. se sídlem 
Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, jakožto nájemcem, změněné dne 29. 6. 2011 
uzavřením nové Nájemní smlouvy (PID smlouvy MMOPP00BYNJP), ve znění dodatků, 
kteréžto změny spočívají:
- ve změně výše nájemného z původního nájemného ve výši 70.000 Kč (bez DPH) ročně 
na nové nájemné ve výši 194.216 Kč (bez DPH) ročně,
- ve zúžení předmětu nájmu o majetek, který je uveden v příloze č. 1 materiálu,
- v rozšíření předmětu nájmu o majetek, který je uveden v příloze č. 2 materiálu,
- ve změně účetních hodnot u majetku, který je uveden v příloze č. 3 materiálu.

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1573/38/RM/20 Smlouva o dílo - nákup LED světelné časomíry pro tělocvičnu ZŠ na ul. Mařádkova

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o dílo na dodávku a instalaci  LED světelné časomíry pro tělocvičnu 
ul. Mařádkova (MMOPP00LFVC9), mezi statutárním městem Opava a společností ATLAS 
servis CZ, s.r.o., IČO 27763307, se sídlem Opavská 492, 747 64 Velká Polom

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

1574/38/RM/20 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene

Rada města

1. ruší
usnesení č. 1449/36/RM/20/1e ze dne 12. 2. 2020 (Rada města schvaluje smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K38OV) 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, podzemního vedení vysokého napětí, HDPE trubek 
do pozemků parc.č. 2098/84, 2028/117, 2098/1, 1886/2, 2098/2, 2097/26, 1883/2, 2098/83 
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava,  Mostní a okolí, kabelizace NN" 
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
a) nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 

se zřízením stavby (MMOPP00K38OV) 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, podzemního vedení 
vysokého napětí, HDPE trubek do pozemků parc.č. 2098/84, 2028/117, 2098/1, 
1886/2, 2098/2, 2097/26, 1883/2, 2098/83, 2348 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu 
"Opava, Mostní a okolí, kabelizace NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného 
břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00K30MP) mezi statutárním městem Opava a  společností 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a 
Správou železnic, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové 
Město, IČ 70994234 pro umístění plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 2184/6 
v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava Západ - revitalizace, SO 04 Přípojka 
plynu NTL" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 + 
DPH

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

1575/38/RM/20 Lokalita ul. Joži Davida - Hlavní, ul. Divišova, převod pozemků, komunikace a 
veřejného osvětlení

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu, (MMOPP00K3FVJ) mezi  ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava, 

Kylešovice a statutárním městem Opava týkající se veřejného osvětlení nacházejícího 
se v/na pozemcích parc.č. 1391, 1392/1, 1392/2, 1393/2, 1394 v k.ú. Kylešovice 
vybudované v rámci stavby "Technická a dopravní infrastruktura RD lokalita ░░░░ 
░░ , ul. Hlavní - Joži Davida, Opava Kylešovice 2. etapa SO-06 Veřejné osvětlení 
v ulici Divišova Opava, Kylešovice  za kupní cenu 1,00 Kč
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b) kupní smlouvu, (MMOPP00K3FUO) mezi  statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ bytem Opava, Kylešovice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava, 
Kateřinky a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Raduň a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Hlavnice a 
░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava, Kylešovice a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava, Kylešovice 
týkající se převodu pozemků parc.č. 1392/2 a parc.č. 1397/29, části pozemku parc.č. 
1392/2, označeného dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 3354-24/2016 
ze dne 13. 6. 2016 novým parc.č. 1392/19, části pozemku parc.č. 1397/29 označeného 
dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 3354-24/2016 ze dne 13. 6. 2016 
novým parc.č. 1397/32, části pozemku parc.č. 1392/1 označeného dle Geometrického 
plánu pro rozdělení pozemků č. 3354-24/2016 ze dne 13. 6. 2016 novým parc.č. 
1392/18, pozemků parc.č. 1393/2 a parc.č. 1393/1, části pozemku parc.č. 1393/1 
označeného dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 3354-24/2016 ze dne 
13. 6. 2016 novým parc.č. 1393/3, části pozemku parc.č. 1391 označeného dle 
Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 3065-64/2012 ze dne 19. 6. 2012 
novým parc.č. 1391/2, části pozemku parc.č. 1394 označeného dle Geometrického 
plánu pro rozdělení pozemků č. 3065-64/2012 ze dne 19. 6. 2012 novým parc.č. 
1395/2 díl a, části pozemku parc.č. 1395 označeného dle Geometrického plánu pro 
rozdělení pozemků č. 3065-64/2012 ze dne 19. 6. 2012 novým parc.č. 1395/2 díl b, 
vše v katastrálním území  Kylešovice včetně komunikace, která se nachází na výše 
uvedených pozemcích vybudované v rámci stavby "Technická a dopravní 
infrastruktura RD lokalita ░░░░ ░░ , ul. Hlavní - Joži Davida, Opava Kylešovice 2. 
etapa SO-01 Komunikace" za kupní cenu 1,00 Kč

c) 
Rozpočtové opatření č. 2020/XXX/Z
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

Dešťová kanalizace Joži Davida - Hlavní
(sml MMOPP00BP8LL)

(2321,5169,000000020,0050,0000000000000) - 2,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Veřejné osvětlení Divišova (sml MMOPP00K3FVJ)
(3631,6121,000000020,0050,0000000000000) + 1,00 Kč
Pozemky a komunikace ul. Divišova (sml 
MMOPP00K3FUO)
(2212,6121,00000020,0050,0000000000000) +1,00 Kč

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

1576/38/RM/20 Investiční akce - veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města

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

zakázek malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 
"ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha"

b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 8/2020/PRI (MMOPP00IKKFL) pro 
provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem Opava a 
Ing. arch. Petrem Mlýnkem, podnikající fyzickou osobou se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░ 
747 05 Opava - Malé Hoštice, IČ: 70606269, ░░░░ ░░░░ ░░░ na zakázku malého 
rozsahu "ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha" za cenu nejvýše přípustnou 
119.500,00 Kč bez DPH (144.595,00 Kč vč. DPH)

c) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 
"ZŠ Komárov - rekonstrukce"

d) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 10/2020/PRI (MMOPP00IKJWF) pro 
provádění stavby mezi statutárním městem Opava a společností Slezská projektová 
společnost, spol. s r.o. OPAVA se sídlem Olomoucká 9/8, 746 01 Opava, 
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IČ: 00563145, DIČ: CZ00563145 na zakázku malého rozsahu "ZŠ Komárov - 
rekonstrukce" za cenu nejvýše přípustnou 498.330,00 Kč bez DPH (602.979,30 Kč vč. 
DPH)

e) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 
"Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce (II.)"

f) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 9/2020/PRI (MMOPP00IKKEQ) pro 
provádění stavby mezi statutárním městem Opava a společností TAYLORTEAM s.r.o. 
se sídlem Lužická 1308/16, 747 06 Opava - Kylešovice, IČ: 27849619, 
DIČ: CZ27849619 na zakázku malého rozsahu "Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - 
rekonstrukce (II.)" za cenu nejvýše přípustnou 329.000,00 Kč bez DPH (398.090,00 Kč 
vč. DPH)

g) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/24
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha - PD 
(3113,6121,00000000,0220,0007590000000)    + 144.595,00 Kč

ZŠ Komárov - rekonstrukce - PD
(3113,6121,00000000,0220,0007665000000)    + 602.979,30 Kč

Seniorcentrum Opava - Rolnická 24
- rekonstrukce (II.) - PD
(4350,6121,00000000,0220,0007496000000)    + 398.090,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 1.145.664,30 Kč

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

1577/38/RM/20 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě "Dodávka a montáž kuchyňských linek a vybavení"

Rada města

1. bere se souhlasem na vědomí
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě, Dodávka a montáž kuchyňských linek a vybavení, mezi 
Seniorcentrum Opava - příspěvková organizace a společností Ladislav Džemla, se sídlem 
Služovice 187, 747 28 Služovice, IČ: 441 94 714

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

1578/38/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Stavební úprava objektu kina 
MÍR - instalace technologie chlazení vzduchotechniky" - výsledek výběrového řízení + 
smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) o vyloučení uchazeče INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - 

Hulváky, IČ: 25873261, z důvodu nesplnění technické kvalifikace uvedené v Písemné 
výzvě k podání nabídek

b) o výsledném pořadí:
1. TEMEX, spol. s r.o., se sídlem Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 
IČ: 42767873
2. BENKO KLIMA s.r.o., se sídlem náměstí Svaté Trojice 111/15, 746 01 Opava, 
IČ: 25822152
3. MK POWER s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČ: 06555497
4. PROFI KLIMA solution s.r.o., se sídlem Nademlejnská 1069/24, 198 00 Praha, 
IČ: 06120059
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5. AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o., se sídlem Štefánikova 248, 742 58 
Příbor, IČ: 25393758
6. TZB- Plus, spol. s r.o., se sídlem č.p. 76, 254 01 Okrouhlo , IČ: 26778921

c) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost TEMEX, spol. s r.o., se sídlem 
Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 42767873, jehož nabídka splnila 
požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší 
nabídkovou cenu.

2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00K3IOX, mezi statutárním městem Opava a společností TEMEX, 
spol. s r.o., se sídlem Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 42767873

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

1579/38/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Sídliště Kylešovice - II. 
etapa" - smlouva

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00IKJNO), zakázka "Sídliště Kylešovice - II. etapa" mezi 
statutárním městem Opava a společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 
158 00 Praha 5, IČ: 60838744

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

1580/38/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "ZŠ Opava Kylešovice - 
rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže" - výsledek výběrového řízení + 
smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) výsledné pořadí:

1. VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44 Březová, IČ: 25840428
2. DUO STAV s.r.o., U Lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava,

IČ: 25357522
3. SASASTAV GROUP s.r.o., Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava, IČ: 06685633
4. GRIGAR s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
5. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava,

IČ: 62305620

b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139,
747 44 Březová, IČ: 25840428, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele uvedené 
v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší nabídkovou cenu.

2. schvaluje
a) smlouvu o dílo (MMOPP00IKJXA), zakázka: "ZŠ Opava Kylešovice - rekonstrukce 

atria s využitím akumulační nádrže", mezi statutárním městem Opava a společností 
VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44 Březová, IČ: 25840428

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2020/25
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            ZŠ Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže          
            (3113,6121,00000000,0220,0007494000000)          + 28.027,00 Kč

            Investice - rezerva        
            (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)          - 28.027,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1581/38/RM/20 Finanční vypořádání za rok 2019 a zapojení zůstatku základních běžných účtů

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční vypořádání za rok 2019

b) Rozpočtové opatření č. 2020/XX/Z
ve financování - odbor finanční a rozpočtový

Finanční vypořádání za rok 2019 ze ZBÚ 

(0000,8115,000000020,0000,0000000000000)
MD 2310000  + 224.976.577,60 Kč

(0000,8115,000000008,0000,0000000000000) + 32.208,00 Kč
(0000.8115,000004428,0000,0000000000000) + 30.212,00 Kč
(0000,8115,000013011,0000,0000000000000) + 341.821,22 Kč
(0000,8115,000098348,0000,0000000000000) +106.704,16 Kč
(0000,8115,104100000,0000,0000000000000) + 29.100,85 Kč
(0000,8115,104113013,0000,0000000000000) + 58.201,71 Kč
(0000,8115,104113013,0000,0000000000000) + 494.714,42 Kč

(0000,8123,000000026,0000,0009964000000) + 63.617.424,97 Kč

(0000,8115,000000020,0000,0000000000000)
MD 2360100 + 157.468,00 Kč

ve výdajích

Dle Přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání 
za rok 2019, která je nedílnou součástí usnesení

 + 226.069.539,96 Kč

+ 63.617.424,97 Kč

+ 157.468,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) zapojení zůstatku ZBÚ za rok 2019 dle přílohy č. 2

b) Rozpočtové opatření č. 2020/XXX/Z
ve financování - odbor finanční a rozpočtový

zapojení zůstatku ZBÚ
MD 231 0000

(0000,8115,000000120,0000,0000000000000) + 226.317.711,47 Kč

tvorba fondu rezerva rozvoje
D 236 0000

(0000,8115,000000120,0000,0000000000000) + 30.000.000,00 Kč

dofinancování rozdílu snížení příjmu odb. KPRM
D 231 0000

(0000,8115,00000120,0000,0000000000000) - 1.105.000,00 Kč

v příjmech - odbor kancelář primátora
Vánoční trhy - fakturace
MD 231 0600

(3399,2133,00000000,0120,0009314000000) - 1.105.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
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ZŠS Otická - navýšení účelového investičního 
příspěvku na provoz - kuchyň ŠJ Englišova
(3141,6351,000000120,0030,0001001000033) + 1.850.000,00 Kč
projekt "Inkluzívní vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality"
- zpracování projektu
(3113,5169,000000120,0030,0002390000000) + 85.000,00 Kč
- ostatní osobní výdaje
(3113,5021,000000120,0030,0002390000000) + 155.000,00 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
projektová dokumentace
(6409,6121,000000120,0220,0000000000000) + 27.000.000,00 Kč
Sídliště Kylešovice II. etapa - dofinancování
(2219,6121,000000120,0220,0007512000000) + 401.000,00 Kč
ZŠ Mařádkova - kotelna
(3113,6121,000000120,0220,0007521000000) + 1.100.000,00 Kč
Propojení Krnovská - Žižkova - dofinancování
(2212,6121,000000120,0220,0007562000000) + 1.600.000,00 Kč
MŠ Komárov - budova Podvihov
(3111,6121,000000120,0220,0007625000000) + 15.000.000,00 Kč
Opava - telematika
(2212,6121,000000120,0220,0007527000000) + 44.000.000,00 Kč
Rekreační oblast Stříbrné jezero - dofinancování
(3429,6121,000000120,0220,0007649000000) + 6.335.000,00 Kč
Severní obchvat - západní část
(2212,6121,000000120,0220,0007769000000) + 22.458.000,00 Kč
Seniorcentrum Opava, budova Rolnická 24 - 
rekonstrukce II. NP
(4350,6121,000000120,0220,0007496000000) + 16.000.000,00 Kč
MŠ Krnovská - oprava plotu
(3111,5171,000000120,0220,0007493000000) + 1.900.000,00 Kč

ve výdajích - samostatné pracoviště architekta
Městský bazén - studie
(3412,6119,000000120,0080,0007507000000) + 2.500.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
jmenovité akce - rezerva
(6409,5901,000000120,0790,0004000000000) + 18.000.000,00 Kč
výkony TSO - rezerva
(6409,5901,000000120,0790,0000000000000) + 5.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov
znalecké posudky
(3639,5169,000000120,0051,0002525000000) + 150.000,00 Kč
nápravná opatření vyplývající z energetického 
auditu
(2115,6121,000000120,0051,0002447000000) + 1.150.000,00 kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
externí právní poradenství (vlastnictví 
společností)
(3639,5166,000000120,0050,0000000000000) + 1.200.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
Strategický plán SMO na období 2021-2030 - 
dofinancování
(3636,5169,000000120,0140,0002566000000) + 600.000,00 Kč

ve výdajích - odbor dopravy
MDPO a.s. - dofinancování prokazatelné ztráty za 
rok 2019
(2295,5193,000000120,0160,0001003220000) + 1.400.000,00 Kč
MDPO a.s. - neinvestiční transfery právnickým 
osobám - provoz Seniortaxi
(4359,5213,000000120,0160,0002391000000) + 500.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
likvidace jmelí bílého
(3745,5169,000000120,0130,0002401000000) + 6.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor informatiky
Rezerva na nákup outsourcing/pronájem 
tiskových zařízení, systém Helpdesk, portál 
Dotace a granty, přístupová práva k systémům, 
OpenData, Inventarizace majetku, kompozitní 
služby AISEO/AISC, platební automaty
(6171,5901,000000120,0170,0000000000000) + 5.000.000,00 Kč

ve výdajích - městská policie
platy - dofinancování
(5311,5011,000000120,0110,0000000000000) + 1.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Policie ČR - dotace (administrativa v jednání)

(5311,5901,000000120,0020,0000540000000) + 1.000.000,00 Kč
Hokejový klub Opava - muži - dofinancování
(3412,5213,000000120,0020,0000352750000) + 600.000,00 Kč
Slezská nemocnice Opava - dotace
(3522,5339,000000120,0020,0000402000000) + 1.500.000,00 Kč
Dotace ostatní - dofinancování
(6409,5901,000000120,0020,0002990000000) + 2.000.000,00 Kč
Rezerva FARO
(6409,5901,000000120,0020,0002996000000) + 2.500.000,00 Kč
Rezerva FARO k rozdělení

(6409,5901,000000120,0020,0002993000000) + 6.103.711,47 Kč

ve výdajích - kancelář primátora
Knihovna Petra Bezruče - neinvestiční příspěvek 
na provoz (včetně opravy klavírního křídla)
(3314,5331,000000120,0121,0001000000035) + 500.000,00 Kč
Opavská kulturní organizace - neinvestiční 
příspěvek na provoz (včetně přípravy výstavy p.Blaty)
(3319,5331,000000120,0121,0001000000038) + 400.000,00 Kč
Marketingová komunikace - služby
(2141,5169,00000120,0120,0002560000000) + 170.000,00 Kč
TV vysílání a přenosy ZMO - služby (vysílání TV 
POLAR)
(2141,5169,00000120,0120,0002517000000) + 800.000,00 Kč
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Ostatní kulturní činnost - služby
(3319,5169,00000120,0121,0001065230000) + 360.000,00 Kč

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

1582/38/RM/20 Rozpočtová opatření 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Zařazení nových jmenovitých akcí (viz níže) do seznamu jmenovitých akcí na rok 

2020

• JA TS - JA TS - VO Kylešovský kopec
• JA TS - VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28. října, Kolofíkovo 

nábřeží)

b) Rozpočtové opatření č. 2020/22
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

VO Kylešovský kopec
(3631,6121,00000000,0220,0000000000000) -   999.315,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
JA TS - VO Kylešovský kopec
(3631,6121,00000000,0790,0004249000000) +   999.315,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/23
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28. října, 
Kolofíkovo nábřeží)
(3631,6121,00000000,0220,0007549000000) -   1.549.594,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
JA TS - VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28. 
října, Kolofíkovo nábřeží)
(3631,6121,00000000,0790,0004250000000) +   1.549.594,00 Kč

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

1583/38/RM/20 Dotace ostatní - Vodárenská věž Opava - výstava Opava železniční

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Vodárenská věž Opava o.p.s. se sídlem Hradecká 
646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 29393973, na náklady související s expozicí 
k výstavě Opava železniční, ve výši 250.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
finanční dotaci společnosti Vodárenská věž Opava o.p.s. se sídlem Hradecká 646/4, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 29393973, na náklady související s expozicí k výstavě 
Opava železniční, ve výši 250.000,00 Kč

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

Stránka 16 z 22Přehled usnesení [38/RM/4.3.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

1584/38/RM/20 Dotace ostatní - Jsme Yggdrasil, z.s. - Festival oslavy bylin

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Jsme Yggdrasil, z.s. se sídlem náměstí Slezského odboje 
2288/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 06750982, na náklady související s projektem 
Festival oslavy bylin, ve výši 50.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci spolku Jsme Yggdrasil, z.s. se sídlem náměstí Slezského odboje 2288/4, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 06750982, na náklady související s projektem Festival 
oslavy bylin, ve výši 50.000,00 Kč 

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

1585/38/RM/20 Dotace ostatní - FO - román Generál a jeho vrazi

Rada města

1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, na náklady související s vydáním románu Generál a jeho vrazi, 
ve výši 50.000,00 Kč

2. neschvaluje

finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, na náklady související s vydáním románu Generál a jeho vrazi, ve výši 
50.000,00 Kč

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

1586/38/RM/20 Zápůjčka spolku Turistická oblast Opavské Slezsko na předfinancování projektu

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

smlouvu o zápůjčce mezi statutárním městem Opava jako věřitelem a Turistickou oblastí 
Opavské Slezsko, z. s., IČ 04597486 se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, jako 
dlužníkem

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

1587/38/RM/20 Funkční období ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města

1. odvolává
a) Mgr. Michala Vitáska z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitele 

příspěvkové organizace Základní škola Opava, Mařádkova 15 v souladu s § 166 odst. 
3 zákona č. 561/2004 Sb., a to ke dni 31. 7. 2020

b) Mgr. Romana Podzemného z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Opava, Vrchní 19 v souladu s § 166 odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb., a to ke dni 31. 7. 2020
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2. schvaluje
a) vyhlášení a realizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele 

Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace

b) vyhlášení a realizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele 
Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace 

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

1588/38/RM/20 Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p. o.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

dodatek č. 9 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p. o.

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

1589/38/RM/20 AIR TRITIA - schválení strategie řízení kvality ovzduší pro SMO včetně akčního plánu

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Strategii řízení kvality ovzduší pro statutární město Opava včetně funkční městské 
oblasti a také akčního plánu jako jednoho z výstup projektu s názvem "AIR TRITIA"

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

1590/38/RM/20 Personální záležitosti - jmenování do funkce vedoucího odboru výstavby Magistrátu 
města Opavy

Rada města

1. jmenuje

s účinností od 1. 4. 2020 pana Mgr. Michala Jančáře do funkce vedoucího 
odboru výstavby Magistrátu města Opavy

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

1591/38/RM/20 Zpřesnění průběhu definičních čar ulic

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

zpřesnění průběhu definičních čar ulic města Opavy:
a) ulice Hlavní

b) ulice Vítkovská

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1592/38/RM/20 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu a radě města

Rada města

1. bere na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných radě a zastupitelstvu města 
do 27. 02. 2020

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
informaci o přidělení názvu ulice Dohnálkova nově vznikající ulici v lokalitě 
Opava - Předměstí

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

1593/38/RM/20 Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 16. 3. 2020

Rada města

1. schvaluje

upravený návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 
16. 3. 2020

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

1594/38/RM/20 Schválení dotačních smluv - TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Havlíčkova, 
Církevní konzervatoř Německého řádu

Rada města

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

MMOPP00CW2NH, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a spolkem TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, Opava, 
Havlíčkova 1, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 520/1, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 68177488, zastoupeným Mgr. Janou Čmelíkovou, statutárním zástupcem, 
ve výši 25.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CW2MM, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Církevní konzervatoří Německého řádu se sídlem Beethovenova 235/1, Město, 
746 01 Opava, IČ 68941811, zastoupenou Mgr. Ivanem Lugerem, ředitelem, ve výši 
30.000,00 Kč,  jako příjemcem dotace

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

1595/38/RM/20 Záměr přípravy a realizace rekonstrukce zimního stadionu v Opavě

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

přípravu a realizaci rekonstrukce zimního stadionu v Opavě

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1596/38/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/24

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000150,0020,0000000000036) + 120.000,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt "Senior point 
2020"
(4350,5336,000000150,0040,0001002000036) + 120.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/25
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 
pokladní správy ze státního rozpočtu
MD 231 0000

(0000,4111,000098074,0020,0000000000000) + 10.000,00 Kč

ve výdajích - personální a mzdové oddělení
volby do zastupitelstev ÚSC - obec Mladecko
- platy 
(6115,5011,000098074,0192,0000000000000) + 7.474,00 Kč
- sociální pojištění
(6115,5031,000098074,0192,0000000000000) + 1.854,00 Kč
- zdravotní pojištění
(6115,5032,000098074,0192,0000000000000) + 672,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/26
v příjmech - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov
fakturované příjmy METROSTAV a.s.
(4350,2111,000000000,0051,0009219000000) + 13.177,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
vodné - Penzion IV., Hálkova
(4350,5151,000000000,0051,0007651000000) + 13.177,00 Kč 

d) 
Rozpočtové opatření č. 2020/27
ve výdajích - odbor školství

Environmentální výchova
služby
(3792,5169,0000000,0030,0001076250000) + 5.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 5.000,00 Kč

2. schvaluje
a) Zařazení nové jmenovité akce Oprava hodin na ul. Ostrožná do seznamu 

jmenovitých akcí na rok 2020

b) Rozpočtové opatření č. 2020/28
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

VO Na pomezí a Česká
(3631,6121,000000000,0050,0000000000000) - 55.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
JA TS - oprava hodin na ul. Ostrožná
(3639,5171,000000000,0790,0004251000000) + 55.000,00 Kč

3. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/26
ve výdajích - odbor kancelář primátora

Propagace města 
služby
(2141,5169,00000000,0120,0002515000000) - 330.000,00 Kč
Marketingová komunikace
služby
(2141,5169,00000000,0120,0002560000000) + 280.000,00 Kč
materiál

(2141,5139,00000000,0120,0002560000000) + 50.000,00 Kč

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit

Rozpočtové opatření č. 2020/XXX/Z
ve výdajích - odbor kancelář primátora

Vánoční trhy 
služby
(3399,5169,00000000,0120,0001043230000) - 800.000,00 Kč

Velikonoční trhy
služby
(3399,5169,00000000,0120,0001044230000) - 588.900,00 Kč
Farmářské trhy
služby
(2141,5169,00000000,0120,0002532000000) - 120.000,00 Kč
Akce města
služby
(3399,5169,00000000,0120,0001056230000) + 80.000,00 Kč
Měsíčník Hláska
služby
(3349,5169,00000000,0120,0001057000000) + 150.000,00 Kč
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Usnesení: PŘIJATO

v příjmech - odbor kancelář primátora
Vánoční trhy - fakturace
(3399,2133,00000000,0120,0009314000000) - 798.200,00 Kč
Vánoční trhy - hotovost
(3399,2133,00000000,0120,0009327000000) - 15.000,00 Kč
Velikonoční trhy - fakturace
(3399,2133,00000000,0120,0009306000000) - 300.000,00 Kč

Velikonoční trhy - hotovost
(3399,2133,00000000,0120,0009307000000) - 5.000,00 Kč
Farmářské trhy - hotovost
(2141,2139,00000000,0120,0009320000000) - 80.000,00 Kč
Farmářské trhy - fakturace
(2141,2139,00000000,0120,0009321000000) - 80.700,00 Kč

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města
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