
Usnesení: PŘIJATO

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 10.6.2020 v 09:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

1815/44/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje

upravený program schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 10. 6. 2020

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

1816/44/RM/20 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti 
Basketbalový klub Opava a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při 
výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Basketbalový klub Opava a.s. se 
sídlem Žižkova 8/2904, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 25840576 zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2172 (dále jen "společnost Basketbalový 
klub Opava"), jejímž jediným akcionářem je statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. schvaluje
účetní závěrku společnosti za rok 2019

2. bere na vědomí
a) zápis z jednání představenstva a dozorčí rady k hospodaření společnosti za rok 2019

b) výroční zprávu společnosti za rok 2019

c) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 
01.01.2019 - 31.12.2019

3. bere na vědomí
a) odstoupení předsedy představenstva Miroslava Mařádka na základě rezignace podané 

dne 30.4. 2020

b) odstoupení předsedy dozorčí rady Ing. Pavla Kořízka na základě rezignace podané 
dne 30.4. 2020

4. volí
nového předsedu představenstva společnosti Basktebalový klub Opava a. s. pana Petra 
Czudka, narozeného░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░ , 747 06 Opava, s účinnosti 
od 1.6.2020
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5. schvaluje
Smlouvu o výkonu funkce mezi společnosti Basktebalový klub Opava a. s. a panem 
Petrem Czudkem, narozeným░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , 747 06 
Opava jako předsedou představenstva

6. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Basketbalový klub Opava dle výše uvedených 
usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu 
a dozorčí radě společnosti Basketbalový klub Opava

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

1817/44/RM/20 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti 
Basketbalový klub Opava a.s. při výkonu působnosti valné hromady - krytí záporného 
kapitálu

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při 
výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Basketbalový klub Opava a.s. se 
sídlem Žižkova 8/2904, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 25840576 zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2172 (dále jen "společnost Basketbalový 
klub Opava"), jejímž jediným akcionářem je statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. bere na vědomí
a) účetní závěrky od roku 2015 až do roku 2019

b) že pasivní účet "Vlastní kapitál" společnosti Basketbalový klub Opava a. s. 
 k 31.12.2019 vykazuje hodnotu minus 974. tis. Kč.

2. ukládá

představenstvu společnosti Basketbalový klub Opava a. s. zajistit zaúčtování 
Nerozděleného zisku z účetního období od 1.1.2019 - 31.12.2019 ve výši 184.871,15 Kč 
na Neuhrazenou ztrátu minulých let

3. doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas

s navýšením základního kapitálu formou peněžitého příplatku statutárního města Opavy 
mimo základní kapitál ve výši 1.000.000,00 Kč

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi 
statutárním městem Opava a společností Basketbalový klub Opava a. s., podle níž 
statutární město Opava poskytne společnosti Basketbalový klub Opava a. s. dobrovolný 
peněžitý příplatek mimo základní kapitál ve výši 1.000 000 Kč za účelem ekonomické 
stabilizace společnosti Basketbalový klub Opava a. s.

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Rozpočtové opatření č. 2020/xxx/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 1.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku
dobrovolný příplatek k základnímu kapitálu 
Basketbalového klubu Opava a.s.
(3412,6202,00000000,0050,0000350760000) + 1.000.000,00 Kč
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6. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy a. s. jako jediného akcionáře společnosti Basketbalový klub Opava a. s. dle výše 
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil 
představenstvu a dozorčí radě společnosti Basketbalový klub Opava a. s.

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

1818/44/RM/20 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Opava s. r. o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava 
s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen "společnost 
Technické služby Opava"), jejímž jediným společníkem je statutární město Opava, rozhodla dle 
ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obch. společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. bere na vědomí
a) Zprávu o pořízení investic za rok 2019

b) Výroční zprávu o hospodaření společnosti Technické služby Opava za rok 2019 
a Zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

c) Výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti  Technické služby 
Opava za rok 2019

d) Zprávu Dozorčí rady společnosti Technické služby Opava o výkonu činnosti a účetní 
závěrce za rok 2019

2. schvaluje
a) předloženou účetní závěrku společnosti Technické služby Opava za rok 2019, včetně 

rozdělení zisku

b) plnění osobních úkolů ředitel společnosti Technické služby Opava za rok 2019 
a doplacení pobídkové mzdy do plné výše

c) v návaznosti na plnění mimořádných úkoů společnosti v roce 2019 vyplacení 
mimořádné odměny řediteli společnosti Technické služby Opava v navržené výši

d) předložený finanční plán hosodření společnosti Technické služby Opava pro rok 2020

e) osobní úkoly ředitele společnosti Technické služby Opava v jejím rozvoji pro rok 2020

3. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle 
výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil 
statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o.

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

1819/44/RM/20 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský 
dopravní podnik Opava, a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Městský dopravní podnik 
Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06, IČ: 64610250, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen "společnost 
Městský dopravní podnik Opava"), jejímž jediným akcionářem je statutární město Opava, 
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rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. schvaluje
účetní závěrku společnosti za rok 2019 a uhradit ztrátu ve výši 85 192,25 Kč oproti 
nerozdělenému zisku minulých let

2. bere na vědomí
a) zápis z jednání představenstva a dozorčí rady k hospodaření společnosti za rok 2019

b) výroční zprávu společnosti za rok 2019

c) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 01.01.2019 - 
31.12.2019

d) zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti  Městský dopravní 
podnik Opava za rok 2019

3. určuje
dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, společnosti  Městský dopravní podnik 
Opava, a. s. auditora, který provede povinný audit účetní jednotky v účetním období roku 
2020:
DANEPO s. r. o., 746 01 Opava, Masarykova třída 334/20

4. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava dle výše 
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil 
představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava.

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

1820/44/RM/20 Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Opavy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zadání Změny č. 2 Územního plánu Opavy

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

1821/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č.  1210/50- orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy

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

1822/44/RM/20 Majetkové záležitosti - nájem pozemku pod garáží

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZF45) mezi statutárním 

městem Opava  jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/77- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Předměstí, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad) 

b) 
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smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZF3A) mezi statutárním 
městem Opava  jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/16- zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad) 

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZFAB) mezi statutárním 
městem Opava  jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
parc.č. 2627/133- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 
700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

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

1823/44/RM/20 Majetkové záležitosti -prodej pozemku pod stavbou garáže

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZG8E) mezi statutárním městem Opava  jako 

prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku zastavěného stavbou garáže parc.č. st. 1094, k.ú. Kateřinky u Opavy za 
cenu 14.700,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZF7Q) mezi statutárním městem Opava  jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku zastavěného stavbou garáže parc.č. 2373/548 - zastavěná plocha a 
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí za cenu 14.700,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle 
zásad)

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

1824/44/RM/20 Majetkové záležitosti - dohoda o zrušení věcného práva

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o zrušení věcného práva (PID MMOPP00HZFKX) mezi statutárním městem 
Opava  jako oprávněným a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako povinným, jejímž 
předmětem je zrušení zákazu zcizení a zatížení u pozemku parc.č. 2349/39 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

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

1825/44/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouvy o bezúplatném převodu

Rada města

1. ruší
a) usnesení RMO č. 1258/30/RM/19, 1a) ze dne 4.12.2019 (Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci (PID MMOPP00HZHYL) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, 
jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 712/3- ostatní plocha, k.ú. Opava - 
Předměstí)

b) usnesení RMO č. 1258/30/RM/19, 1b) ze dne 4.12.2019 (Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem (PID MMOPP00HZHXQ) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako 
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nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemků parc.č. 713/1- ostatní plocha 
a parc.č. 713/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 

věcného práva  (PID MMOPP00HZFNI) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, 
jejímž předmětem je převod  pozemku 712/3 ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí

b) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva  (PID MMOPP00HZFMN) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, 
jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 713/1 ostatní plocha a pozemku parc.č. 
713/2 ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 

věcného práva  (PID MMOPP00HZHWV) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, 
jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 2530/2- ostatní plocha a parc.č. 
2530/908 - ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí

b) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (PID 
MMOPP00HZHU5) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem 
je převod  pozemku parc.č. 1707/1- ostatní plocha, k.ú. Jaktař

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

1826/44/RM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou trafostanice

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZGKQ) mezi statutárním městem Opava  jako 
prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej části pozemku parc.č. 2184/6 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 2184/149, k.ú. Opava - Předměstí za cenu 7.500,00 Kč 
+ DPH, tj. 1.250,00 Kč/m2 + DPH (cena dle znaleckého posudku)

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

1827/44/RM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemků přináležejících k bytovým domům Sadová 59 a 
61

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu, zástavní smlouvu, smlouvu o zřízení služebností (PID MMOPP00HZGJV) 
mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a společností REFIHOS REALITY 
s.r.o., manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ 
░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem 
░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░ a manžely ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░ jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 1856/10 
zastavěná plocha, parc.č. 1856/11 zastavěná plocha, parc.č. 1856/12 zastavěná plocha, 
parc.č. 1856/17 zastavěná plocha, parc.č. 1856/18 zastavěná plocha , parc.č. 1856/19 
zastavěná plocha, parc.č. 1856/20 zastavěná plocha a částí pozemku parc.č. 1856/7 
zastavěná plocha označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 
1856/23, parc.č. 1856/24, parc.č. 1856/25, parc.č. 1856/26, parc.č. 1856/27 a parc.č. 
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1856/28, vše k.ú. Opava - Předměstí,  za cenu 858.300,00 Kč (cena dle zásad platných do 
9.9.2019) + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy

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

1828/44/RM/20 Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita 
Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, I.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva (PID MMOPP00HZFHC) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, 
jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 1241/1- ostatní plocha, k.ú. Kylešovice

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

1829/44/RM/20 Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita 
Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, II.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o právu provést stavbu, smlouvu o budoucí směnné smlouvě, smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti stezky a cesty a smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjčce 
(PID MMOPP00HZEY6) mezi statutárním městem Opava a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a Společenstvím vlastníků jednotek 
Hlavní 1358/97d, Opava, jejímž předmětem je budoucí směna pozemku parc.č. 19/1 - 
orná půda a části pozemku parc.č. 23/1 - orná půda, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 23/6 za část pozemku parc.č. 1241/4 - ostatní plocha, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, budoucí smlouva o výpůjčce pozemku 
parc.č. 19/1 - orná půda a smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 23/6 a 
19/1 - orná půda, vše k.ú. Kylešovice

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

1830/44/RM/20 Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita 
Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, III.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu a dohodu o zrušení věcných břemen (PID MMOPP00HZGV7) mezi panem 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako prodávajícím a povinným z věcných břemen a statutárním 
městem Opava jakožto kupujícím, manžely MUDr. ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ , manžely Ing. ░░░ a Ing. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manžely Ing. ░░░░ ░ a ░░░░ 
░░░░ ░░░░ , manžely Ing. ░░░░ a Bc. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manžely░░░░ ░░ a 
░░░░ ░░░░ ░░ , manžely Mgr. ░░░░ ░ a Mgr. ░░░░ ░░░░ ░░ , manžely MUDr░░░░ 
░░ a Mgr.░░░░ ░ ░░░░ ░░░ jako oprávněnými z věcných břemen, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 1392/1 - orná půda, k.ú. Kylešovice, za cenu ve výši 122.400,00 
Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1831/44/RM/20 Majetkové záležitosti - zřízení nezbytné cesty přes pozemek parc.č. 1162/14, k.ú. 
Kateřinky u Opavy, ul. Hillova

Rada města

1. odročuje
projednání materiálu "Majetkové záležitosti - zřízení nezbytné cesty přes pozemek parc.č. 
1162/14, k.ú. Kateřinky u Opavy, ul. Hillova"

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

1832/44/RM/20 Majetkové záležitosti - souhlasné prohlášení o vydržení vlastnického práva k části 
pozemku parc.č. 1031/1, k.ú. Opava - Předměstí, ul. Ovocná 2449/21

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi 
Statutárním městem Opavou a manžely ░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ , v němž 
Statutární město Opava uzná vlastnické právo manželů ░░░░ ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ 
k nemovitosti - části pozemku parc.č. 1031/1 - ostatní plocha označené dle nezapsaného 
geometrického plánu novým  parc.č. 1031/34 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města 
Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva manželů ░░░░ ░░░ a ░░░░ 
░░░░ ░░░  k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení 
vlastnického práva podle § 134 občanského zákoníku

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

1833/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku parc.č. 546/1, ul. Slepá, pozemku 
parc.č. 333/1, ul. Písková, vše k.ú. Jaktař

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 546/1 - zahrada, k.ú. Jaktař

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 333/1 - ostatní plocha, k.ú. Jaktař

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

1834/44/RM/20 Majetkové záležitosti - uplatnění předkupního práva - pozemky parc.č. st.114, st.117, 
727/3, k.ú. Lesní Albrechtice

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle kupní smlouvy mezi Městem 
Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░  a ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto kupujícími, 
uzavřené dne 4.8.1998 právní účinky vkladu vznikly dnem 25.8.1998, a to u následující 
nabízených nemovitostí: pozemků parc.č. st. 114 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 
117 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 727/3 - lesní pozemek, k.ú. Lesní 
Albrechtice, za nabízenou kupní cenu 116 300,00 Kč (cena dle znaleckého posudku)

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
dohodu o zrušení věcného předkupního práva (PID MMOPP00HZFFM) mezi statutárním 
městem Opava jako oprávněným a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░ , 
jakožto povinnými, jejímž předmětem je zrušení věcného předkupního práva ve prospěch 
oprávněného, a to k pozemkům parc.č. st. 114 - zastavěná plocha a nádvoří, 
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parc.č. st. 117 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 727/3 - lesní pozemek, k.ú. Lesní 
Albrechtice

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

1835/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr odkupu pozemku pod vojenským bunkrem parc.č. 2325/2 
k.ú. Jaktař

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr odkupu pozemku ve vlastnictví Česká republika - Ministerstvo obrany 
parc.č. 2325/2 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jaktař, za cenu ve výši 
9.999,00 Kč tj. 227,25 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 

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

1836/44/RM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemku parc.č. 2626/354 za bytovým domem ul. 
Hobzíkova 606/5, k.ú. Opava - Předměstí

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZH21) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░ , manžely ░░░░ ░░ a░░░░ ░░░░ ░░░ , manžely 
░░░░ ░░░░ a░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░  panem ░░░░ ░░░░ ░░ ,  
panem ░░░░ ░░░░ ░ , jakožto kupujícími, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 2626/354 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 163.200,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

1837/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku parc.č. 358/4 za domem Dolní 
náměstí 119/1, k.ú. Opava - Město, části pozemků parc.č. 1837/1 a parc.č. 1841/1 před 
rodinným domem U Hřbitova 1055/61, k.ú. Kylešovice

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 358/4 - zastavěná plocha  nádvoří, označeného dle 
přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 358/5 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město

2. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1837/1 - ostatní plocha, označeného dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1837/12, části pozemku parc.č. 
1841/1 - ostatní plocha, označeného dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu 
jako pozemek parc.č. 1841/4, k.ú. Kylešovice

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

1838/44/RM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemku parc.č. 28 za domem s byty a nebytovými 
prostory náměstí Osvoboditelů 9/3, k.ú. Opava - Město

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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a) kupní smlouvu a dohodu o narovnání (PID MMOPP00HZFDW) mezi statutárním 
městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ a ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ i, jakožto 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 28 - ostatní plocha, 
označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
28/1, vše katastrální území Opava - Město, za cenu ve výši 175.484,60 Kč (cena 
dohodou)

b) Rozpočtové opatření č. 2020/XXX/Z
v příjmech  - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků

MD 231 0600

- výkupy pozemků
(3639,3111,000000000,0052,0009007000000) + 166.991,00 Kč

- bezdůvodné obohacení
(3639,2324,00000000,0052,0009158000000) + 150.352,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
- náhrada - dodatečně uznaná sleva z kupní 
ceny bytového domu, který je již celý uhrazen
(3612,5192,000000000,0052,0000000000000) + 317.343,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZFER) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a Společenstvím vlastníků Nám. Osvoboditelů 3, Opava, jakožto 
kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 28 - ostatní plocha, 
označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 28/3, 
vše katastrální území Opava - Město, za cenu ve výši 30.047,00 Kč (cena dle zásad)

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

1839/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr odkupu pozemků v areálu bývalé "Květeny", k.ú. Opava - 
Předměstí

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZEK4) mezi statutárním městem Opava jako kupujícím a 
paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto 
prodávajícími, jejímž předmětem je koupě pozemků parc.č. 1959/19 - zahrada, parc.č. 
1959/22 - zahrada, parc.č. 1959/23 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve 
výši 7.625.200,00 Kč, tj. 1.100,00 Kč/m2 (cena dohodou)

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

1840/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 387/2  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2657/5 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

3. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemků parc.č. 659/1 - zahrada, parc.č. 656 - orná půda, parc.č. 658 
a parc.č. 659/2 - oba zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Jaktař 
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1841/44/RM/20 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej pozemků funkčně 
souvisejících s bytovými domy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZFTO) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 2162/20 - zastavěná plocha a nádvoří, 
označených dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novými parc.č. 
2162/96 a parc.č. 2162/97 - vše zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.  Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 150.400,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad platných do 9.9.2019) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem

b) kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebností (PID MMOPP00HZFST) mezi 
statutárním městem Opava jako prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek 
Stará silnice 2176/10, Opava jako kupujícím a povinným ze služebnosti, a panem 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako oprávněnými ze služebnosti, jejímž předmětem je prodej 
částí pozemku parc.č. 2162/20 - zastavěná plocha a nádvoří, označené 
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu stávajícím parc.č. 2162/20 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.  Opava - Předměstí, za kupní cenu 197.760,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů spojených 
s převodem a dále zřízení služebnosti stezky a cesty přes část pozemku parc.č. 
2162/20 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

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

1842/44/RM/20 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej pozemků funkčně 
souvisejících s rodinnými domy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZGLL) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 3113/1 - ostatní plocha, 
označených dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novými parc.č. 3113/200 
a parc.č. 3113/199, vše ostatní plocha, vše k.ú.  Opava - Předměstí, za kupní cenu 
415.360,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů 
spojených s převodem

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJ4D) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 119 - ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 119/2 - ostatní plocha 
a části pozemku parc.č. 175/11 - orná půda, označené dle nezapsaného přiloženého 
geometrického plánu novým parc.č. 175/13 - orná půda, vše k.ú.  Malé Hoštice, za kupní 
cenu 18.880,00 Kč, tj. 320,00 Kč/m2 (cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada 
nákladů spojených s převodem

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

1843/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Vávrovice
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Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 674/2 - ostatní plocha, dle zákresu v přiloženém 
snímku katastrální mapy, k.ú. Vávrovice

2. neschvaluje
snížení nájemného z částky 100,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  na částku 35,00 
Kč/m2/rok za pronájem části pozemku parc.č. 674/2 - ostatní plocha, k.ú. Vávrovice, dle 
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

1844/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku za účelem rozšíření zahrady

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 958/3  - orná půda, k.ú. Kylešovice

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

1845/44/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouvy o pronájmu pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZFP8) mezi statutárním 

městem Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 
jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/60 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, 
 tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZFC1) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/66 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZFQ3) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/37 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

2. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZGDP) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/214 - 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)

3. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZGEK) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemci, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2184/47 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad)

4. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZFOD) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž 
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předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/378 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

5. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZFRY) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2530/630 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Předměstí, za cenu ve výši 945,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

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

1846/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků ve vnitrobloku Otická

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 558/1 a parc.č. 553/2 - zastavěná plocha a nádvoří 
a parc.č. 558/4 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí

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

1847/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků tvořící části oplocených zahrad

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1864/41  - orná půda, k.ú. Kylešovice

2. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 136/3 a parc.č. 136/4, vše zahrada, vše k.ú. Opava 
- Předměstí

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

1848/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje zahrádek v lokalitě U Hliníku

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 2166/7, parc.č. 2166/11 a parc.č. 2166/12 - vše zahrada 
a části pozemku parc.č. 2166/1 - ostatní plocha, dle zákresu v přiloženém snímku 
katastrální mapy, vše k.ú. Opava - Předměstí 

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

1849/44/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouva o výpůjčce

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00HZFJ2) mezi statutárním městem Opava jako 
půjčitelem a společností EUROTOPIA.CZ, o.p.s. jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem 
je výpůjčka části pozemku parc.č. 659/1 - ostatní plocha,k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1850/44/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/134 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí 

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/51 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí 

c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/178 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí 

d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/305 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí 

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

1851/44/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 16 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě

Rada města

1. schvaluje

      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Kobeřice
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Ostrava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava 
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava 
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vacenovice 243
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava 
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nový Jičín
    17. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Neplachovice

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt    

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

1852/44/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 07 velikosti 3+1 na adrese Horní náměstí 50 v Opavě

Rada města

1. schvaluje
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Štítina 342
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava 
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
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      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vyškov
    10.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 07 velikosti 3+1 na adrese Horní náměstí 50 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt    

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

1853/44/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 05 velikosti 2+1 na adrese Dolní náměstí 23 v Opavě

Rada města

1. schvaluje
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Kobeřice
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava 
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava  
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vyškov    
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vacenovice 243
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Ostrava  
    17. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava 
    18. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    19. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Neplachovice
    20. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nový Jičín

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

1854/44/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 06 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě

Rada města

1. schvaluje
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava 
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Kobeřice
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Ostrava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Neplachovice
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava 
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vacenovice 243
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vyškov 
    17. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava 
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    18. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    19. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
    20. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nový Jičín

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 06 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt    

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

1855/44/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 12 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě

Rada města

1. schvaluje
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Ostrava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Ostrava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Kobeřice
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vacenovice 243
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Hradec nad Moravicí

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt    

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

1856/44/RM/20 Bytové záležitosti - U Cukrovaru 1,1A, Jateční 8A

Rada města

1. schvaluje
a) přidělení volné ubytovací jednotky č. 05 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese 

U Cukrovaru 1A v Opavě žadateli ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem Opava

b) přidělení volné ubytovací jednotky č. 11 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese 
U Cukrovaru 1 v Opavě žadatelce ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem Opava

c) přidělení volného bytu č.14 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A 
v Opavě žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava za podmínky ukončení 
nájemního vztahu k ubytovací jednotce č. v ubytovacím zařízení Podvihovská 5A 
v Opavě-Komárově a předání ubytovací jednotky SMO do 30.6.2020

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

1857/44/RM/20 Souhlas s umístěním sídla podnikání, Hobzíkova 2566/33, Opava, holičství

Rada města

1. schvaluje
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umístění sídla podnikání, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, pro pana Oldřicha 
Matějka, IČ: 22961836, se sídlem 746 01 Opava - Předměstí, 
Hobzíkova 2566/33 v budově č.p. 2566, objekt k bydlení, která je součástí pozemku 
parc. č. 2626/219, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese 746 01 Opava, 
Hobzíkova 2566/33,  ležící v části obce Předměstí, katastrálním území Opava - Předměstí, 
obec Opava

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

1858/44/RM/20 Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem, Hálkova 1756/13, Opava

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem (MMOPP00LDDWP) mezi statutárním 
městem Opava jako zástavcem a dlužníkem a Česká republika, Ministerstvem pro místní 
rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222 jako zástavním 
věřitelem a věřitelem

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

1859/44/RM/20 Záměr změny smlouvy, Mezi Trhy 136/4, Opava, prodejna Santos

Rada města

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  (PID smlouvy 
MMOPP009XGOO) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a Bc. Petrou Bilíčkovou, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 Opava, 
IČ: 04465245 jakožto nájemcem (kterážto smlouva byla uzavřena dne 2. 9. 2015 
s původním nájemcem Františkem Havrlantem, IČ: 15487016, a poté byla převedena na 
stávajícího nájemce), jejímž předmětem je pronájem prostor o výměře 66,51 m2 (kdy 
8,47 m2  slouží jako společný prostor - chodba, předsíň a WC pro personál pro budovu 
č.p. 136 a 137 na adrese Opava, Mezi Trhy 136/4 a 137/6) nacházejících se v 
prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 136, objekt k bydlení, která je součástí pozemku 
parc.č. 605 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území 
Opava - Město, na adrese Opava, Mezi Trhy 136/4, kteréžto změny spočívají 
v prodloužení doby nájmu z doby určité do 31. 8. 2020 na dobu určitou do 31. 8. 2023

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

1860/44/RM/20 Záměr pronájmu, Na Pastvisku 1587/78, Opava, hasičárna

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 90,82 m2 ve 
II. nadzemním podlaží budovy č.p.1587, stavba občanského vybavení, která je součástí 
pozemku parc.č. St. 2213 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Kateřinky, 
katastrální území Kateřinky u Opavy, na adrese Opava, 747 05 Kateřinky, 
Na Pastvisku 1587/78

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

1861/44/RM/20 Rozšíření účelu nájmu, Žižkova 8, Opava, COME Vending s.r.o.

Rada města
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1. nesouhlasí
s rozšířením účelu nájmu o provoz zdravotnického zařízení v prostorách hotelu Opava, 
který by vyplýval ze  Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání MMOPP009XD6R 
uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a COME vending s.r.o., se 
sídlem Rolnická 1551/146, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ:47666960 jako nájemcem 
dne 28. 6. 2017 

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

1862/44/RM/20 Dodatek č. 1, Krnovská 28 a 30, Opava, cukrárna

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LDDVU) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  (PID 
smlouvy MMOPP009XGL3) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a Bedřichem Polou, se sídlem ░░░░ ░░░ , 747 74 Holasovice, 
IČ: 73273333 jakožto nájemcem

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

1863/44/RM/20 Dodatek č. 1, Horní náměstí 143/33, Opava, Městský dopravní podnik

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LDDYF) ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  (PID 
smlouvy MMOPP009XGPJ) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a Městským dopravním podnikem Opava, a.s., se sídlem 
Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava - Kylešovice, IČ: 64610250, jakožto nájemcem

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

1864/44/RM/20 Dodatek č. 1, Horní náměstí 152/27, Opava, Sluna

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1  (MMOPP00LDE0Y) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
(MMOPP009XGQE) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Martinem 
Žižlavským, se sídlem ░░░░ ░░░░ , Opava - Předměstí, 746 01, IČ: 65518161 jako 
nájemcem

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

1865/44/RM/20 Dodatek č. 2, Hobzíkova 2566/33, Opava, kadeřnictví

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00LDDZA) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  (PID 
smlouvy MMOPP009XGJD) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a Oldřichem Matějkem, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░ , 746 01 
Opava - Předměstí, IČ: 18056024 jakožto nájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1866/44/RM/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě nemovitosti - víceúčelová hala Opava

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 k Smlouvě o správě nemovitosti (MMOPP00LFVS1), mezi statutárním městem 
Opava a Basketbalovým klubem a.s. se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 Opava, 
IČ 25840576, zastoupeným Martinem Stoklasou a Janem Černým, členové 
představenstva

2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2020/72
ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov

HALA - měsíční odměna na správu

(3412,5169,00000000,0051,0001006760000) + 530.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 530.000,00 Kč

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

1867/44/RM/20 Kupní smlouva - "Dodávka mycích strojů podlahy pro víceúčelovou halu v Opavě"

Rada města

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00LFVTW), zakázka: "Dodávka mycích strojů podlahy pro 
víceúčelovou halu v Opavě", mezi statutárním městem Opava jako kupujícím a Jiřím 
Trunčíkem, Dvořákova 172/1, 747 05 Opava - Malé Hoštice, IČ: 45202435, jako 
prodávajícím

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

1868/44/RM/20 Smlouva o poskytování služeb - obsluha kotelen

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o poskytování služeb (MMOPP00LFVPG), zakázka: "Smlouva o poskytování 
služeb - obsluha kotelen", mezi statutárním městem Opava jako objednatelem 
a Miroslavem Terberem., Jezdkovice 71, 747 55 Jezdkovice, IČ: 40357741, jako 
poskytovatelem

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

1869/44/RM/20 Smlouva o dílo - "Přeložka dešťové kanalizace - Zimní stadion"

Rada města

1. schvaluje
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smlouvu o dílo (MMOPP00LFVR6), zakázka: "Přeložka dešťové kanalizace - Zimní 
stadion", mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností MIVOTOP 
s.r.o., U Cukrovaru 704/4, 747 05 Opava, IČ: 27843378, jako zhotovitelem

2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2020/73
ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov

Správa a údržba zimního stadionu

(3412,6121,00000000,0051,0001103750000) + 230.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 230.000,00 Kč

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

1870/44/RM/20 Kupní smlouva - prodej hrobového zařízení

Rada města

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00LFVNQ), mezi ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Opava,░░░░ ░░ 
 ░░░ , PSČ 747 06 jako kupujícím a statutárním městem Opava, jako prodávajícím

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

1871/44/RM/20 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LDLA7) mezi statutárním městem 

Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 2347/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
U Cukrovaru, 1454/13, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 2.800,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LDL9C) mezi statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení vysokého napětí 
v pozemku parc.č. 2722/81 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu 
"Opava, Těšínská, DEKINVEST, smyčka kVN" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LDKX7) mezi statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemcích parc.č. 64, 65, 95/1, 26 v k.ú. Vlaštovičky a parc.č. 198/5 v k.ú. Jarkovice 
pro zrealizovanou stavbu "Vlaštovičky, U Pikule, p.č. 445/2, rozšíření kNN" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6.970,00 Kč + DPH 

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

1872/44/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene s Bidfood Czech Republic s.r.o.

Rada města
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1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LDL8H) mezi statutárním městem Opava 
a společností Bidfood Czech Republic s.r.o. se sídlem V Růžovém údolí 553, Mikovice, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 28234642 pro umístění podzemního vedení vodovodní 
přípojky v pozemcích parc.č. 2084/7, 2084/9, 2084/58, 2084/60, 2084/64, 2084/68, 
2090/1, 2123/1, 2948/5 v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Bourárna a 
balírna masa Bidfood Czech Republic s.r.o. - Jaktař" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 135.000,00 Kč + DPH 

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

1873/44/RM/20 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města

1. schvaluje
a) umístění pozemního optického kabelového vedení do pozemků parc.č. 2701, 2705/2 

v k.ú.  Kateřinky u Opavy a nadzemního optického kabelového vedení na pozemcích 
parc.č. 2695, 530/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy, parc.č. 686/1, 666/110, 635, 640/2, 
643/1, 629, 628, 627 v k.ú. Malé Hoštice a parc.č. 3329/4 v k.ú. Opava - Předměstí 
v rámci realizace stavby "Opava-Kolofíkova-Velké Hoštice, SDOK, ZOK"

b) umístění pozemního vedení nízkého napětí a příhradové trafostanice do/na pozemku 
parc.č. 1118 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby "Komárov, p.č. 1123/4, 
DTS/kNN"

c) umístění podzemního vedení sítě elektronických komunikací do pozemků parc.č. 
2897/22, 2897/15, 2897/10, 2893/17, 2895/1, 2893/29, 947/3 v k.ú. Opava - Předměstí, 
parc.č. 566/5, 566/2, 566/6, 571/6, 566/3, 9/2, 9/1, 570/1, 549/1, 566/1, 566/16, 560/1, 
4/1, 2897/1, 2896/15 v k.ú. Opava - Město v rámci realizace stavby "Přípolož SEK 
OpavaNet k Telematika, ul. Praskova a Komenského"

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

1874/44/RM/20 Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene s fyzickou osobou

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(MMOPP00LDLKWC) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░ oba bytem Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 389/41 v k.ú.  
Kateřinky u Opavy pro stavbu "Parkovací přístřešek a sjezd na p.č.390/10 Opava - 
Kateřinky" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
statutárního města Opavy

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

1875/44/RM/20 Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby s ČEZ Distribucí a.s.

Rada města

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

(MMOPP00LDLB2) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č.  311/12 k.ú. Malé 
Hoštice pro stavbu "Malé Hoštice, p.č. 310/2, smyčka NN" za jednorázovou náhradu 
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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 
(MMOPP00LDLDS) 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. 2322/31, 2322/25 
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, Na Bahně,  p.č. 393/13" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše 
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města 
Opavy 

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LDLCX) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č.  673/1 k.ú. Suché 
Lazce pro stavbu "Suché Lazce, Na Pískovně, p.č. 83, kNN" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LDLH8) 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 
a nadzemního vedení vysokého napětí do/na pozemcích parc.č. 362/8, 620, 626, 
399/1, 397/2, 769/2, 632, 397/1 v k.ú. Vávrovice pro stavbu "Opava, severozápadní 
obchvat, přeložky, objekt: Elektrické vedení NN, VN, VVN" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

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

1876/44/RM/20 Smlouva o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro Náboženskou společnost Svědkové Jehovovi - umístění sjezdu

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(MMOPP00K41IP) mezi statutárním městem Opava a Náboženskou společností 
Svědkové Jehovovi se sídlem Armády 1306/2b, 158 00 Praha 58 - Stodůlky, pro umístění 
sjezdu do pozemku parc.č. 3035/76, k.ú. Kateřinky u Opavy, pro stavbu "Přednáškový sál 
Opava" na parc.č. 374, Kateřinky u Opavy, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

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

1877/44/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Opava-Předměstí s fyzickými osobami - 
vodovodní přípojka

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K442C) mezi povinným statutárním 
městem Opava a oprávněnými ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , všichni bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 746 01 Opava-
Předměstí a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ 790 51 Supíkovice, pro uložení 
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2954 v k.ú. Opava-Předměstí 
v rámci stavby "Rekonstrukce bytu a podkroví, Stará silnice" za jednorázovou náhradu za 
zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1878/44/RM/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
v k.ú. Opava-Předměstí, pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - 
kanalizační řad

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00JNXGD) mezi statutárním městem Opava a Severomoravskými vodovody 
a kanalizacemi Ostrava a.s., pro umístění kanalizačního řadu do pozemku parc.č. 2960 
v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu "Opava, ul. Olomoucká - rekonstrukce stoky A", za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního 
města Opavy

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

1879/44/RM/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
v k.ú. Jaktař s fyzickou osobou - přípojka vody

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K412X) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░ , bytem ░░░  ░░░░ , 
747 05 Opava - Kateřinky, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do 
pozemku parc.č. 3083/3 v k.ú. Jaktař, pro stavbu "Přípojka vody a kanalizace", za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního 
města Opavy

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

1880/44/RM/20 Smlouva o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene s fyzickou osobou - přípojka vody a zřízení sjezdu

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(MMOPP00K41N0) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ bytem░░░░ ░░ , 
747 31 Velké Hoštice   ░░░░ ░░░░ ░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░ , 747 70 
Opava - Komárov, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a umístění sjezdu 
do pozemku parc.č. 339/2, k.ú. Komárov u Opavy, pro stavbu "Novostavba rodinného 
domu parc.č. 705/33, Komárov u Opavy", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

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

1881/44/RM/20 Smlouva - dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů

Rada města

1. schvaluje
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 
souvisejících (MMOPP00K41RG) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Vodovodní řady jsou umístěné v ulici Divišova a ulici Bauerova 
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v katastrálním území Kylešovice. Provozovatelem vodovodů ve vlastnictví obou účastníků 
dohody je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností obou účastníků dohody 
v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu vodovodů provozně 
souvisejících, podle § 8 odst. 3 a odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích v platném znění.

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

1882/44/RM/20 Kupní smlouva - garáž na pozemku parc.č. 2890/271 k.ú. Opava - Předměstí

Rada města

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00I7XVJ) mezi ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , 746 
01 Opava, jako prodávajícím a statutárním městem Opava, jako kupujícím

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

1883/44/RM/20 Uplatnění předkupního práva - garáž parc.č. 2724/107 a 2172/73 k.ú. Opava - Předměstí

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:budovy bez 
č.p./č.e. způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2724/107 k.ú. Opava - 
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní cenu ve výši 
100 000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/XXX/Z
ve výdajích - odbor majetku města

budovy, haly a stavby - výkup garáže
(3639,6121,00000000,0051,0000000000000) + 100.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva - FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 100.000,00 Kč

2. neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez č.p./č.e. způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2172/73  k.ú. Opava - 
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, za nabízenou kupní cenu ve výši 
189 000,00 Kč

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

1884/44/RM/20 Zajištění nepřetržité havarijní pohotovosti na bytových a nebytových domech v 
majetku města

Rada města

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o zajištění dispečerské havarijní pohotovosti 
(MMOPP00K3IM7) ke smlouvě (MMOPP002KDZQ), mezi statutárním městem Opava 
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a společností OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava, 
IČ: 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva

2. schvaluje
smlouvu o zajištění havarijní pohotovosti (MMOPP00K3IN2), mezi statutárním městem 
Opava a společností SDU servis s.r.o., se sídlem Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ: 25838199, zastoupenou Markem Mlýnkem, jednatelem 

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

1885/44/RM/20 Darovací smlouva reliéfu z Loretánské kaple

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu MMOPP00LDDT4 mezi statutárním městem Opava jako 
dárcem a Slezským zemským muzeem, se sídlem Nádražní okruh 669/31, Opava 
IČ: 00100595 jako obdarovaným

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

1886/44/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka automobilu pro 
statutární město Opava - MPOL" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) o vyloučení uchazeče Auto Hruška s.r.o. se sídlem U Staré elektrárny 1895/52, 

Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava,IČ: 25877470 z důvodu nesplnění podmínek účasti 
ve výběrovém řízení v požadovaném rozsahu

b) o výsledném pořadí nabídek:
1. S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov č. p. 88, 793 83  Jindřichov, IČ: 61943649
2. PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01  Říčany, IČ: 26178559
3. BSAuto Brno, a.s., Veslařská 3098/2, Žabovřesky, 637 00  Brno, IČ: 25323792
4. BRNOCAR a.s., Palackého třída 155, 612 00  Brno, IČ: 26241439
5. MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o., Janská 1660/28, Předměstí, 746 01  Opava, 
IČ: 44738633

c) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče S-Profit Opava s.r.o. se sídlem Jindřichov 
č. p. 88, 793 83  Jindřichov, IČ: 61943649, jehož nabídka splnila všechny podmínky 
účasti ve výběrovém řízení a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka

2. schvaluje
smlouvu, (MMOPP00J85RP), mezi statutárním městem Opava a společností S-Profit 
Opava s.r.o. se sídlem Jindřichov č. p. 88, 793 83  Jindřichov, IČ: 61943649

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

1887/44/RM/20 Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení s názvem 
"Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané 
v užším řízení dle ust. § 58 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, s názvem "Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní" - 
v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy
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2. jmenuje
a) 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. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Michal Jedlička   
3. pan Jan Štěrba
4. pan Miroslav Kořistka
5. Ing. Michal Štěpánek

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. Lumír Měch
2. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.  
3. Bc. Hana Brňáková
4. Mgr. Radana Petrželová
5. MUDr. Dalibor Hudec, MBA

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

1888/44/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Mařádkova - kotelna"

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo č. 28/2020/PRI (MMOPP00IKK5Z) mezi statutárním městem Opava 
a společností UNIMETAL - engineering, s.r.o. se sídlem Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - 
Přívoz, IČ: 26787385, DIČ: CZ26787385, na realizaci zakázky malého rozsahu 
"ZŠ Mařádkova - kotelna" za cenu nejvýše přípustnou 788.103,00 Kč bez DPH 
(953.604,63 Kč vč. DPH)

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

1889/44/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Krnovská - oprava plotu"

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo č. 29/2020/PRI (MMOPP00IKK44) mezi statutárním městem Opava 
a společností VZS RYCHTÁŘ s.r.o. se sídlem č. p. 139, 747 44 Březová, IČ: 25840428, 
DIČ: CZ25840428, na realizaci zakázky malého rozsahu "MŠ Krnovská - oprava 
plotu" za cenu nejvýše přípustnou 1.395.297,00 Kč bez DPH (1.688.309,37 Kč vč. DPH)

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

1890/44/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "IS lokality Stromovka (Květinová)" - 
1. etapa - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00IKIRB) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace 

č. 36/2019/PRI (MMOPP00IKLP0) mezi statutárním městem Opava a společností 
J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. se sídlem Chelčického 611/27, Kateřinky, 
747 05 Opava, IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169, v rámci akce "IS lokality Stromovka 
(Květinová)" - 1. etapa

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/46
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
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IS lokality Stromovka (Květinová) - 1. etapa - PD
(2212,6121,00000000,0220,0007526000000) + 30.250,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 30.250,00 Kč

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

1891/44/RM/20 Příprava investiční akce - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu č. 27/2020/PRI (MMOPP00IKJGN) o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací mezi společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063 a statutárním městem Opava, a to 
v rámci akce "Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice"

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/47
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice
(5512,6121,00000000,0220,0007574000000) +  284.147,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) -   284.147,00 Kč

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

1892/44/RM/20 Hradecká 16 - rekonstrukce - dohoda o narovnání

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dohodu o narovnání č. 26/2020/PRI (MMOPP00IKJHI) se společností CONE-

STAVITELSTVÍ, a.s. se sídlem Ostrava, Přívoz, Kosmova 1126/17, PSČ 702 00, 
IČ: 25357603, DIČ: CZ25357603

b) rozpočtové opatření č. 2020/XXX/Z
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
   vratky přeplatků minulých let - akce "Hradecká 16 - rekonstrukce"
   (3613,5909,00000000,0220,0007623000000) + 1.500.000,00 Kč

   Propojení Krnovská - Žižkova
   (2212,6121,00000000,0220,0007562000000) - 1.500.000,00 Kč

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

1893/44/RM/20 Nařízení novelizující tržní řád a nařízení o stání silničních motorových vozidel

Rada města

1. schvaluje
nařízení č. 1/2020, kterým se mění nařízení č. 7/2018, kterým se vydává tržní řád 
s účinností od 11. 6. 2020

2. schvaluje
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nařízení č. 2/2020, kterým se mění nařízení č. 6/2018, o stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě s účinností od 11. 6. 2020

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

1894/44/RM/20 Návrh zrušující OZV ve vazbě na novou úpravu podmínek taxislužby

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závažnou vyhlášku č. X/2020, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 13/2001, 
o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu 
spotřebitele a obsluhu taxametru řidiči taxislužby a  obecně závazné vyhlášky 
č. 9/2004, o provozním řádu, který upravuje pravidla provozu na stanovištích taxislužby 
s účinností od 1. 7. 2020

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

1895/44/RM/20 Výzva I - Covid 19 - úspěšní žadatelé

Rada města

1. bere na vědomí
seznam žadatelů o peněžitou pomoc v rámci Výzvy I. - finanční účelový dar pro 
živnostníky a malé a střední podniky zasažené koronavirovou pandemií (COVID - 19) - I. 
dle přílohy č. 1 materiálu

2. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč v rámci Výzvy I. - 
finanční účelový dar pro živnostníky a malé a střední podniky zasažené koronavirovou 
pandemií (COVID - 19) - I. dle vzorové smlouvy (PID MMOPP00CW2AA, schválené 
usnesením RMO č, 1710/41/RM/20 ze dne 22.04.2020) s úspěšnými žadateli dle 
přílohy č. 2 materiálu 

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

1896/44/RM/20 Schválení dotačních smluv - Nadační fond Pavla Novotného, Nadační fond 
Gaudeamus, ZO ČSOP Nový Jičín 70/02

Rada města

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

MMOPP00CVQJQ, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Nadačním fondem Pavla Novotného se sídlem Vrchní 280, 747 31 Chlebičov, 
IČ 04918304, zastoupeným Ing. Bc. Pavlem Novotným, předsedou správní rady, ve 
výši 15.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVQIV, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Nadačním fondem GAUDEAMUS se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, 
IČ 25228633, zastoupeným RNDr. Jaroslavem Kočvarou, předsedou správní rady 
a Mgr. Miroslavem Stulákem, členem správní rady, ve výši 5.000,00 Kč, jako 
příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVGH0, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a ZO 
ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 se sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice, IČ 47657901, 
zastoupenou Petrem Orlem, předsedou, ve výši 50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1897/44/RM/20 Schválení dotační smluvy - Jsme Yggdrasil

Rada města

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

MMOPP00CVQG5, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a spolkem Jsme Yggdrasil, z.s. se sídlem Náměstí Slezského odboje 2288/4, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 06750982, zastoupeným Renátou Jahodovou, 
předsedkyní, ve výši 30.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 

1898/44/RM/20 Schválení smlouvy - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - dar

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) darovací smlouvu z rozpočtu statutárního města Opavy, MMOPP00CVQKL, mezi 

statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Opava se sídlem Krnovská 2859/1d, 746 01 Opava, IČ 00426482, ve 
výši 300.000,00 Kč, jako příjemcem daru

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO krizový stav
(5213,5903,00000120,0020,0002989000000)    - 300.000,00 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava
(5213,5222,00000120,0020,0000159000000)    + 300.000,00 Kč

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

1899/44/RM/20 Dotace ostatní - Diakonie Broumov - podpora svozu použitého šatstva

Rada města

1. bere na vědomí
dopis Diakonie Broumov, sociálního družstva se sídlem Husova 319, Velká Ves, 550 01 
Broumov, IČ 49289977, jako dar do vyhlášené veřejné sbírky založené za účelem podpory 
svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů

2. schvaluje
a) poskytnutí finančního daru Diakonii Broumov, sociální družstvo se sídlem Husova 319, 

Velká Ves, 550 01 Broumov, IČ 49289977, jako dar do vyhlášené veřejné sbírky 
založené za účelem podpory svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů, 
ve výši 5.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/48
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 5.000,00 Kč

Diakonie Broumov, sociální družstvo
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(4374,5213,00000000,0020,0000623000000))    + 5.000,00 Kč

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

1900/44/RM/20 Schválení smlouvy - ČR - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - dar

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) darovací smlouvu z rozpočtu statutárního města Opavy, MMOPP00CVMBM, mezi 

statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a ČR - Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 
Ostrava, IČ 70884561, ve výši 500.000,00 Kč, jako příjemcem daru

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

ČR - Hasičský záchranný sbor MSK
(5511,5319,00000120,0020,0000401000000)    - 500.000,00 Kč
(5213,6339,00000120,0020,0000401000000)   + 500.000,00 Kč

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

1901/44/RM/20 Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smlouvy - Slezská nemocnice Opava

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CVN3J, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 470/86, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou Ing. Karlem Siebertem, MBA, 
ředitelem, ve výši 500.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

1902/44/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/74

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000111,0020,0002456230000) + 400.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
festival "63. Bezručova Opava 2020"

- nákup služeb 
(3312,5169,000000111,0121,0002456230000) + 400.000,00 Kč
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b) Rozpočtové opatření č. 2020/75
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000133,0020,0000000000039) + 110.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
Středisko volného času
účelový neinvestiční příspěvek na provoz- 
projekt
"úhrada nákladů, které souvisí s organizací
okresních a krajských kol soutěží typu A a B
vyhlášených MŠMT pro rok 2020"

(3233,5336,000000133,0030,0001002000039) + 110.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/76

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000319,0020,0002389000000) + 166.600,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
protidrogová činnost
- nájemné
(3541,5164,000000000,0030,0001011000000)                    - 1.815,00 Kč

 - nákup služeb
(3541,5169,000000000,0030,0001011000000)  - 52.800,00 Kč

- ostatní osobní výdaje
(3541,5021,000000000,0030,0001011000000)  - 2.0000,00 Kč

Projekt Opava - osvětové kampaně 2020
- nájemné
(3900,5164,000000000,0030,0002389000000) + 1.815,00 Kč
(3900,5164,000000319,0030,0002389000000) + 4.235,00 Kč

- nákup služeb
(3900,5169,000000000,0030,0002389000000) + 51.200,00 Kč
(3900,5169,000000319,0030,0002389000000)                 + 61.600,00 Kč

- ostatní osobní výdaje
(3900,5021,000000000,0030,0002389000000) + 3.600,00 Kč
(3900,5021,000000319,0030,0002389000000)                     + 8.400,00 

Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
projekt Opava - osvětové kampaně 2020
- nákup služeb

Stránka 31 z 44Přehled usnesení [44/RM/10.6.2020]



(003900,5169,000000319,0140,0002389000000)  - 92.365,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/77
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Rekreační oblast Stříbrné jezero
(3429,6121,00000000,0220,0007649000000)      -   6.335.000,00 Kč

Krnovská 71B - fasáda, střecha
(6171,5171,00000000,0220,0007504000000)             +   5.000.000,00 Kč

Kostel sv. Václava - střecha
(3322,5171,00000000,0220,0007558000000)    +   1.335.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/78
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Rekonstrukce ul. Žižkova
- opravy a udržování
(2212,5171,000000020,0220,0007798000000)                   - 14.848,18 Kč

- nadlimitní věcná břemena (doplatek - vyúčtování
   zálohy)
(2212,6142,000000020,0220,0007798000000)                + 14.848,18 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2020/79
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0002399000000)   + 1.243.346,02 Kč

ve výdajích - MČ Malé Hoštice
Projekt "Protipovodňová opatření statutárního
města Opavy - městská část Malé Hoštice
- stroje, přístroje a zařízení
(3744,6122,106515974,0810,0002399000000) + 1.090.886,02 Kč
(3744,6122,106100000,0810,0002399000000) + 467.522,59 Kč
(3744,6122,000000020,0810,0002399000000)  - 505.637,70 Kč
(3744,6122,000000000,0810,0002399000000) -1.052.770,91 Kč

- studie
(3744,6119,106515974,0810,0002399000000) + 101.640,00 Kč
(3744,6119,106100000,0810,0002399000000) + 43.560,00 Kč
(3744,6119,000000020,0810,0002399000000)   - 145.200,00 Kč

- rezerva městské části
(6409,5909,000000020,0810,0000000000000) + 650.837,70 Kč
(6409,5909,000000000,0810,0000000000000) + 592.508,32 Kč
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g) Rozpočtové opatření č. 2020/80
ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a evidence budov 

opravy a udržování
(6171,5171,000000000,0051,0000000000000) - 77.707,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Stříbrné jezero - mobilní WC (TOI TOI)
- nájemné
(3639,5164,000000000,0050,0000000000000) + 31.460,00 Kč

- provádění dezinfekce
(3639,5169,000000000,0050,0000000000000) + 46.247,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2020/81
ve výdajích - odbor majetku města

budovy, haly a stavby
(3631,6121,000000000,0050,0000000000000) -23.789,00 Kč

ul. Purkyňova - rozvaděč VO
opravy a udržování
(3631,5171,000000000,0050,0000000000000) + 23.789,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2020/82
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 90.755,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
umístění nového dopravního značení (ul. 
Purkyňova a Englišova)
(2212,5171,000000000,0050,0000000000000) + 90.755,00 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2020/83
v příjmech - kancelář primátora

přijaté náhrady za zrušené letenky
(2191,2324,00000000,0120,0001052000000) + 87.264,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora

zahraniční vztahy - služby

(2191,5169,00000000,0120,0001052000000) + 87.264,00 Kč

k) Rozpočtové opatření č. 2020/84
v příjmech - odbor majetku města

samostatné pracoviště
pojistné plnění - zimní stadion
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(6171,2322,00000000,0050,0009282000000) + 71.710,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov

Správa a údržba zimního stadionu

opravy a udržování

(3412,5171,00000000,0051,0001103750000) + 71.710,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č.ZRR/2020/49
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
(objednávka)

(3429,6121,00000000,0220,0007649000000 + 41.140,00 Kč

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace
(poplatky)

(2321,6121,00000000,0220,0007509000000)    + 25.000,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) -  66.140,00 Kč

3. odročuje
projednání rozpočtového opatření - odbor majetku města - TSO

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

1903/44/RM/20 Udělení Ceny Petra Bezruče

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) udělení Ceny statutárního města Opavy paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ 

░░ , 798 41 Kostelec na Hané za celoživotní zásluhy o  propagaci života a díla 
světového básníka a opavského rodáka Vladimíra Vaška - Petra Bezruče

b) přiznání finanční odměny paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle předloženého návrhu

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

1904/44/RM/20 Cena primátora statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
a) udělení Ceny primátora statutárního města Opavy panu Františku 

Lupačovi za dlouholetou a obětavou práci s opavskou mládeží v oblasti radiotechniky 
a elektroniky

b) udělení Ceny primátora statutárního města Opavy paní Evě Václavkové za celoživotní 
přínos výtvarnému umění, za tvorbu divadelní scénografie v opavském divadle 
a za osobitý výtvarný projev na opavské scéně.
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1905/44/RM/20 Smlouva o nakládání s fotodokumentací majetku NPÚ - Opavský kongres 1820

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nakládání s fotodokumentací majetku NPÚ, pořízenou statutárním městem 
Opava (MMOPP00HMNAG) mezi Národním památkovým ústavem, státní příspěvkovou 
organizací zřízenou rozhodnutím MK ČR čj. 11617/2002, se sídlem Valdštejnské 
náměstí 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 75032333, zastoupené PhDr. Milošem 
Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově, a statutárním městem 
Opava

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

1906/44/RM/20 Výpověď smlouvy o provedení grafického zpracování zpravodaje Hláska

Rada města

1. schvaluje
výpověď ze smlouvy o provedení grafického zpracování zpravodaje Hláska 
(MMOPP00HN8N7) podle článku XI. odstavce 4. mezi  statutárním  městem  Opava  
a společností Agentura API s.r.o. se sídlem Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 25844091 zastoupenou Mgr. Lenkou Veličkovou, jednatelkou 
společnosti 

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

1907/44/RM/20 "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava, 1. etapa" - 
ISPROFOND 5818510045 - jmenování 1 člena výběrové komise a jeho náhradnice

Rada města

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

zakázek, ve znění pozdějších předpisů v rámci veřejné zakázky "Cyklistická stezka 
Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy - Otice - Opava, 1. Etapa" vyhlašované Městem 
Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad 
Moravicí, tohoto člena komise pro otevírání, pro posouzení a hodnocení nabídek za 
statutární město Opava:

Ing. Bc. Martina Dostála, pověřeného řízením odboru rozvoje města a strategického 
plánování Magistrátu města Opavy

b) v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů v rámci veřejné zakázky "Cyklistická stezka 
Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy - Otice - Opava, 1. Etapa" vyhlašované Městem 
Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad 
Moravicí, tuto náhradnici komise pro otevírání, pro posouzení a hodnocení nabídek za 
statutární město Opava:

Ing. Janu Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města 
Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1908/44/RM/20 Vyhlášení dotačního programu Životní prostředí a EVVO pro rok 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2021

b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00D6I32) programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2021

c) vyhlášení dotačního Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2021 s účinností 
od 01. 07. 2020 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020

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

1909/44/RM/20 Vyhlášení dotačního programu Kultura pro rok 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program KULTURA 2021

b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00D6I1C) Programu KULTURA 2021

c) vyhlášení dotačního Programu KULTURA 2021 s účinností od 01. 07. 2020 
a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020

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

1910/44/RM/20 Vyhlášení dotačního programu Sport pro rok 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program SPORT 2021

b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00D6I4X) Programu SPORT 2021

c) vyhlášení dotačního Programu SPORT 2021 s účinností od 01. 07. 2020 a s termínem 
podání žádostí od 01. 09. 2020 do 15. 10. 2020

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

1911/44/RM/20 Vyhlášení dotačního programu Prevence kriminality pro rok 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program PREVENCE KRIMINALITY 2021

b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00D6I27) programu PREVENCE KRIMINALITY 2021

c) vyhlášení dotačního Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021 s účinností 
od 01. 07. 2020 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020

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

1912/44/RM/20 Vyhlášení dotačního programu Sociální a související služby pro rok 2021
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Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021

b) vzory Smluv pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00D6I5S), (MMOPP00D6I6N), (MMOPP00D6I7I), (MMOPP00D6I8D), 
(MMOPP00D6I98), (MMOPP00D6IA3) Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 
2021

c) vyhlášení dotačního Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021 s účinností 
od 01. 07. 2020 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020

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

1913/44/RM/20 Návrh na jmenování ředitele Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Rada města

1. jmenuje
Mgr. Arnošta Žídka, Ph.D. na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola Opava, Otická 18 -  příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 

1914/44/RM/20 Odměna pro ředitelku Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Rada města

1. schvaluje
odměnu Mgr. Ivaně Jírů, ředitelce Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková 
organizace ve výši dle důvodové zprávy

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

1915/44/RM/20 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), při 
výkonu působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava, 
Zámecký okruh 413/8, PSČ 746 01, IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64452 (dále jen "společnost Hokejový klub 
Opava"), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů tak, že:

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové znění Zakladatelské listiny společnosti Hokejový klub Opava

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

1916/44/RM/20 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku v rámci 
programu O2 Chytrá škola Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková 
organizace

Rada města
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1. souhlasí
s podpisem smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z grantového programu O2 
Chytrá škola Základní školou Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

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

1917/44/RM/20 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku v rámci 
programu O2 Chytrá škola Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - 
příspěvková organizace

Rada města

1. souhlasí
s podpisem smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z grantového programu O2 
Chytrá škola Základní školou Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace

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

1918/44/RM/20 Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování územně plánovací 
dokumentace

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
jmenování Ing. arch. Jana Zelinky určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem 
na pořizování územně plánovací dokumentace ke dni 22. 6. 2020

2. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
Ing. Romeo Doupala určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování 
územně plánovací dokumentace (§ 2 odst. 1 písm. n) bod 2., 3. stavebního zákona) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen "určený zastupitel"

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

1919/44/RM/20 Dodatek č. 1 k programu Poskytování návratné finanční výpomoci + vzor Smlouvy o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - refinancování půjčky

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dodatek č. 1 k programu  Poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování 

výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací 
Moravskoslezského kraje včetně příloh

b) vzorovou smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO 
- refinancování, (MMOPP00KSGB3), mezi statutárním městem Opava a příjemcem 
návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Opava

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

1920/44/RM/20 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy - neinvestiční 
dotace na realizaci projektu "Dotace na ochranné pomůcky pro veřejnou dopravu 
(COVID-19) - Městský dopravní podnik Opava, a.s."

Rada města
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1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy (MMOPP00D5Z0J) 

mezi Městským dopravním podnikem Opava, a.s., IČ: 64610250, se sídlem 
Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava, zastoupen Ing. Vladimírem Schreierem, 
předsedou představenstva jako příjemcem dotace  a statutárním městem Opava, jako 
poskytovatelem dotace

b) poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Opavy ve výši 
187.000,00 Kč na realizaci projektu "Dotace na ochranné pomůcky pro veřejnou 
dopravu (COVID-19) - Městský dopravní podnik Opava, a.s."

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

1921/44/RM/20 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - neinvestiční 
dotace na realizaci projektu "Dotace na ochranné pomůcky pro veřejnou dopravu 
(COVID-19) - Městský dopravní podnik Opava, a.s."

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D5Z1E) 

mezi Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 018 
Ostrava jako poskytovatelem dotace a statutárním městem Opava, jako příjemcem 
dotace

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 187.000,00 Kč 
na realizaci projektu "Dotace na ochranné pomůcky pro veřejnou dopravu (COVID-19) 
- Městský dopravní podnik Opava, a.s."

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

1922/44/RM/20 Personální záležitosti - změna organizační struktury

Rada města

1. schvaluje
převod oddělení památkové péče z přímé působnosti náměstka primátora Ing. Michala 
Jedličky  do přímé působnosti tajemníka s účinností od 1. 7. 2020,

2. schvaluje
a)  zařazení oddělení územního plánování v počtu 10 pracovních míst pod odbor  

výstavby s účinností od 1. 7. 2020.

b) změnu názvu stávajícího odboru výstavby na odbor výstavby a územního plánování s 
účinností od 1. 7. 2020.

c) převod odboru výstavby a územního plánování o počtu 29 pracovních míst do přímé 
působnosti náměstka primátora Ing. Michala Jedličky. 

3. stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 
328,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku 
pro psy + 1 pracovní místo na VPP s účinností od 1. 7. 2020.

4. schvaluje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. m) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu 
Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1 - 2 tohoto usnesení, a to 
s účinností od 1. 7. 2020.

5. zřizuje
v přímé působnosti primátora města oddělení hlavního architekta v počtu 3 pracovních 
míst s účinností od 1. 8. 2020.
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6. schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 
328,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku 
pro psy + 1 pracovní místo na VPP s účinností od 1. 8. 2020.

7. stanovuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. m) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu 
Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 5 tohoto usnesení, a to 
s účinností od 1. 8. 2020.

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

1923/44/RM/20 Změna svěření úkolů 1. náměstkyni primátora a náměstkovi primátora

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města svěřit

s účinností od 1. 7. 2020

a) 1. náměstkyni primátora Bc. Haně Brňákové úkoly na úsecích:

• rozvoj města a strategické plánování (vč. Agenda MA21, Smart City)
• informatika
• školství a sport dětí, mládeže a dospělých (vč. Zařízení školního stravování 

Opava, p.o., Středisko volného času Opava, p.o.)
• kultura (vč. Slezské divadlo Opava, p.o., Opavská kulturní organizace, p.o., 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.)

b) náměstkovi primátora PhDr. Igoru Hendrychovi, PhD., úkoly na úsecích::

• majetek města (vč. Městské lesy Opava, p.o.)
• sociální věci (komunitní plán)
• prevence kriminality
• Městská policie Opava
• městská obchodní společnost: Hokejový klub Opava s.r.o.
• obchodní společnost s většinovým majetkovým podílem města: Slezský 

fotbalový club Opava a.s.

c) náměstkovi primátora Ing. Michalu Jedličkovi, úkoly na úsecích:

• územní plán a stavební úřad
• životní prostředí
• doprava
• městské obchodní společnosti: Technické služby Opava s.r.o., Basketbalový 

klub Opava a.s., Městský dopravní podnik Opava a.s.
• příspěvková organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.

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

1924/44/RM/20 Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 22. 6. 2020

Rada města

1. schvaluje

upravený návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 22. 6. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1925/44/RM/20 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

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

1926/44/RM/20 Dodatek ke smlouvě číslo RCS - 2019 - Z063 o poskytování služeb

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č.1 (MMOPP00K1RDF) ke smlouvě o dílo (MMOPP00GL5PP) mezi statutárním 
městem Opavou a společností AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00, 
Ostrava, IČ:04308697, zastoupená Bc. Vladimírem Vybíralem MBA, ředitelem krajského 
obchodního zastoupení na základě plné moci, ve výši 477.345,00 Kč s DPH

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

1927/44/RM/20 Rozpočtová opatření 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/85

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
Obnova slezských center I. - Opava - dotace 
z Euroregionu Silesia - přeshraniční spolupráce
MD 231 0000

(3635,2329,000000000,0020,0002453000000) + 282.473,06 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 282.473,06 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/86
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000 - 85% EU

(0000,4116,104513013,0020,0002402000000) + 589.798,63 Kč
MD 231 0000 - 10% SR

(0000,4116,104113013,0020,0002402000000) + 69.388,08 Kč

ostatní investiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000 - 85% EU

(0000,4216,104513013,0020,0002402000000) + 61.710,00 Kč
MD 231 0000 - 10% SR

(0000,4216,104113013,0020,0002402000000) + 7.260,00 Kč
celkem 728.156,71 Kč
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ve výdajích - samostatné pracoviště hlavního architekta
projekt "Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností
a optimalizace strategie veřejné dopravy - město
Opava" - 4. splátka dotace
nákup služeb
85% EU - částečné dofinancování

(3635,5169,104513013,0080,0002402000000) + 504.819,25 Kč
10% SR - částečné dofinancování

(3635,5169,104113013,0080,0002402000000) + 59.390,50 Kč
5% SMO - úplné dofinancování

(3635,5169,000000020,0080,0002402000000) - 31.013,79 Kč
(3635,5169,104100000,0080,0002402000000) + 31.013,79 Kč
předfinancování projektu

(3635,5169,000000020,0080,0002402000000) - 564.209,75 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO (způsobilé nepřímé výdaje - v roce 2019 
předfinancováno z rozpočtu SMO ve výši 115.961,25 Kč - 
odbor INFO - rozdíl bude doplněn při další splátce)

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 94.976,96 Kč

rezerva FARO (způsobilé výdaje předfinancované v roce 
2019 - odbor INFO - programové vybavení)
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 68.970,00 Kč

rezerva FARO (hlavní architekt - předfinancování smlouvy 
bez podílu SMO)
(6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 564.209,75 Kč

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

1928/44/RM/20 Schválení smlouvy - Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje - dar

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) darovací smlouvu z rozpočtu statutárního města Opavy (MMOPP00CVIQB), mezi 

statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a Česká republika - Krajské 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75151502, ve výši 500.000,00 Kč, 
jako příjemcem daru

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Policie ČR - dotace
(5311,5319,00000120,0020,0000540000000)    - 500.000,00 Kč

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
dar -  koronavirová pandemie
(5213,5319,00000120,0020,0000540000000)    + 500.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1929/44/RM/20 Výzva II - Covid 19 - úspěšní žadatelé

Rada města

1. bere na vědomí
seznam žadatelů o peněžitou pomoc v rámci Výzvy II. - finanční účelový dar pro 
živnostníky - osoby samostatně výdělečně činné zasažené koronavirovou pandemií 
(COVID - 19) - II. dle přílohy č. 1 materiálu

2. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč v rámci Výzvy II. - 
finanční účelový dar pro živnostníky - osoby samostatně výdělečně činné zasažené 
koronavirovou pandemií (COVID - 19) - II. dle vzorové smlouvy (PID MMOPP00CW28K, 
schválené usnesením RMO č, 1756/42/RM/20 ze dne 06.05.2020) s úspěšnými žadateli 
dle přílohy č. 2 materiálu 

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

1930/44/RM/20 Snížení nájemného v prostorách statutárního města Opava v souvislosti s COVID-19

Rada města

1. ruší
a) usnesení rady města 1686/41/RM/20 ze dne 22. 4. 2020 (Rada města 1. doporučuje 

zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o slevě z nájemného, včetně prominutí 
všech sankcí za prodlení s úhradou nájemného za uvedené období, za dobu trvání 
nájmu od 14. 3. 2020 do 30. 4. 2020 s nájemci, jejichž upravený seznam je přílohou 
tohoto materiálu a výše slevy z nájemného je součástí důvodové zprávy, 2. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy 
uzavíráním dohod o slevě z nájemného dle bodu 1. tohoto usnesení)

b) usnesení rady města 1687/41/RM/20 ze dne 22. 4. 2020 (Rada města 1. schvaluje 
uzavření dohod o slevě z nájemného, včetně prominutí všech sankcí za prodlení s 
úhradou nájemného za uvedené období, za dobu trvání nájmu od 14. 3. 2020 do 
30. 4. 2020 s nájemci, jejichž seznam je přílohou tohoto materiálu a výše slevy z 
nájemného je součástí důvodové zprávy, 2. doporučuje a) městským částem 
Statutárního města Opavy, aby v případě nájemních vztahů poskytli jako pronajímatelé 
nájemcům slevu z nájemného stejně jako poskytuje slevu z nájemného statutární 
město Opava dle bodu 1. tohoto usnesení, b) právnickým osobám zřízeným nebo 
založeným statutárním městem Opava a právnickým osobám, které statutární město 
Opava ovládá, aby v případě nájemních vztahů poskytli jako pronajímatelé nájemcům 
slevu z nájemného stejně jako poskytuje slevu z nájemného statutární město Opava 
dle bodu 1. tohoto usnesení, 3. ukládá odboru majetku města Magistrátu města Opavy 
informovat nájemce, kterým není poskytnuta sleva z nájemného dle bodu 1. tohoto 
usnesení, o možnosti podat žádost o poskytnutí přiměřené slevy z nájemného, která 
bude individuálně posouzena, 4. pověřuje vedoucího odboru majetku města Magistrátu 
města Opavy uzavíráním dohod o slevě z placení nájemného dle bodu 1. tohoto 
usnesení)

2. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení zastupitelstva města 325/10/ZM/20 ze dne 11. 5. 2020 (Zastupitelstvo města1. 
schvaluje uzavření dohod o slevě z nájemného za dobu trvání nájmu od 14. 3. 2020 do 
30. 4. 2020 s nájemci, jejichž seznam včetně výše slevy z nájemného je přílohou č. 2 
materiálu, s tím, že pokud do 30. 6. 2020 bude rozhodnuto o kompenzaci části nájemného 
(za jakékoliv období roku 2020) z rozpočtu České republiky, bude sleva snížena o 
kompenzaci, o kterou bude moci nájemce požádat stát, a dále prominutí všech případných 
sankcí za prodlení s úhradou nájemného za období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 u 
nájemců uvedených v seznamu, 2. schvaluje odklad splatnosti nájemného za období od 
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1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (na které se nebude vztahovat sleva podle bodu 1 tohoto 
usnesení) u všech nájemců uvedených v seznamu, který je přílohou č. 2 materiálu, do 
31. 12. 2020, 3. Schvaluje uplatnění postupu - uzavření dohod podle bodu 1 a 2 tohoto 
usnesení i s nájemci, u kterých o slevě z nájemného rozhodla rada města usnesením č. 
1687/41/RM/20 ze dne 22. 4. 2020, 4. Pověřuje vedoucího odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy uzavíráním dohod v souladu s body 1 až 3 tohoto usnesení)

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí 30% nájemného za dobu trvání nájmu od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 nájemcům, 
uvedeným v přiloženém seznamu nájemců a dále prominutí všech případných sankcí za 
prodlení s úhradou nájemného za období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 u nájemců 
uvedených v seznamu

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odklad splatnosti nájemného do 31. 12. 2020 za dobu trvání nájmu od 1. 3. 2020 do 
30. 6. 2020 nájemcům, uvedeným v přiloženém seznamu nájemců a dále prominutí všech 
případných sankcí za prodlení s úhradou nájemného za období od 1. 3. 2020 do 
30. 6. 2020 u nájemců uvedených v seznamu

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

1931/44/RM/20 Smlouva o dílo - Aktualizace územně analytických podkladů ORP Opava v roce 2020

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o dílo "Aktualizace územně analytických podkladů ORP Opava v roce 2020", 
(PID smlouvy MMOPP00JPPYP), mezi statutárním městem Opava jako objednatelem 
a firmou PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., IČ 28576217, Moravská 
758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, jako zhotovitelem, v celkové výši 344 850,00 Kč 
(včetně DPH) 

Výsledek hlasování: Pro: 11, 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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