
Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

42. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 6.5.2020 v 09:00 hodin 

v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

1731/42/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 6. 5. 2020

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

1732/42/RM/20 Majetkové záležitosti - snížení nájemného za pozemek ve vlastnictví SMO v souvislosti 
s COVID-19

Rada města

1. schvaluje
uzavření dohody o slevě z nájemného za část pozemku pod prodejním stánkem 
provozovaným nájemcem parc.č. 2157/1 - ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí, 
za dobu trvání nájmu od 14.3.2020 do 30.4.2020

2. pověřuje
vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy k uzavření dohody o slevě 
z nájemného dle bodu 1.tohoto usnesení

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

1733/42/RM/20 Majetkové záležitosti - odklady plateb za pozemky ve vlastnictví SMO v souvislosti s 
COVID-19

Rada města

1. schvaluje
odklad platby nájemného za pozemky pod bytovými domy s nebytovými prostory 
parc.č. 33 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 32 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc.č. 385 - zastavěná plocha a  nádvoří, parc.č. 371 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Město, v termínu do 31.12.2020

2. schvaluje
odklad platby dlužné částky za užívání spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 354 - 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, v termínu do 20.8.2020

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1734/42/RM/20 Majetkové záležitosti - nájemní smlouva o pronájmu zahrady v areálu na ulici Hradecká

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00HZG1D) mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a společností TECHNICO Opava s.r.o. jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2657/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 6.045,00 Kč/rok, tj. 5,00 Kč/m2/rok (cena dohodou) 

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

1735/42/RM/20 Majetkové záležitosti - nájemní smlouvy o pronájmu pozemku souvisejícího s bytovým 
domem

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 

dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00HZH6H) mezi statutárním městem Opava 
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 744/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu 
o velikosti 827/3337), za cenu ve výši 4.407,00 Kč/rok (cena dohodou) 

b) smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00HZH3W) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 744/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu 
o velikosti 664/3337), za cenu ve výši 3.538,00 Kč/rok (cena dohodou) 

c) smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00HZH5M) mezi statutárním městem Opava 
jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemci, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 744/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu 
o velikosti 898/3337), za cenu ve výši 4.786,00 Kč/rok (cena dohodou) 

d) smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00HZH4R) mezi statutárním městem Opava 
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 744/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu 
o velikosti 948/3337), za cenu ve výši 5.052,00 Kč/rok (cena dohodou)

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

1736/42/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků funkčně souvisejících s bytovým 
domem

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku parc.č. 149 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Město

b) záměr pronájmu pozemku parc.č. 148 - zahrada, k.ú. Opava - Město

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1737/42/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku parc.č. 1636/77- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - 

Předměstí

b) záměr pronájmu pozemku parc.č. 2172/16 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - 
Předměstí

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

1738/42/RM/20 Smlouva o výpůjčce, Dolní náměstí 19,20, Opava (zázemí pro trhy)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce MMOPP00LFVJA mezi statutárním městem Opava 
jako půjčitelem a Martinem Žižlavským, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░ 746 01 
Opava - Předměstí, IČ: 65518161, jako vypůjčitelem

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

1739/42/RM/20 Dodatek č. 1, prodloužení smlouvy (oděvy), Hrnčířská 350/13, Opava

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1  (MMOPP00LFVK5) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
(MMOPP009XGTZ) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Janou 
Grygarovou, ░░░░ ░░░░ ░ , 747 06 Opava - Kylešovice,  IČ: 13600087, jako nájemcem

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

1740/42/RM/20 Dodatek č. 2, prodloužení smlouvy (drogerie), Hrnčířská 350/15 a 350/15a, Opava

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 2  (MMOPP00LDE4E) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
(MMOPP009XGR9) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a FROS ZPS s.r.o., se sídlem Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ: 26803291, jako nájemcem

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

1741/42/RM/20 Dodatek č. 2, prodloužení smlouvy (bufet, lahůdky), Horní náměstí 149/29,148/30, 
Opava

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 2  (MMOPP00LDE3J) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
(MMOPP009XGII) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Martinem 
Stoklasou, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 747 06 Opava - Kylešovice, IČ: 68933215, 
jako nájemcem
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1742/42/RM/20 Záměr změny smlouvy, Krnovská 28 a 30, Opava, cukrárna

Rada města

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy 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 dne 16. 7. 2015, jejímž předmětem je pronájem 
prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 2787, objekt k bydlení, 
která je součástí pozemku parc.č. 243 zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 2788 
objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, 
vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava - Předměstí, na adrese Opava, 
Krnovská 28 a 30, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité 
do 30. 6. 2020 na dobu určitou do 30. 6. 2023

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

1743/42/RM/20 Snížení splátek nájemného, Opava, Horní náměstí 132/47, Bivoj a.s.

Rada města

1. schvaluje
snížení čtvrtletního nájemného z částky 68.330,00 Kč bez DPH na částku 66.469,00 Kč 
bez DPH pro nájemce BIVOJ a.s., se sídlem Jateční 2884/23a, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ: 60793031 od 1. 4. 2020 do 31.3.2021

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

1744/42/RM/20 Souhlas s odepisováním technického zhodnocení

Rada města

1. ruší
usnesení č. 437/11/RM/19 ze dne 20. 3. 2019 (Rada města souhlasí s odepisováním 
technického zhodnocení budovy bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. 2890/404, 
k.ú. Opava - Předměstí, které bude realizováno a financováno v hodnotě ve výši cca 
155.000,00Kč (bez DPH) společností Technické služby Opava s.r.o., jako nájemcem této 
budovy)

2. souhlasí
a) s odepisováním technického zhodnocení budovy bez čp/če, která je součástí pozemku 

parc. č. 2890/404, k.ú. Opava - Předměstí, které bylo realizováno a financováno 
v hodnotě ve výši 928.324,00Kč (bez DPH) společností Technické služby Opava s.r.o., 
jako nájemcem této budovy. Uvedené technické zhodnocení spočívá ve výměně 
sekčních vrat, montáži vzduchotechniky, výměně topení a stavebních pracích 
na rekonstrukci objektu spojených s technickým zhodnocením budovy.

b) s odepisováním technického zhodnocení budovy bez čp/če, která je součástí pozemku 
parc. č. 2890/411, k.ú. Opava - Předměstí, které bylo realizováno a financováno 
v hodnotě ve výši 1.521.391,75Kč (bez DPH) společností Technické služby Opava 
s.r.o., jako nájemcem této budovy. Toto technické zhodnocení spočívá v rekonstrukci 
2. NP - šatny, dílny, sociální zařízení. 

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1745/42/RM/20 Rekonstrukce stávající verandy - Neumannova 3, Opava

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00LFVMV), zakázka: "Rekonstrukce stávající verandy - 
Neumannova 3, Opava", mezi statutárním městem Opava jako objednatelem 
a společností BENKO stavby s.r.o., Nám. Sv. Trojice 2921/15a, 746 01 Opava, 
IČ: 26857766, jako zhotovitelem

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

1746/42/RM/20 Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu se Správou silnic Moravskoslezského 
kraje

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu (MMOPP00K318G) mezi  Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 
702 00 Ostrava, IČ 0005711 jako investorem a statutárním městem Opava, jako 
vlastníkem, týkající se  stavby "Silnice II/463 - rekonstrukce mostu ev.č. 463-005 za obcí 
Skřipov" na pozemcích parc.č. 1491 a parc.č. 1431/4 v k.ú. Skřipov

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

1747/42/RM/20 Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby s právnickými osobami

Rada města

1. ruší
usnesení č. 3000/80 RM 18 2e) ze dne 14. 3. 2018 (Rada města schvaluje smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 
(MMOPP00IT1Z9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 
Žižkov,  130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou společností 
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem 
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 2 ks 
elektroměrového rozvaděče nízkého napětí a 2 ks skříně rozvaděče MICOS 
v/na pozemcích parc.č. 2530/562, 2370/60 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "16010-
037648 RVDSL1720_M_T_OPAV63-OPAV1HR_MET" za jednorázovou náhradu 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy)    

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

stavby, (MMOPP00K3140) mezi statutárním městem Opava a společností CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 pro umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, elektroměrového 
rozvaděče nízkého napětí, podzemního vedení nízkého napětí, rozvaděče rDSLAM 
MICOS a rozvaděče SR12 (OPAV63) v/na pozemcích parc.č. 2530/562, 2530/176 
v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "16010-037648 RVDSL1720_M_T_OPAV63-
OPAV1HR_MET" za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem    

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LDLKT) mezi statutárním městem Opava a Českou republikou - Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, IČ 70884561 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí, 4 ks 
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výložníkových stožárů, 7 ks chodeckých stožárů, 20 ks návěstidel a 1 ks řadiče 
do/na pozemcích parc.č.  998/1, 998/3, 998/5, 2722/82, 2722/105, 2893/10, 
2893/11 k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Rekonstrukce výstražné světelné 
signalizace výjezdu vozidel HZS MSK na ulici Těšínské v Opavě" 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: 0 

1748/42/RM/20 Smlouva o výpůjčce s ŘSD ČR

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce č. OP-084-20-11-VK, (MMOPP00LDLFI) mezi  Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 jako 
půjčitelem a statutárním městem Opava, jako výpůjčitelem, týkající se realizace stavby 
přechodu pro chodce na pozemku parc.č. 1056/1 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci stavby 
"Přechod pro chodce na silnici I/11 u lávky přes řeku Opavu v Komárově"

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

1749/42/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. a fyzickými osobami

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LDLGD) mezi statutárním městem 
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ 27295567 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ oba bytem 
Opava pro umístění plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 228 a parc.č. 232 v k.ú. 
Jarkovice pro zrealizovanou stavbu "Novostavba RD na pozemku parc.č. 191/3 k.ú. 
Jarkovice,  plynovodní přípojka" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1.500,00 Kč + DPH

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

1750/42/RM/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
s CETIN a.s.

Rada města

1. ruší
usnesení č. 288/9/RM/19/1g) ze dne 20. 2. 2019 (Rada města schvaluje smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 
(MMOPP00IJLAG) mezi Statutárním městem Opava a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 
a společností MG Senior Centrum OP s.r.o. se sídlem Ostrožná 244/27, Město, 746 01 
Opava, IČ 29454336 pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě do pozemků parc.č. 2986/1 a 2981 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu 
"VPIC Opava, Vila Vančurova" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy)  

2. schvaluje
nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00IJLAG) mezi statutárním městem Opava a společností 
CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku 
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parc.č. 2986/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro realizaci stavby: "VPIC Opava, Vila 
Vančurova" za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem    

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

1751/42/RM/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
v k.ú. Vávrovice s fyzickou osobou - přípojka vody a plynu

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K41WR) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ 
░░░░ , 747 73 Opava - Vávrovice, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a 
přípojky plynu do pozemků parc.č. 674/2 a 510/49 v k.ú. Vávrovice, pro stavbu 
"KOVOVÝROBA, stavební úpravy, změna užívání", 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: 0 

1752/42/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dopravního 
automobilu pro JSDH Suché Lazce" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dopravního 

automobilu pro JSDH Suché Lazce" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek 
a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava, IČ: 26826925
2) PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., Masojedy č. p. 59, 282 01  Masojedy, 
IČ: 00549142
3) THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01  Polička, 
IČ: 46508147
4) MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o., Janská 1660/28, Předměstí, 746 01  Opava, 
IČ: 44738633
5) TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 393/33, Staré Brno, 602 00  Brno, IČ: 25524135
6) KOBIT - THZ CZ s.r.o., Tovární 123, 538 21  Slatiňany, IČ: 06102867
7) Milan Čapek, Sídliště Pražská 2898, 580 01  Havlíčkův Brod, IČ: 66264553
8) STS Prachatice, a.s., Těšovice č. p. 62, 383 01  Těšovice, IČ: 60826983
9) MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., Obchodní 120, 251 01  Čestlice, 
IČ: 46965904
10) AUTO VINKLER, s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00  Praha 1 - Nové Město, 
IČ: 28083831

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

nabídek ve složení:

1. PhDr. Igor Hendrych Ph.D
2. Mgr. Petr Orieščík
3. Ing. Roman Otipka
4. Ing. Martin Dostál
5. Ing. Petr Žurek

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:

1. Ing. Michal Jedlička
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2. Ing. Václav Skuplík
3. Ing. Martina Věntusová
4. Ing. Lubomír Měch
5. pan Jaromír Sedláček

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

1753/42/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka automobilu pro 
statutární město Opava - MPOL" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka 

automobilu pro statutární město Opava - MPOL" v rozsahu dle Písemné výzvy 
k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) ADIV, spol. s r.o., Těšínská 3007/91, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 13642391
2) Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Opava, Bruntálská 
644/7, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 47124652
3) MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o., Janská 1660/28, Předměstí, 746 01  Opava, 
IČ: 44738633
4) S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov 88, 793 83  Jindřichov, IČ: 61943649
5) Auto Hruška s.r.o., U Staré elektrárny 1895/52, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava, 
autosalon Opava: Krnovská 639/163, 747 07  Opava - Jaktař, IČ: 25877470, 
6) AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., Ostravská 1941/38a, 748 01  Hlučín, autosalon 
Opava: Těšínská 85, 746 01  Opava, IČ: 26835746

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

nabídek ve složení:

1. PhDr. Igor Hendrych Ph.D
2. Mgr. Jiří Klein
3. Bc. Martin Čarnecký

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:

1. Bc. Dušan Strnadel
2. pan Marek Dýčka
3. pan Jiří Cábel

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

1754/42/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce kuchyně - 
ŠJ Englišova 82" - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města

1. bere na vědomí
a) výsledné pořadí nabídek:

1. GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01  Opava, IČ: 25826638
2. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 747 01  Opava, 
IČ: 62305620

b) výběr dodavatele GRIGAR, s.r.o. se sídlem U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 
 Opava, IČ: 25826638, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější (nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou)
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c) smlouvu o dílo - zakázka: "Rekonstrukce kuchyně - ŠJ Englišova 82", mezi Zařízení 
školní stravování Opava, příspěvkovou organizací jako objednatelem a společností 
GRIGAR, s.r.o. se sídlem U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01  Opava, IČ: 25826638, 
jako zhotovitelem

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

1755/42/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Hlučínská - cyklostezka"

Rada města

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

zakázek malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby a na výkon autorského dozoru 
"Hlučínská - cyklostezka"

b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 22/2020/PRI (MMOPP00IKJK3) pro 
vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon 
autorského dozoru mezi statutárním městem Opava a Ing. Zbyňkem Novákem, 
podnikající fyzickou osobou se sídlem░░░░ ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava, 
IČ: 71831622, DIČ:░░░░ ░░░░ ░ na zakázku malého rozsahu "Hlučínská - 
cyklostezka" za cenu nejvýše přípustnou 192.750,00 Kč bez DPH (neplátce DPH)

c) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/36
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Hlučínská - cyklostezka - PD
(2219,6121,00000000,0220,0007535000000)    + 192.750,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)     - 192.750,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1756/42/RM/20 Peněžitá pomoc - dar pro živnostníky - osoby samostatně výdělečně činné zasažené 
koronavirovou pandemií (COVID-19) - II.

Rada města

1. schvaluje

upravenou Výzvu k předkládání žádostí o finanční účelový dar pro živnostníky - osoby 
samostatně výdělečně činné zasažené korovavirovou pandemií (COVID-19) - II.

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/37
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva - peněžní dar - OSVČ (Covid-19)
(5213,5212,0000000,0020,0002983000000) + 5.000.000,00 Kč

Rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 5.000.000,00 Kč

3. svěřuje
dle § 102, odst.3, zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) primátorovi statutárního 
města Opavy pravomoc rozhodnout o uzavření a uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního 
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daru ve výši 10.000,00 Kč s živnostníky - osobami samostatně výdělečně činnými 
dle přiloženého návrhu vzorové smlouvy PID: MMOPP00CW28K, za splnění podmínek 
uvedených ve Výzvě k předkládání žádostí o finanční účelový dar pro živnostníky - osoby 
samostatně výdělečně činné zasažené koronavirovou pandemií (COVID - 19) - II.

4. ukládá

odboru finančnímu a rozpočtovému Magistrátu města Opavy předkládat radě SMO 
seznam  úspěšných žadatelů o finanční dar s identifikací příjemce daru  ke schválení

5. schvaluje

postup pro vyhodnocování žádostí o poskytnutí daru podle usnesení Rady statutárního 
města Opavy č. 1710/41/RM/20 ze dne 22. 4. 2020 v rámci Výzvy COVID-19 - I takto:
- podmínka provozovny na území SMO je splněna v případě, že provozovna je zapsána 
v souladu s právními předpisy v živnostenském rejstříku
- dar bude poskytnut v plné výši i za situace, kdy celková suma nákladů specifikovaných 
v žádosti o peněžitou pomoc nedosáhne částky 20.000 Kč (včetně situace, kdy nebudou 
uvedeny žádné náklady)

6. ruší

usnesení rady města 1710/41/RM/20, v bodě 5. ze dne 22.04.2020 (rada města ukládá 
odboru finančnímu a rozpočtovému Magistrátu města Opavy předkládat radě SMO 
přehled vyplacených  finančních darů s identifikací příjemce a výši daru)

7. ukládá

odboru finančnímu a rozpočtovému Magistrátu města Opavy předkládat radě SMO 
seznam  úspěšných žadatelů o finanční dar s identifikací příjemce daru ke schválení 
i v rámci Výzvy COVID-19 - I

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

1757/42/RM/20 Dotace ostatní - Benjamín - pobyt občanů Opavy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

žádost o finanční dotaci organizace Benjamín, příspěvková organizace se sídlem 
Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, na mzdové náklady a odvody zaměstnanců 
organizace Benjamín, příspěvkové organizace, zajišťujících péči o občany města Opavy 
umístěné v tomto zařízení v roce 2020, ve výši 360.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci organizaci Benjamín, příspěvková organizace se sídlem Modrá 1705, 

735 41 Petřvald, IČ 00847461, na mzdové náklady a odvody zaměstnanců organizace 
Benjamín, příspěvkové organizace, zajišťujících péči o občany města Opavy umístěné 
v tomto zařízení v roce 2020, ve výši 50.000,00 Kč

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

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč

Benjamín, příspěvková organizace
(4357,5339,00000000,0020,0000593000000)    + 50.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1758/42/RM/20 Dotace ostatní - Nadační fond Pavla Novotného - Centrum života Nadačního fondu 
Pavla Novotného

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Nadačního fondu Pavla Novotného se sídlem Vrchní 280, 747 31 
Chlebičov, IČ 04918304, na náklady související s projektem Centrum života Nadačního 
fondu Pavla Novotného, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Nadačního fondu Pavla Novotného se sídlem Vrchní 280, 747 31 

Chlebičov, IČ 04918304, na náklady související s projektem Centrum života 
Nadačního fondu Pavla Novotného, ve výši 15.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/38
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 15.000,00 Kč

Nadační fond Pavla Novotného
(4379,5229,00000000,0020,0000621000000))    + 15.000,00 Kč

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

1759/42/RM/20 Dotace ostatní - Nadační fond Gaudeamus - dějepisná soutěž

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Nadačního fondu GAUDEAMUS se sídlem Nerudova 2283/7, 
350 02 Cheb, IČ 25228633, na náklady související s pořádáním XXIX. ročníku Dějepisné 
soutěže, ve výši 10.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Nadačnímu fondu GAUDEAMUS se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 

Cheb, IČ 25228633, na náklady související s pořádáním XXIX. ročníku Dějepisné 
soutěže, ve výši 5.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/39
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 5.000,00 Kč

Nadační fond GAUDEAMUS
(3319,5229,00000000,0020,0000589000000)    + 5.000,00 Kč

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

1760/42/RM/20 Dotace ostatní - ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 - provoz záchranné stanice

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 se sídlem č.p. 146, 742 54 
Bartošovice, IČ 47657901, na náklady související se záchranou volně žijících živočichů - 
provoz záchranné stanice v roce 2020, ve výši 50.000,00 Kč
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2. schvaluje
a) finanční dotaci ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 se sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice, 

IČ 47657901, na náklady související se záchranou volně žijících živočichů - provoz 
záchranné stanice v roce 2020, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/40
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč

ZO ČSOP Nový Jičín
(3792,5222,00000000,0020,0000251000000)    + 50.000,00 Kč

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

1761/42/RM/20 Dotace ostatní - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska - činnost poradny

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. se sídlem 
Přemyslovců 832/50, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 22831738, na činnost poradny 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s v Opavě, v roce 2020, ve výši 
15.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. se sídlem 
Přemyslovců 832/50, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 22831738, na činnost poradny 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s v Opavě, v roce 2020, ve výši 
15.000,00 Kč

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

1762/42/RM/20 Rozpočtová opatření 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/48

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000029030,0020,0000000000037) + 2.202.576,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový 
příspěvek na provoz - zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích - škoda vzniklá 
z nahodilých těžeb v období od 1. října 2017 do 
31. prosince 2018
(1039,5331,000029030,0050,0001002000037) + 2.202.576,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/49
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000013011,0020,0002556000000) + 5.846.300,00 Kč
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ve výdajích - odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)
- ostatní osobní výdaje            
(4329, 5021,000000000, 0040, 0002556000000) -10.000,00 Kč
(4329, 5021, 000013011, 0040, 0002556000000) + 10.000,00 Kč

- ochranné pomůcky
(4329, 5132, 000000000, 0040, 0002556000000) - 5.000,00 Kč
(4329, 5132, 000013011, 0040, 0002556000000) + 5.000,00 Kč

- knihy, tisk
(4329, 5136, 000000000, 0040, 0002556000000) - 10.000,00 Kč
(4329, 5136, 000013011, 0040, 0002556000000) + 10.000,00 Kč

- DHDM
(4329, 5137, 000000000, 0040, 0002556000000) - 10.000,00 Kč
(4329, 5137, 000013011, 0040, 0002556000000) + 10.000,00 Kč

- nákup materiálu
(4329, 5139, 000000000, 0040, 0002556000000) - 50.000,00 Kč
(4329, 5139, 100003011, 0040, 0002556000000) + 50.000,00 Kč

- PHM
(4329, 5156, 000000000, 0040, 0002556000000) - 70.000,00 Kč
(4329, 5156, 000013011, 0040, 0002556000000) + 70.000,00 Kč

- služby telekomunikací
(4329, 5162, 000000000, 0040, 0002556000000) - 50.000,00 Kč
(4329, 5162, 000013011, 0040, 0002556000000) + 50.000,00 Kč

- školení a vzdělávání
(4329, 5167, 000000000, 0040, 0002556000000) - 290.000,00 Kč
(4329, 5167, 000013011, 0040, 0002556000000) + 290.000,00 Kč

- nákup ostatních služeb
(4329, 5169, 000000000, 0040, 0002556000000) - 10.000,00 Kč
(4329, 5169, 000013011, 0040, 0002556000000) + 10.000,00 Kč

- cestovné
(4329, 5173, 000000000, 0040, 0002556000000) - 200.000,00 Kč
(4329, 5173, 000013011, 0040, 0002556000000) + 200.000,00 Kč

- nájemné za nájem s právem koupě
(4329, 5178, 000000000, 0040, 0002556000000) - 100.000,00 Kč
(4329, 5178, 000013011, 0040, 0002556000000) + 100.000,00 Kč

- věcné dary
(4329, 5194, 000000000, 0040, 0002556000000) - 15.000,00 Kč
(4329, 5194, 000013011, 0040, 0002556000000) + 15.000,00 Kč
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ve výdajích - personální a mzdové oddělení
oddělení sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)
platy
(4329,5011,000013011,0192,0001096000000) + 3.719.210,00 Kč
(6171,5011,000000000,0192,0001096000000) - 3.756.580,00 Kč

sociální pojištění
(4329,5031,000013011,0192,0001096000000) + 922.360,00 Kč
(6171,5031,000000000,0192,0001096000000) - 931.630,00 Kč

zdravotní pojištění
(4329,5032,000013011,0192,0001096000000) + 334.730,00 Kč
(6171,5032,000000000,0192,0001096000000) - 338.090,00 Kč

náhrady mezd v době nemoci
(4329,5424,000013011,0192,0001096000000) + 50.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 5.846.300,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/50
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000013015,0020,0002422000000) + 2.680.020,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních služeb
Výkon sociální práce s výjimkou OSPOD
- služby školení a vzdělávání
(6171,5167,000013015,0040,0002422000000) + 50.000,00 Kč
(6171,5167,000000000,0040,0002422000000) - 50.000,00 Kč

ve výdajích - personální a mzdové oddělení
Výkon sociální práce s výjimkou OSPOD
- platy
(6171,5011,000013015,0192,0002422000000) + 1.935.725,00 Kč
(6171,5011,000000000,0192,0001096000000) - 1.965.635,00 Kč

- sociální pojištění
(6171,5031, 000013015,0192,0002422000000) + 480.060,00 Kč
(6171,5031,000000000,0192,0001096000000) - 487.470,00 Kč

- zdravotní pojištění
(6171,5032, 000013015,0192,0002422000000 + 174.215,00 Kč
(6171,5032,000000000,0192,0001096000000) - 176.915,00 Kč

- náhrady mezd v době nemoci
(6171,5424, 000013015,0192,0002422000000) + 40.020,00 Kč

Stránka 14 z 21Přehled usnesení [42/RM/6.5.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 2.680.020,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/51
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
MD 231 0000

(0000,4113,000090103,0020,0002395000000) + 820.000,00 Kč

ve výdajích - personální a mzdové oddělení
Podpora výměny kotlů ve městě Opava
- platy
(3713,5011,000090103,0192,0002395000000) + 380.500,00 Kč

- sociální pojištění
(3713,5031,000090103,0192,0002395000000) + 94.360,00 Kč

- zdravotní pojištění
(3713,5032,000090103,0192,0002395000000) + 34.240,00 Kč

- náhrady mezd v době nemoci
(3713,5424,000090103,0192,0002395000000) + 476,00 Kč

- rezerva 
(3713,5901,000090103,0192,0002395000000) + 310.424,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/52
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

investiční přijaté transfery ze státních fondů
MD 231 0000

(0000,4213,000090103,0020,0002395000000) + 13.850.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
Podpora výměny kotlů ve městě Opava
- investiční půjčky obyvatelstvu
D 231 0000

(3713,6460,000000000,0130,0002395000000) + 13.850.000,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2020/53
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000004428,0020,0002449000000) + 300.000,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
projekt "Podpora terénní sociální práce"
- platy zaměstnanců
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(4342,5011,000000000,0040,0002449000000) - 223.880,00 Kč

(4342,5011,000004428,0040,0002449000000) + 223.800,00 Kč

- sociální pojištění
(4342,5031,000000000,0040,0002449000000) - 55.971,00 Kč

(4342,5031,000004428,0040,0002449000000) + 55.500,00 Kč

- zdravotní pojištění
(4342,5032,000000000,0040,0002449000000) - 20.149,00 Kč

(4342,5032,000004428,0040,0002449000000) + 20.140,00 Kč

- náhrady mezd v době nemoci
(4342,5424,000004428,0040,0002449000000) + 560,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 300.000,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2020/54
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000345,0020,0000000000035) + 2.104.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový 
příspěvek na provoz - projekt "Modernizace 
elektrické požární signalizace (EPS), objekt
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o."
(3314,5336,00000345,0121,0001002000035) + 2.104.000,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2020/55
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000161,0020,0000000000079) + 1.009.896,50 Kč

ve výdajích - odbor dopravy
Městský dopravní podnik Opava - dopravní 
obslužnost
(2295,5193,000000161,0160,0001003220000) + 1.009.896,50 Kč
(2295,5193,000000000,0160,0001003220000) - 1.009.896,50 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(2295,5901,000000000,0020,0002993000000) + 1.009.896,50 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2020/56
ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov

vratky přeplatků - služby spojené s nájmem
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Usnesení: PŘIJATO

(3613,5909,000000000,0051,0009096000000) - 100.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
nadlimitní věcná břemena
(3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 41.660,00 Kč

neplánované platby - kanalizace - opravy a 
udržování (ul. Husova)
(2321,5171,000000000,0050,0001029000000) + 141.660,00 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2020/57

ve výdajích - odbor majetku
oddělení správy a evidence budov
Kulturní dům Na Rybníčku - měření hluku 
reprezentační ples
pokuta
(3399,5363,00000000,0051,0000000000000) + 20.000,00 Kč
náklady řízení
(3399,5362,00000000,0051,0000000000000) + 14.955,60 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 34.955,60 Kč

k) Rozpočtové opatření č. 2020/58
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

autoprovoz - opravy a udržování
(6112,5171,00000000,0191,0002512000000) + 9.216,00 Kč

v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
pojistné plnění
(6112,2322,00000000,0191,0009282000000) - 9.216,00 Kč

2. ruší
Rozpočtové opatření č. 2020/35
ve výdajích - odbor školství

SVČ - Mezinárodní folklórní festival
(3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 60.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva - dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 60.000,00 Kč

3. ukládá
kanceláři primátora uvolňovat finanční prostředky (návaznost na rozpočtové opatření v 
bodu 1 - písm. 1g.) dle splátek uvedených v článku V., bodu 1. "Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" č. 00463/2020/KPP následovně: první 
splátku ve výši 1.052.000,00 Kč po schválení rozpočtového opatření v RMO 06. 05. 2020 
a druhou splátku ve výši 1.052.000,00 Kč po obdržení finančních prostředků od KÚ MSK 
na účet SMO

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1763/42/RM/20 Kronika statutárního města Opavy za rok 2017

Rada města

1. schvaluje

kroniku statutárního města Opavy za rok 2017

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

1764/42/RM/20 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - "Rozvoj služeb Turistického 
informačního centra v Opavě 2020"

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00HMO38) 

mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, a statutárním městem Opava na realizaci projektu "Rozvoj služeb 
Turistického informačního centra v Opavě 2020"

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 120.000,00 Kč 
na realizaci projektu "Rozvoj služeb Turistického informačního centra v Opavě 2020"

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

1765/42/RM/20 Slezské divadlo Opava - přijetí dotací MSK

Rada města

1. schvaluje
a) přijetí dotace z Moravskoslezského kraje pro Slezské divadlo Opava, p. o., na projekt 

"Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium" ve výši 1.000.000,00 Kč

b) přijetí dotace z Moravskoslezského kraje pro Slezské divadlo Opava, p. o., účelově 
určené ke spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem příjemce, ve 
výši 1.190.136,00 Kč

c) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 

Účel Částka 
Příspěvek na provoz: 94.000.000,00
Z toho: 
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.250.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 62.200.000,00

Průtokové dotace 2.190.136,00
Neinvestiční
Spolufinancování uznatelných nákladů spojených 
s provozem divadla (MSK)

1.190.136,00

Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium (MSK) 1.000.000,00

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1766/42/RM/20 Smlouva o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství 
na sídlišti na realizaci projektu "Regenerace sídliště Opava-Kylešovice, II. etapa"

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu č. 3908110161 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci 

veřejného prostranství na sídlišti (MMOPP00D60K7) mezi statutárním městem Opava 
jako příjemcem dotace a Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem 
Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 70856788, jako poskytovatelem 
dotace

b) přijetí dotace ve výši 6.000.000,00 Kč na realizaci projektu "Regenerace sídliště Opava 
- Kylešovice, II. etapa"

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

1767/42/RM/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti MŠ Opava, Heydukova - příspěvková 
organizace o příspěvek Nadace ČEZ

Rada města

1. souhlasí

s podáním žádosti Mateřské školy Opava, Heydukova - příspěvková organizace o nadační 
příspěvek grantového řízení Nadace ČEZ Oranžové hřiště 2020 a s přijetím nadačního 
příspěvku do majetku organizace

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

1768/42/RM/20 Smlouva o užívání části nemovitosti

Rada města

1. schvaluje

Smlouvu o užívání části nemovitosti (MMOPP00K1R79) mezi Statutárním městem 
Opavou a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, se 
sídlem: 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 75151502, 
zastoupená náměstkem ředitele Ing. Tomášem Rychtarem

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

1769/42/RM/20 Smlouva o nájmu sloupů trakčního vedení pro umístění kamery MKDS

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu (MMOPP00J87S6) mezi statutárním městem Opava 

a Městským dopravním podnikem, a.s. se sídlem Opava, Kylešovice, 
Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, IČ 64610250
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b) smlouvu o nájmu (MMOPP00J87RB) mezi statutárním městem Opava a Městským 
dopravním podnikem, a.s. se sídlem Opava, Kylešovice, Bílovecká 1127/98, 747 06 
Opava, IČ 64610250

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/41
ve výdajích  - městská policie

běžný provoz

(5311,5164,000000000,0110,0000000000000) - 5.000,00 Kč

ve výdajích - městská policie
Městský kamerový systém

(5311,5164,000000000,0110,0001047000000)                 + 5.000,00 Kč

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

1770/42/RM/20 Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku Městské policie Opava (vzorová 
smlouva)

Rada města

1. schvaluje

vzorovou smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku (MMOPP00J86AV) 
mezi statutárním městem Opava, poskytovatelem náborového příspěvku a zaměstnancem 
na funkčním místě strážník

2. svěřuje

v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavírání smluv 
o poskytnutí náborového příspěvku pro strážníky Městské policie Opava dle přiloženého 
vzoru náměstku primátora PhDr. Igoru Hendrychovi Ph.D. a pověřuje jej uzavíráním 
předmětných smluv

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

1771/42/RM/20 Seniorcentrum Opava p.o. - darovací smlouva

Rada města

1. schvaluje

uzavření Darovací smlouvy mezi Nadací Charty 77 se sídlem Melantrichova 5, Praha 1, 
PSČ 110 00, IČ: 00417904 jako dárcem a Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací 
se sídlem Rolnická 1550/24, 747 05 Opava, IČ: 71196943, zastoupenou Ing. Radimem 
Křupalou, jako obdarovaným, a přijetí daru dle této smlouvy 

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1772/42/RM/20 Změna rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/42
Ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO

(6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 1.500.000,00 Kč

Rezerva FARO - krizový stav

(5213,5903,00000000,0020,0002989000000) + 1.500.000,00 Kč

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. v. r.
náměstek primátora města
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