
Usnesení: PŘIJATO

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

46. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 24.6.2020 v 09:00 hodin 

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

1934/46/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje

program schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 24. 6. 2020

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

1935/46/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. odvolává
a) Ing. Marka Piecha, nar. ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 61 Raduň z funkce 

předsedy a člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava

b) pana Petra Vimmra, nar. ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ Předměstí, 746 01░░░░ 
Opava z funkce člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava

2. schvaluje

nové znění Zakladatelské listiny společnosti Hokejový klub Opava

3. jmenuje

MUDr. Jindřicha Sobotku, nar. ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Jaktař, 746 01 Opava 
členem dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava

4. schvaluje

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava, pana 
MUDr. Jindřicha Sobotky, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 
Jaktař, 746 01 Opava
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5. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. dle výše 
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil 
statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Hokejový klub Opava

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

1936/46/RM/20 Nákup energií 1. pololetí 2021

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (MMOPP00EUY08) mezi  
FIN-servis,a.s.  se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno,IČ26439573 , jako 
dohodcem a statutárním městem Opava jako zájemcem

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

1937/46/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků funkčně souvisejících s bytovým a 
rodinným domem

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. schvaluje
a) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1013/5 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b) záměr pronájmu pozemku parc.č. 1013/6 - ostatní plocha, k.ú. Opava-Předměstí

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

1938/46/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod garáží

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2729/6 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí 

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

1939/46/RM/20 Majetkové záležitosti - nájemní smlouvy o pronájmu podílu pozemku pod bytovým 
domem a pozemku pod garáží

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00HZEHJ) mezi statutárním městem Opava 
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem pozemku parc.č. 149 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město (přičemž 
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rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 2876/10000), za cenu ve výši 
2.688,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

2. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZFB6) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/81- zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena 
dle zásad)

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

1940/46/RM/20 Dodatek č. 24 ke smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 24 (MMOPP00LFVOL) ke smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku 
uzavřené dne 5. 5. 2005 (MMOPP0028HRE) uzavřené mezi Statutárním městem Opava 
a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, 
Předměstí, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti 

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

1941/46/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti s ŘSD ČR

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. ZVB-018-20-11-LB, 
(MMOPP00LDKY2) mezi  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 a statutárním městem Opava, pro umístění 
veřejného osvětlení v/na pozemku parc.č. 1056/1 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci stavby 
"veřejné osvětlení nového přechodu pro chodce na silnici I/11 Opava, Komárov, 
Ostravská"

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

1942/46/RM/20 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města

1. schvaluje
a) provedení výměny venkovního nadzemního vedení technické infrastruktury nízkého 

napětí na pozemku parc.č. 1131 v k.ú.  Komárov u Opavy v rámci realizace stavby 
"Opava, U černého mlýna 89/14, vNN, pos. DTS"

b) umístění pozemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  (optické spojky, 
trubky HDPE s optickým vedením a mikrotrubičkami, kabelové přípojky NN) 
a elektroměrového rozvaděče NN a rozvaděče SIS do/na pozemcích parc.č. 2976 
a 2981 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "11010-062211 
RVDSL1614_M_T_OPAV3038_OK"

c) umístění dvou chrániček pro plynovodní přípojku a elektro přípojku do pozemků parc.č. 
3333/5, 2146/19 v k.ú. Opava - Předměstí a následného umístění plynovodní přípojky 
a elektro přípojky pro stavbu "Plnící stanice CNG Opava, Krnovská"  

d) umístění chráničky pro optické kabely do pozemků parc.č. 3333/4, 3333/5, 2146/19, 
3054/1, 2135/2, 2026/2 v k.ú. Opava - Předměstí a následného umístění optických 
kabelů při realizaci stavby "Propojení Krnovská - Žižkova"
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e) umístění podzemního vedení sítě elektronických komunikací do pozemků parc.č. 
2626/226, 2626/10, 598/1, 2626/227, 3023/5, 612/1, 2661/2, 3023/2, 2657/5, 2184/7, 
2656/3 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "Rozšíření SEK OpavaNet 
Hradecká"

f) umístění podzemního vedení sítě elektronických komunikací do pozemků parc.č. 2918, 
2929, 1915/13317/1 v k.ú. Opava - Předměstí a parc.č. 2098/83, 2098/2, 2348, 
2097/26, 1833/2, 1886/2, 2098/84, 2028/117, 2407/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci 
realizace stavby "Přípolož SEK OpavaNet k VO, ul. Mostní"

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

1943/46/RM/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
v k.ú. Vávrovice s fyzickou osobou - přípojka vody

Rada města

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

(MMOPP00K41M5) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , 747 73 Opava-Vávrovice,  pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 532/3 v katastrálním 
území Vávrovice, pro stavbu "Přípojka vody a domovní vodovod pro stávající RD 
310/55 ve Vávrovicích" umístěnou na parcele č. 349 v katastrálním území Vávrovice, 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na  pozemcích 
statutárního města Opavy

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K41LA) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , 747 73 Opava-Vávrovice,  pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 532/3 v k.ú. Vávrovice, 
pro stavbu "Přípojka vody a domovní vodovod pro stávající RD 314/57 ve Vávrovicích" 
umístěnou na parcele č. 348 v katastrálním území Vávrovice, 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 

1944/46/RM/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
v k.ú. Podvihov s fyzickou osobou - přípojka vody

Rada města

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

(MMOPP00K414N) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , 747 61 Raduň, pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1173/1 v k.ú. Podvihov, pro stavbu "Vodovodní 
přípojka na pozemek určený pro novostavbu RD" umístěnou na parcele číslo 597/1 
v katastrálním území Podvihov, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K413S) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ Raduň, pro umístění podzemního 
vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1173/1 v k.ú. Podvihov, pro stavbu 
"Vodovodní přípojka na pozemek určený pro novostavbu RD" umístěnou na parcele 
číslo 597/4 v katastrálním území Podvihov, za jednorázovou náhradu za zřízení 
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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 

1945/46/RM/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
v k.ú. Komárov u Opavy s fyzickou osobou - přípojka vody

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K40TD) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ 
 ░░░░ , 747 70 Opava-Komárov, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky 
do pozemku parc.č. 315 v k.ú. Komárov u Opavy, pro stavbu "Novostavba rodinného 
domu na parc. č. 333/1 v k.ú. Komárov u Opavy, přípojky IS, žumpa, vsak, sjezd, 
zpevněné plochy, oplocení", 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 

1946/46/RM/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
v k.ú. Kateřinky u Opavy s fyzickou osobou - přípojka vody a dešťové kanalizace

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K41JK) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 
bytem ░░░░ ░░░░ , 747 05 Opava-Kateřinky, pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky a podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 
1716/16 v k.ú. Kateřinky u Opavy, pro stavbu "Sklad nářadí a zemědělských výpěstků" 
umístěnou na parcele číslo 1716/1, k.ú. 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1947/46/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Opava - Zefektivnění a 
rozšíření MKDS V. etapa" - zahájení výběrového řízení

Rada města

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

Zefektivnění a rozšíření MKDS V. etapa", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání 
nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1) A. I. Company, s.r.o., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava, IČ: 01995014
2) COPSERVIS s.r.o., Dlouhá 2/84, 747 17 Darkovice, IČ: 25900765
3) BOIS Opava, a.s., Olomoucká 267/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 27823792
4) ORZO SECURITY spol. s r.o., Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 60321601
5) ALSYKO security, s. r. o., K Nemocnici 876/102, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25897187
6) 4M Martin RÁDEK, Nádražní 114, 747 91 Štítina, IČ:66168554 
7) ITES security business s.r.o., K Rybníčkům 359, 747 81 Otice, IČ: 09080678
8) SCANLOCK CZ, s.r.o., Jundrovská 617/44, 624 00 Brno, IČ: 03233341
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9) SICURIT CS, s.r.o., Vídeňská 90, 639 00 Brno, IĆ: 44960212
10) Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno, IČ: 61974731

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

1) PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2) pan David Rusek
3) Ing. Milan Binčík
4) Bc. Martin Čarnecký
5) Bc. Dagmar Polášková

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení:
1) Ing. Michal Jedlička
2) pan Václav Kavan
3) Bc. Aleš Hruška
4) Mgr. Jiří Klein
5) Ing. Andrea Štenclová

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

1948/46/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dopravního 
automobilu pro JSDH Suché Lazce" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče S A P spol. s r.o. se sídlem Snět č. p. 24, 257 68 
Dolní Kralovice, IČ: 47543442, jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti 
ve výběrovém řízení

2. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00F75X4) - zakázka: "Nákup dopravního automobilu pro JSDH 
Suché Lazce" mezi statutárním městem Opava  a společností S A P spol. s r.o. 
se sídlem Snět č. p. 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČ: 47543442

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

1949/46/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Rozvoz stravy" - souhlas se 
zastupováním příspěvkové organizace v zadávacím řízení

Rada města

1. souhlasí
se zastupováním Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace oddělením 
veřejných zakázek MMO při administraci veřejné zakázky na služby s názvem "Rozvoz 
stravy"

2. bere na vědomí
a) zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané 

ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona s názvem "Rozvoz 
stravy" - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona jmenování členů komise pro hodnocení nabídek, která 
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Mgr. Dalibor Zeman
2. paní Jana Bierhausová
3. Ing. Milena Skazíková

Stránka 6 z 23Přehled usnesení [46/RM/24.6.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

c) v souladu s § 42 odst. 1 zákona jmenování náhradníků členů komise pro hodnocení 
nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. paní Lenka Pchálková
2. paní Anna Kukelková
3. paní Hana Fraňková

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

1950/46/RM/20 Investiční akce "MŠ Komárov - přístavba" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKJFS) ke smlouvě o dílo č. 40/2019/PRI (MMOPP00IKLG9) mezi 
statutárním městem Opava a společností GRIGAR, s.r.o. se sídlem U Náhonu 2832/6, 
746 01 Opava, IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638, v rámci akce "MŠ Komárov - přístavba"

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

1951/46/RM/20 Investiční akce "ZŠ Opava Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím akumulační 
nádrže" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKJZ0) ke smlouvě o dílo č. 12/2020/PRI (MMOPP00IKJXA) mezi 
statutárním městem Opava a společností VZS RYCHTÁŘ s.r.o. se sídlem 
č.p. 139, 747 44 Březová, IČ: 25840428, DIČ: CZ25840428, v rámci akce "ZŠ Opava 
Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže"

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

1952/46/RM/20 Dotace ostatní - Ceca Cup z.s. - Ceca Cup 2020

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Ceca Cup z.s.  se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01 
Opava, IČ 08132721, na náklady související s pořádáním šestého ročníku charitativního 
turnaje v malé kopané Ceca Cup 2020, ve výši 20.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku Ceca Cup z.s.  se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01 Opava, 

IČ 08132721, na náklady související s pořádáním šestého ročníku charitativního 
turnaje v malé kopané Cece Cup 2020, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/50
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč

Ceca Cup z.s.
(3419,5222,00000000,0020,0000590000000) + 20.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1953/46/RM/20 Dotace ostatní - JINAK, o.p.s. - JINAKavárna v Opavě

Rada města

1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci společnosti JINAK, o.p.s. se sídlem č.p. 220, 793 93 Brantice, 
IČ 01606085, na náklady související s provozem JINAKavárny v Opavě, ve výši 
25.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci společnosti JINAK, o.p.s. se sídlem č.p. 220, 793 93 Brantice, 

IČ 01606085, na náklady související s provozem JINAKavárny v Opavě, ve výši 
15.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/51
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 15.000,00 Kč

JINAK, o.p.s
(4359,5221,00000000,0020,0000118000000) + 15.000,00 Kč

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

1954/46/RM/20 Dotace ostatní - Římskokatolická farnost sv. Ducha Opava - oprava zlomku městských 
hradeb

Rada města

1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Římskokatolické farnosti sv. Ducha Opava se sídlem Masarykova 
třída 342/39, Město, 746 01 Opava, IČ 65888901, na náklady související s opravou 
zlomku městských hradeb s gotickou  brankou u kostela sv. Jana v Opavě, ve výši 
47.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Římskokatolické farnosti sv. Ducha Opava se sídlem Masarykova třída 

342/39, Město, 746 01 Opava, IČ 65888901, na náklady související s opravou zlomku 
městských hradeb s gotickou  brankou u kostela sv. Jana v Opavě, ve výši 
47.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/52
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 47.000,00 Kč

Římskokatolická farnost sv. Ducha Opava
(3330,5223,00000000,0020,0000624000000) + 47.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1955/46/RM/20 Dotace ostatní - Muzeum Hlučínska - Sto let Hlučínska

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci organizace Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace se sídlem 
Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín, IČ 71230530, na náklady související s venkovní putovní 
výstavou Sto let Hlučínska, ve výši 40.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci organizaci Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace se sídlem 
Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín, IČ 71230530, na náklady související s venkovní putovní 
výstavou Sto let Hlučínska, ve výši 40.000,00 Kč

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

1956/46/RM/20 Dotace ostatní - CHRONEA WORKS s.r.o. - Opavská staletí - hrad a zámek

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti CHRONEA WORKS s.r.o. se sídlem Krnovská 14/13, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 04644964, na náklady souvisejí s projektem Opavská staletí 
- hrad a zámek, ve výši 140.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
finanční dotaci společnosti CHRONEA WORKS s.r.o. se sídlem Krnovská 14/13, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 04644964, na náklady souvisejí s projektem Opavská staletí 
- hrad a zámek, ve výši 140.000,00 Kč

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

1957/46/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/87

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

Neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000013305,0020,0000000000036) + 2.433.000,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na 
provoz - financování běžných výdajů 
souvisejících
s poskytováním základních druhů forem 
sociálních služeb
(4350,5336,000013305,0040,0001002000036) + 2.433.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/88
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 174.604,80 Kč
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ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz
- vyklizování nebo přibližování dříví koněm
(1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 174.604,80 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/89
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 160.000,00 Kč

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
Volby do zastupitelstev krajů 2020
nájemné
(6115,5164,000098135,0191,0000000000000) + 25.000,00 Kč
drobný materiál
(6115,5139,000098135,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč
služby
(6115,5169,000098135,0191,0000000000000) + 120.000,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/90
ve výdajích - odbor školství

SVČ - neinvestiční příspěvek
(3233,5331,000000000,0030,0001002000039) + 37.400,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva - FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 37.400,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/91
ve výdajích - odbor školství

vyúčtování  příspěvku na lyžařský výcvik
ZŠ Boženy Němcové
(3113,5331,000000000,0030,0001000000018) - 10.000,00 Kč

ZŠ Mařádkova
(3113,5331,000000000,0030,0001000000020) - 36.000,00 Kč

ZŠ Otická
(3113,5331,000000000,0030,0001000000022) - 23.200,00 Kč

ZŠ I.H., Ochranova
(3113,5331,000000000,0030,0001000000023) - 12.000,00 Kč

ZŠ T.G.M., Riegrova
(3113,5331,000000000,0030,0001000000030) - 48.000,00 Kč

ZŠ Kylešovice
(3113,5331,000000000,0030,0001000000031) - 22.000,00 Kč
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ZŠ Šrámkova
(3113,5331,000000000,0030,0001000000032) - 42.000,00 Kč

ZŠ E.Beneše
(3113,5331,000000000,0030,0001000000024) - 20.000,00 Kč

ZŠ Englišova
(3113,5331,000000000,0030,0001000000019) - 14.490,00 Kč

ZŠ Vrchní 

(3113,5331,000000000,0030,0001000000025) - 6.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva - FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 233.690,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2020/92
ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

JA - TS - Přechod pro chodce na silnici I/11 u 
lávky přes řeku Opavu v Komárově
(2219,6121,000000000,0790,0004247000000) - 77.469,00 Kč
(2219,5171,000000000,0790,0004247000000) + 77.469,00 Kč
(3631,5171,000000000,0790,0004247000000) - 168.918,00 Kč

(3631,6121,000000000,0790,0004247000000) + 168.918,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2020/93
ve výdajích - odbor majetku města

nadlimitní věcná břemena
(3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 33.200,00 Kč

oprava zastřešení přístřešku MHD ul. Ratibořská
(2221,5171,000000000,0050,0001029000000) + 33.200,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2020/94
ve výdajích - odbor majetku města, TSO

rezerva na jmenovité akce
(6409,5901,000000120,0790,0004000000000) - 5.998.401,00 Kč

JA TS - ul. Osvobození oprava chodníku pravá 
strana (od ul. Bílovecké po ul. Ruskou)
(2219,5171,000000120,0790,0004256000000) + 850.000,00 Kč

JA TS - ul. U Opavice oprava živičného krytu 
chodníku na nábřeží řeky Opavy parc. č. 3318/1
(2219,5171,000000120,0790,0004257000000) + 203.051,00 Kč

JA TS - ul. Vaníčkova oprava chodníku pravá 
strana (od ul. Ruské po ul. Dánskou)
(2219,5171,000000120,0790,0004258000000) + 800.000,00 Kč
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JA TS - ul. Lidická oprava obrusné vrstvy levé ~ 
živičného krytu vozovky (od ul. Olbrichova po ul. 
Na Rybníčku)
(2212,5171,000000120,0790,0004259000000) + 500.000,00 Kč

JA TS - dětské hřiště ul. Černá obnova 
protinárazového povrchu
(3421,5171,000000120,0790,0004260000000) + 163.350,00 Kč

JA TS - Městské lázně oprava cirkulačních 
čerpadel UNIBAD
(3412,5171,000000120,0790,0004261000000) + 85.000,00 Kč

JA TS - Skatepark oprava povrchu + celoplošné 
přespárování
(3412,5171,000000120,0790,0004262000000) + 72.000,00 Kč

JA TS - Městský hřbitov pořízení kameniva pro 
údržbu mlatových chodníků
(3632,5171,000000120,0790,0004263000000) + 100.000,00 Kč

JA TS - Opava-Loco - dispečink MIS 
RADIOMODEM
(2212,6122,000000120,0790,0004264000000) + 3.025.000,00 Kč

JA TS - Opava-Loco - rozšíření kontejnerových
stání (umístění kontejnerů pro BRKO)
(2219,6121,000000120,0790,0004166000000) + 200.000,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2020/95
ve výdajích - odbor školství

prevence  v oblasti bezpečnosti dopravního 
provozu
nákup ostatních služeb
(2223,5169,000000000,0030,0001078000000) - 59.000,00 Kč

ve výdajích - MČ Malé Hoštice

ostatní osobní výdaje
(3421,5021,000000000,0810,0000000000000) + 59.000,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/53

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Rekreační oblast Stříbrné jezero - ZAV 
(objednávka)
(3429,6121,000000000,0220,0007649000000) + 40.000,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,000000000,0220,0000000000000) - 40.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/54
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

Volby do zastupitelstev krajů 2020
nákup služeb
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(6171,5169,000000000,0191,0000000000000) - 160.000,00 Kč
(6115,5169,000000000,0191,0000000000000) + 160.000,00 Kč

drobný materiál
(6171,5139,000000000,0191,0002533000000) - 15.000,00 Kč
(6115,5139,000000000,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč

nájemné  
(6171,5169,000000000,0191,0000000000000) - 2.000,00 Kč
(6115,5164,000000000,0191,0000000000000) + 2.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/55
ve výdajích - odbor životního prostředí

obnova zeleně
(3745,5169,000000000,0130,0001070000000) - 70.597,50 Kč

Škoda má v opavském útulku zelenou
(3745,5169,000000000,0130,0002387000000) + 70.597,50 Kč

3. bere na vědomí

informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba na činnost odborného lesního  
     hospodáře za I. čtvrtletí roku 2020 ve výši 247.824,00 Kč. Od 01. 01. 2018 tyto platby 
nejsou zahrnovány mezi dotace, ale jsou považovány za náhradu (novela vyhlášky č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

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

1958/46/RM/20 Opavská kulturní organizace - schválení opravené účetní závěrky za rok 2019

Rada města

1. ruší
schválení Účetní závěrky za rok 2019 příspěvkových organizací, sestavené k rozvahovému 
dni 31.12.2019, jejichž zřizovatelem je Statutární město Opava:

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Opava - Město, Ostrožná 236/46, 
IČO:75117389

uvedené v usnesení číslo 1787/43/RM/20

2. schvaluje
Účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace, sestavené k rozvahovému dni 
31.12.2019, jejichž zřizovatelem je Statutární město Opava:

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Opava - Město, Ostrožná 236/46, 
IČO:75117389

3. schvaluje
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019, jeho rozdělení do rezervního 
fondu, fondu odměn a na účet výsledek hospodaření minulých účetních období - 
rozpuštěné transfery od zřizovatele se speciálním analytickým účtem dle přílohy č. 1, která 
je nedílnou součástí usnesení 

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1959/46/RM/20 Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na akcích Opavského léta zábavy v roce 2020

Rada města

1. schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí prostoru k prodeji na akcích Opavského léta zábavy 
v roce 2020 (MMOPP00HMO8J) s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu města 
Opavy je oprávněn v článku III., IV. a V. této smlouvy provádět změny v závislosti na výši 
nabídkové ceny, výběru akce a nabízeného sortimentu 

2. svěřuje
odboru kancelář primátora pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv s jednotlivými partnery 
dle znění vzorové smlouvy uvedené v bodu 1 tohoto usnesení

3. pověřuje
Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, a Mgr. Moniku Štěpánkovou, 
referentku odboru kancelář primátora, k uzavírání a podpisu smluv o poskytnutí prostoru 
dle bodu 1 tohoto usnesení

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

1960/46/RM/20 Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejných prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-22/2020

Rada města

1. schvaluje
a) zřízení 1 pracovního místa "uklízeč veřejných prostranství" na dobu určitou  

od 1. 7. 2020 do 31. 10. 2020 u MČ Podvihov

b) dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu č. OPA-VZ-22/2020 (MMOPP00H25A6) uzavřenou  mezi  statutárním 
městem  Opava a Úřadem práce České republiky, Kontaktním pracovištěm Opava, 
Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991

c) Rozpočtové opatření č. 2020/96
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu - přijatá dotace z Úřadu 
práce v Opavě na krytí mezd + zákonných 
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací

82,38 % (0000,4116,104513013,0020,0000000000082) + 49.428,00 Kč
17,62 % 0000,4116,104113013,0020,0000000000082) + 10.572,00 Kč
ve výdajích - městská část Podvihov

platy zaměstnanců
(3639,5011, 104513013,0820,0002520000000) + 36.886,56 Kč
(3639,5011, 104113013,0820,0002520000000) + 7.889,55 Kč

povinné pojistné na sociální zabezpečení
(3639,5031, 104513013,0820,0002520000000) + 9.221,65 Kč
(3639,5031, 104113013,0820,0002520000000) + 1.972,39 Kč

povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3639,5032,104513013,0820,0002520000000) + 3.319,80 Kč
3639,5032,104513013,0820,0002520000000) + 710,05 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1961/46/RM/20 Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Novosvětská

Rada města

1. schvaluje
a) jmenovitou akci Technických služeb Opava s.r.o. - Rozšíření veřejného 

na ul. Novosvětská v městské části Opava - Vávrovice

b) 
Rozpočtové opatření č. 2020/97
ve výdajích - MČ Vávrovice

veřejné osvětlení
(3631,6121,000000020,0840,0000000000000)  - 490.000,00 Kč

ve výdajích - TSO 
JA TS - veřejné osvětlení ul. Novosvětská (MČ 
Vávrovice)
(3631,6121,000000020,0790,0004265000000) +490.000,00 Kč

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

1962/46/RM/20 Platové postupy ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města

1. stanoví
a) plat Lence Radové, ředitelce Mateřské školy Opava, 17 listopadu, příspěvková 

organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby rozhodné 
pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy s účinností od 1. 9. 2020

b) plat Mgr. Janu Škrabalovi, řediteli Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková 
organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby rozhodné 
pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy s účinností od 1. 8. 2020

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

1963/46/RM/20 Plat ředitele Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Rada města

1. stanoví
plat Mgr. Arnoštovi Žídkovi, Ph.D. nově jmenovanému na vedoucí pracovní místo 
ředitele Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace, s účinností 
od 1. 7. 2020

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

1964/46/RM/20 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 k Zásadám vztahů orgánů statutárního města Opavy k příspěvkovým 

organizacím

b) přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové organizace, 
Mgr. Zuzaně Bornové za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši dle důvodové 
zprávy
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c) přiznání odměny řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, Ing. Ilju 
Rackovi, Ph. D., za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši dle důvodové zprávy

d) přiznání odměny ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, 
Mgr. Marcele Mrózkové Heříkové za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši dle 
důvodové zprávy

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

1965/46/RM/20 Knihovna P. Bezruče - příjem dotací - změna závazných ukazatelů rozpočtu

Rada města

1. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu: 

Odvětvový odbor: Kancelář primátora

Název organizace: Knihovna Petra Bezruče 
v Opavě, p. o. 

účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 17.600.000,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 450.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad 
mezd) 10.080.000,00

Průtokové dotace: 2.144.000,00
Neinvestiční: 

Zabezpečení výkonu regionálních 
funkcí knihoven v MSK (poskytovatel 
MSK)

2.104.000,00

Knihovna 21. století - rozvíjení fondu 
zvukových knih pro nevidomé, 
zrakově znevýhodněné i jinak 
hendikepované uživatele v Knihovně 
Petra Bezruče v Opavě (poskytovatel 
MK)

10.000,00

Knihovna 21. století - Orbis Pictus - 
po stopách odkazu Jana Ámose 
(poskytovatel MK)

15.000,00

Knihovna 21. století - Plný barák 
inspirace a zážitků (poskytovatel MK) 15.000,00

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

1966/46/RM/20 Smlouva o převodu práv a povinností (rozhodnutí - veřejné vyhlášky) záměru 
"Dokončení západní části jižního obchvatu města Opavy mezi sil. I/46 Olomoucká a sil. 
I/11 Bruntálská", č. j. MSK 28376/2020 ze dne 20. 03. 2020

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o převodu práv a povinností (MMOPP00D5ZP2), mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 
České republiky, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
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zastoupeno Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem, zastoupen Ing. Tomášem 
Opělou, ředitelem správy Ostrava a statutárním městem Opava

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

1967/46/RM/20 Převod automobilu Škoda Roomster SPZ 8 T 88854

Rada města

1. schvaluje
převod vyřazeného vozu  Škoda Roomster, SPZ 8 T 88854 ze Seniorcentra  Opava, p. o., 
se sídlem Rolnická 1550/24, 747 05 Opava, IČ 71196943 do správy statutárního města 
Opavy, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01  Opava, IČ 00300535 

2. schvaluje
darování vyřazeného vozu Škoda Roomster SPZ 8 T 88854 ze správy statutárního města 
Opavy, se sídlem Horní náměstní 69, 746 01 Opava, IČ 00300535 Hokejovému klubu 
Opava, s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01  Opava, IČ 04618751

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

1968/46/RM/20 Seniorcentrum Opava, p.o. - přijetí dotace z MSK - rekonstrukce výtahu

Rada města

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:70890692 jako 
poskytovatelem a Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Rolnická 1550/24, 747 05 Opava, IČ 71196943, jako příjemcem, a přijetí dotace dle této 
smlouvy

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

1969/46/RM/20 Seniorcentrum Opava. p.o., Penzion IV., Hálkova 1756/13 - nájemní smlouva

Rada města

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na adrese Hálkova 1756/13 v Opavě, mezi 
Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Rolnická 1550/24, 747 05 
Opava, IČ: 71196943, zastoupenou Ing. Radimem Křupalou a panem ░░░░ ░░░░ ░░ 
bytem 747 05 Opava░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 

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

1970/46/RM/20 Program regenerace Městské památkové zóny Opava - nová komise programu

Rada města

1. ruší

k 24. 6. 2020 aktuální složení Komise regenerace Městské památkové zóny Opava (MPZ 
Opava) schválené radou města 21. 3. 2011 dne pod číslem usn. 256/11 RM 11 
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2. schvaluje
a) nové personálního složení Komise regenerace Městské památkové zóny Opava:

Předseda komise - Ing. Michal Jedlička - náměstek primátora města 
Členové komise 
- PhDr. Karel Müller - ředitel Zemského archivu Opava
- PhDr. Ondřej Haničák - historik, kurátor histor. pracoviště Slezského muzea v Opavě
- Ing. arch. Michal Poláš - architekt, autor projektu Secondhandizace prostoru, 
- Ing. arch. Tomáš Lehnert - architekt, 
- Ing. arch. Petr Stanjura - městský architekt, MMO
- Ing. arch. Lucie Langerová - vedoucí oddělení památkové péče, MMO
- Mgr. Václav Hájek - NPÚ ú.o.p. v Ostravě, garant pro území MPZ Opava
- Ing. Jaromír Hudeček - odbor rozvoje města, MMO  
- Ing. Tomáš Kerlín - místopřeseda představenstva OHK Opava, generální ředitel KSR 
Industrial, s.r.o
- Mgr. Dalibor Halátek - zastupitel SMO, pracovník Národního památkového ústavu, ú. 
o. p. v Ostravě

b) odbor rozvoje města jako jediného a výlučného administrátora programu, aby 
v souladu se Zásadami Ministerstva kultury České republiky užíval a alokoval státní 
finanční podporu v Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón

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

1971/46/RM/20 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Grantový program ŠKODA STROMKY

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00KRBZ3), mezi statutárním městem Opava  a Nadací rozvoje 

občanské společnosti se sídlem Na Václavce 1135/9, 1500 00 Praha 5, IČ 49279416, 
zastoupenou Mgr. Taťánou Plecháčkovou, ředitelkou

b) Rozpočtové opatření č. 2020/98
v příjmech - odbor životního prostředí

Škoda má v opavském útulku zelenou
(3745,2321,000000000,0130,0002387000000) + 38.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
"Škoda má v opavském útulku zelenou"
(3745,5169,000000000,0130,0002387000000) + 38.000,00 Kč

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

1972/46/RM/20 Pověření k podepisování listin adresované Okresnímu soudu v Opavě

Rada města

1. schvaluje

pověření pro Mgr. Tomáše Kubného, vedoucího odboru právního a organizačního 
Magistrátu města Opavy, podepisovat žaloby, návrhy a další procesní úkony týkající se 
žalovaných částek ve výši od 50.000,00 Kč do 100.000,00 Kč (bez příslušenství) 
adresované Okresnímu soudu v Opavě ve smyslu ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, v platném znění, a v rozsahu dalších práv a povinností dle znění 
pověření uvedeného v příloze tohoto materiálu

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1973/46/RM/20 Součinnostní dohovor mezi Krajským vojenským velitelstvím Ostrava a statutárním 
městem Opava

Rada města

1. schvaluje

součinnostní dohovor, (MMOPP00F75YZ), mezi Krajským vojenským velitelstvím Ostrava, 
Nádražní 119, 702 00 Ostrava 2, IČ 60162694 a statutárním městem Opava, který 
nahrazuje součinnostní dohovor (MMOPP004FKS7) schválený radou města pod číslem 
usnesení 1142/33 RM 16 dne 9. 3. 2016

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

1974/46/RM/20 Personální záležitosti - personální změny na tiskovém oddělení

Rada města

1. schvaluje

vznik pracovního místa "grafik/správce webového obsahu" na tiskovém oddělení 
kanceláře primátora MMO s účinností od 1. 9. 2020

2. 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. 9. 2020

3. 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. 9. 2020

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

1975/46/RM/20 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města

1. bere na vědomí

zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 14. 05. 2020 do 18. 06. 2020

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

1976/46/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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1977/46/RM/20 Schválení dotační smlouvy - TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, 
Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace - změna místa konání soustředění

Rada města

1. ruší

usnesení číslo  1594/38/RM/20, bod 1a) ze dne 04.03.2020
(Rada města 1.schvaluje a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Opavy MMOPP00CW2NH mezi statutárním městem Opava, jako poskytovatelem 
dotace a spolkem TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, Opava, 
Havlíčkova 1, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 520/1, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 68177488, zastoupeným Mgr. Janou Čmelíkovou, statutárním zástupcem, 
ve výši 25.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

2. schvaluje

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

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

1978/46/RM/20 Dotace ostatní - Sportovní klub Fénix Opava, z.s. - Program KrokFit

Rada města

1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Sportovního klubu Fénix Opava, z.s. se sídlem Mostní 378/44, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 06563147, na program KrokFit, ve výši 40.000,00 Kč

2. neschvaluje

finanční dotaci Sportovnímu klubu Fénix Opava, z.s. se sídlem Mostní 378/44, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ 06563147, na program KrokFit, ve výši 40.000,00 Kč 

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

1979/46/RM/20 Dotace ostatní - Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková 
organizace - provoz

Rada města

1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové 
organizace se sídlem Česká 320/29c, 742 21 Kopřivnice, IČ 60798891, na provoz 
sociálních služeb poskytovaných občanům Opavy, ve výši 2.559,00 Kč

2. neschvaluje

finanční dotaci Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové organizaci 
se sídlem Česká 320/29c, 742 21 Kopřivnice, IČ 60798891, na provoz sociálních služeb 
poskytovaných občanům Opavy, ve výši 2.559,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1980/46/RM/20 Rozpočtová opatření 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/99

v příjmech - odbor majetku města

fakturované příjmy
(2321,2111,000000000,0050,0009219000000) + 15.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
elektrická energie
(2321,5154,000000000,0050,0000000000000) + 15.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/100
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

Rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 364,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
nájemné hrobová místa (vratka přeplatku 
minulých let)
(3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 141,00 Kč

služby spojené s nájmem - hrobová místa (vratka 
přeplatku minulých let)
(3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 223,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/101
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000034070,0020,0000000000035) + 40.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz:

- projekt "Rozvíjení fondu zvukových knih pro 
nevidomé, zrakově znevýhodněné i jinak 
hendikepované uživatele"
(3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 10.000,00 Kč

- projekt "Plný barák inspirace a zážitků"
(3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 15.000,00 Kč

- projekt "Orbis Pictus - po stopách odkazu
Jana Ámose"  
(3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 15.000,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/102
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
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MD 231 0000

(0000,4122,000000373,0020,0002386000000) + 158.800,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
Projekt "Technickoekonomické a 
hydrogeologické 
posouzení možnosti nakládání se srážkovými
vodami v opavských školských zařízeních"
- studie
dotace MSK - 50%

(2321,5166,000000373,0130,0002386000000) +158.800,00 Kč
Předfinancování druhých  50% z MSK 

(2321,5166,000000020,0130,0002386000000) + 158.800,00 Kč
Podíl SMO 

(2321,5166,000000020,0130,0002386000000) + 263.200,00 Kč
(2321,5166,000000020,0130,0000000000000) - 422.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/103
ve výdajích - odbor dopravy

Posudky, revize pro výkon rozhodnutí
(6171,5169,000000000,0160,0002525000000) + 200.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO

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

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

1981/46/RM/20 Investiční akce "Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část"

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o dílo č. 30/2020/PRI (MMOPP00IKK0O) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, 
statutárním městem Opava a Společností Opava, MTS DS - MTS Infra, tvořenou 
společníkem 1 - správcem Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, 
180 00 Praha 8, IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005 a společníkem 2 Metrostav DS a.s. 
se sídlem Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská 
republika, IČ: 46120602, DIČ: SK2023231892 na realizaci zakázky "I/11 Opava, 
severní obchvat - západní část" za cenu nejvýše přípustnou 20.562.636,99 Kč bez 
DPH (24.880.790,76 Kč vč. DPH) 

b) Rozpočtové opatření č. 2020/104
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kostel sv. Václava - střecha
(3322,5171,00000000,0220,0007558000000) - 2.422.800,00 Kč

Severní obchvat - západní část
(2212,6121,00000000,0220,0007769000000) + 2.422.800,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1982/46/RM/20 Dohody o slevě z nájemného v souvislosti s COVID-19, pověření

Rada města

1. pověřuje
vedoucího odboru majetku města, aby za statutární město Opava jakožto pronajímatele 
uzavíral dohody o slevě a odkladu nájemného podle rozhodnutí zastupitelstva města 
ze dne 22. 6.  2020, č. usn.  392/11/ZM/20 Snížení nájemného v prostorách statutárního 
města Opava v souvislosti s COVID-19

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města
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Mimoškolské PO -  rozdělení výsledků hospodaření za rok 2019 Příloha č. 1 k usn. č. 1958/46/RM/20/3

účet 413 - RF tvořený 

ze zlepšeného 

výsledku 

hospodaření

účet 414 - RF z 

ostatních titulů

OKO 75117389 886 319,93 355 195,57 295 195,57 60 000,00 0,00 531 124,36 784 242,35 80,00 226 196,91 194 772,00 1 079 437,92 600 000,00

Název IČO
Výsledek hospod. po 

zdaň. celkem

Výsledek hospod. po 

zdaň. celkem bez 

transferu

Příděl do rezervního 

fondu

Převod z rezervního 

do investičního fonduFond investic Fond odměn

Příděl do fondu 

odměn 

Úhrada ztráty 

minulých let

432 výsledek 

hospodaření 

minulých účetních 

období - rozpuštěné 

transfery od 

zřizovatele

zůstatek k 31.12.2019

Fond rezervní
zůstatek Fondu 

rezervního po přídělu 

HV za rok 2019 




