
Usnesení: PŘIJATO

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 19.5.2021 v 10:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3066/72/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program 72. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  19. 5. 2021

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

3067/72/RM/21 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. schvaluje
a) účetní závěrku společnosti Hokejových klub Opava, s.r.o. za období od 

01. 05. 2020 do 31. 12. 2020

b) zaúčtování hospodářského výsledku společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. za účetní 
období od 01. 05. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši zisku ve výši zisku  349 110,35 Kč na 
účet "Pokrytí ztrát z minulých účetních období" 

2. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí statutárního města 
Opavy jako jediného společníka společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. dle výše 
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil 
společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o.

3. bere na vědomí
a) zprávu jednatele společnosti Hokejový klub Opava. s.r.o. o chodu společnosti

b) zprávu dozorčí rady k hospodaření společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. za období 
od 01. 05. 2020 do 31. 12. 2020 ze dne 05. 05. 2021

c) výroční zprávu společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. za období do 01. 05. 2020 do 
31. 12. 2020

d) zprávu společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami 
za období do 01. 05. 2020 do 31. 12. 2020

e) výsledovku společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. za období 01/2021 až 03/2021.
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

3068/72/RM/21 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Opava s. r. o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

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

1. bere na vědomí
a) Zprávu o pořízení investic za rok 2020

b) Výroční zprávu o hospodaření společnosti Technické služby Opava za rok 
2020 a Zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

c) Výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti  Technické služby 
Opava za rok 2020

d) Zprávu Dozorčí rady společnosti Technické služby Opava o výkonu činnosti a účetní 
závěrce za rok 2020

2. schvaluje
a) předloženou účetní závěrku společnosti Technické služby Opava za rok 2020, včetně 

rozdělení zisku

b) plnění osobních úkolů ředitel společnosti Technické služby Opava za rok 
2020 a doplacení pobídkové mzdy do plné výše

c) v návaznosti na plnění mimořádných úkolů společnosti v roce 2020 vyplacení 
mimořádné odměny řediteli společnosti Technické služby Opava v navržené výši

d) předložený finanční plán hospodaření společnosti Technické služby Opava pro rok 
2021

e) osobní úkoly ředitele společnosti Technické služby Opava v jejím rozvoji pro rok 2021

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

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

3069/72/RM/21 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský 
dopravní podnik Opava, a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

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

1. schvaluje
účetní závěrku společnosti za rok 2020 v plném rozsahu

2. bere na vědomí
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a) výpis ze zápisu ze zasedaní představenstva za rok 2020

b) výroční zprávu společnosti za rok 2020

c) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 01.01.2020 - 
31.12.2020

d) zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti  Městský dopravní 
podnik Opava za rok 2020

e) výpis ze zápisu ze zasedání dozorčí rady

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

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

3070/72/RM/21 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti 
Basketbalový klub Opava a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

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

1. schvaluje
účetní závěrku společnosti za rok 2020

2. bere na vědomí
a) zápis z jednání představenstva a dozorčí rady k hospodaření společnosti za rok 2020

b) výroční zprávu společnosti za rok 2020

c) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 
01.01.2020 - 31.12.2020

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

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

3071/72/RM/21 Schválení rozhodnutí delegovaného zástupce města pro jednání valné hromady SFC 
Opava a.s.

Rada města

1. schvaluje
a) změnu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva uzavřenou mezi 

společností Slezský fotbalový club Opava a.s. a panem Zdeňkem Viktorinem dne 
1. 1. 2021 dle přiloženého návrhu dodatku   

b) vyplacení mimořádné odměny panu Zdeňku Viktorinovi dle předloženého návrhu   

2. ukládá
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náměstkovi primátora Mgr. Petru Orieščíkovi, který je delegován jako zástupce 
Statutárního města Opavy na valnou hromadu společnosti Slezský fotbalový club Opava 
a.s., aby hlasoval v souladu s bodem 1  a) a b) tohoto usnesení

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

3072/72/RM/21 Majetkové záležitosti - nájem pozemku pod garáží (garážiště Nákladní)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJTFS) mezi statutárním městem 
Opava  jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░  jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č.60/13- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - 
Město, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

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

3073/72/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr směny, vypořádání pozemků (v lokalitě propojení ulic 
Krnovská - Žižkova)

Rada města

1. schvaluje
záměr směny části pozemku parc.č. 2146/21 ost.pl. označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 2146/32 ost.pl. o výměře 42 m2 ve vlastnictví společnosti 
DJUSU Company, s.r.o. za části pozemku parc.č. 2146/19 ost.pl. označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2146/31 ost.pl., parc.č. 2146/29 ost.pl., 
parc.č. 2146/19 ost.pl. a část pozemku parc.č. 3333/5 ost.pl. označenou dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 3333/13 ost.pl. o celkové výměře 116 m2 ve vlastnictví 
SMO, vše k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
záměr směny části pozemku parc.č. 2146/20 ost.pl. označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 2146/27 ost.pl. o výměře 4 m2 ve vlastnictví společnosti 
OPAVLEN OPAVA, s.r.o. za části pozemku parc.č. 2146/19 ost.pl. označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2146/28 ost.pl., parc.č. 2146/35 ost.pl., za 
části pozemku parc.č. 2/6 ost.pl.  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č. 2/8 ost.pl. , parc.č. 2/7 ost.pl., za části pozemku parc.č. 2135/2 zahrada označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2135/27 ost.pl., parc.č. 2135/25 ost. pl. 
a parc.č. 2725/24 ost.pl. a za část pozemku parc.č. 2135/9 zast.pl. označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2135/26 ost.pl. o celkové výměře 234 m2

ve vlastnictví SMO, vše k.ú. Opava - Předměstí

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

3074/72/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků (pozemek pod bytovým domem + 
vnitroblok Ratibořská - Hálkova)

Rada města

1. schvaluje
a) záměr prodeje pozemků parc.č. st.186/3 - zastavěná plocha a nádvoří,  parc.č. 192 - 

ostatní plocha, parc.č. 184/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 185 - zastavěná 
plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 3245 - ostatní plocha označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3245/1, k.ú. Kateřinky u Opavy 

b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 3245 - ostatní plocha označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 3245/2, k.ú. Kateřinky u Opavy 

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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3075/72/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků (části pozemků v ZO Jiřina a Žižkova)

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2134/2, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu 

ve snímku katastrální mapy

b) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 901, k.ú. Jaktař, dle zákresu ve snímku 
katastrální mapy

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

3076/72/RM/21 Majetkové záležitosti - nájemné v zahrádkové osadě (Osada Sadová - Mimoosadní)

Rada města

1. schvaluje
snížení nájemného z 15,00 Kč/m2/rok na 10,00 Kč/m2/rok u  ostatní plochy a na  
5,00 Kč/m2/rok u zastavěné plochy v ZO Sadová, pozemek parc.č. 1856/4 - zahrada , k.ú. 
Opava - Předměstí 

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

3077/72/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry pronájmů pozemků pod garážemi v garážištích 
Vojanova, Bochenkova a Hany Kvapilové

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/83 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/110 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/116 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/122 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/246 - zastavěná plochaa nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 178/25 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

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

3078/72/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod garáží v garážišti Hradecká včetně 
podílu na příjezdové komunikaci

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/26 - zastavěná plocha a nádvoří, a podílu 
o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

3079/72/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků ve vnitrobloku Zukalova - Gudrichova a 
pozemků funkčně souvisejících s domem na ulici Mlýnská

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 2663/267 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2663/30 
- zahrada a parc.č. 2663/236 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2901 - zastavěná plocha a nádvoří, označené 
dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2901/3 
- zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc.č. 3052/3 - vodní plocha, označené 
dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 3052/18 - ostatní 
plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí

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

3080/72/RM/21 Majetkové záležitosti - smlouvy o nájmu pozemků pod garážemi v garážištích 
Bochenkova,Vojanova, Oblouková, Wolkerova a ve vnitrobloku Otická - Olbrichova

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00F5TSV) mezi statutárním 

městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/159 - 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)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00F5STX) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/93 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJTBC) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/126 - zastavěná plocha a 
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00F5TTQ) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/133 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

e) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJTAH) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a paní░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/46 - zastavěná plocha a 
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 525,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

f) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJTD2) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/97 - 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)

2. schvaluje

Stránka 6 z 27Přehled usnesení [72/RM/19.5.2021]



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJT8R) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/54 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

3. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00F5SVN) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Ing. ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1591/8 - 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)

4. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJTMT) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. St. 1062 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 840,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

5. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00F5SUS) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 553/9 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

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

3081/72/RM/21 Dodatek č. 4, Dolní náměstí 140/23, Opava (Gastro Tylšar s.r.o.)

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP00LJUW8) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a GASTRO TYLŠAR s.r.o., se sídlem Pavlovského 
652/19, Opava - Jaktař, 747 07, IČ: 27839206 jako nájemcem

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

3082/72/RM/21 Záměry změn smluv, Horní náměstí 132/47 (Sahadža jóga), Dolní náměstí 139/24 
(zmrzlina), Krnovská 431/71B (Delikomat), Opava

Rada města

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu (PID smlouvy MMOPP009XF83) uzavřené mezi 
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Sahadža jóga z.s., se sídlem 
Kožíškova 511, 250 82 Úvaly, IČ: 49367838, jakožto nájemcem,  jejímž předmětem 
je pronájem prostor o výměře  17,94 m2, nacházejících se ve druhém nadzemním podlaží 
budovy č.p. 132, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 299 zastavěná 
plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrálním území Opava - Město, na adrese 
Opava, Horní náměstí 132/47, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby 
určité do 30. 6. 2021 na dobu určitou do 30. 6. 2024

2. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor  (PID smlouvy MMOPP006R10I) 
uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Tuljaj Murat, se sídlem 
Kolářská 147/1, Město, 746 01 Opava, IČ: 03878589, jakožto nájemcem (kterážto smlouva 
byla uzavřena dne 20.7.2011 s původním nájemcem Fadilem Jonuzi, IČ: 25866851, a poté 
byla převedena na stávajícího nájemce),  jejímž předmětem je pronájem prostor 
o výměře  17,27 m2, nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 139, 
objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 610 zastavěná plocha a nádvoří, ležící 
v části obce Město, katastrální území Opava - Město, na adrese Opava, Dolní náměstí 
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139/24, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité do 30. 
6. 2021 na dobu určitou do 30. 6. 2024

3. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (PID smlouvy 
MMOPP009XF5I) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a DELIKOMAT s.r.o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice, IČ:63475260, jakožto 
nájemcem, jejímž přemětem je pronájem prostoru o výměře 1m2, nacházejícího se 
v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 431, stavba pro administrativu, která je součástí 
pozemku parcč. 2157/2 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, 
katastrálním území Opava - Předměstí, na adrese Opava, Krnovská 431/71B, kteréžto 
změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité do 30. 6. 2021 na domu určitou 
do 30. 6. 2024

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

3083/72/RM/21 Souhlas s převodem nájmu, Horní náměstí 132/47, Opava (Flower of Life s.r.o.)

Rada města

1. uděluje
souhlas s převodem nájmu založeného smlouvou o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání PID: MMOPP009XDEN, uzavřenou dne 2. 5. 2017 mezi statutárním městem 
Opava, jako pronajímatelem a Květoslavou Kolouchovou, se sídlem náměstí 
MUDr. J. Svobody 30, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ: 67211615, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je nájem prostor, které se nacházejí ve II. nadzemním podlaží budovy 
č.p. 132, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 299 zastavěná 
plocha a nádvoří ležící v části obce Město, katastrálním území Opava - Město, na adrese 
Opava, Horní náměstí 132/47; převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem, paní 
Květoslavou Kolouchovou jako postupitelem a obchodní firmou Flower of Life s.r.o., se 
sídlem Hlavní 130, 747 56 Dolní Životice, IČ: 06824625  jakožto postupníkem

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

3084/72/RM/21 Uplatnění předkupního práva - garáž parc. č. 1636/5 k.ú. Opava - Předměstí (garážiště 
Vojanova)

Rada města

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc. č. 1636/5 
k.ú. Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní 
cenu 160.000,00 Kč

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

3085/72/RM/21 Dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení - bazén Žižkova

Rada města

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení 
elektřiny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) (MMOPP00I7NEU) mezi 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, jako 
provozovatelem distribuční soustavy a statutárním městem Opava, jako zákazníkem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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3086/72/RM/21 Převod cyklistické stezky č. 55 "Slezská Magistrála" v k.ú. Velké Hoštice, Holasovice, 
Skrochovice, Brumovice u Opavy, Úvalno, Opavské Předměstí

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) darovací smlouvu (MMOPP00LOW6N) mezi statutárním městem Opava a Obcí Velké 

Hoštice se sídlem Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice, IČ 00300845, týkající se 
bezúplatného převodu stavby cyklistické stezky dopravního značení nacházející se 
na pozemcích parc.č. 750/2, 731/20, 737/2, 738/2, 727/3, 724/4, 725/1, 710/6, 709/2, 
556/1, 1048, 557, 700/1 v katastrálním území Velké Hoštice a odpočívky nacházející 
se na pozemku parc.č. 557 v katastrálním území Velké Hoštice vybudované v rámci 
stavby "Cyklistická stezka č. 55 "Slezská magistrála" Krnov - Úvalno - Brumovice - 
Holasovice - Opava - Velké Hoštice

b) darovací smlouvu (MMOPP00LOW5S) mezi statutárním městem Opava a Obcí 
Holasovice se sídlem Holasovice č.p. 130, 747 74 Holasovice, IČ 00300080, týkající se 
bezúplatného převodu stavby cyklistické stezky nacházející se na pozemcích parc.č. 
1166, 637/5, 645,  582/4, 744 v katastrálním území Holasovice a odpočívky 
nacházející se na pozemku parc.č. 109 v katastrálním území Holasovice vybudované 
v rámci stavby "Cyklistická stezka č. 55 "Slezská magistrála" Krnov - Úvalno - 
Brumovice - Holasovice - Opava - Velké Hoštice

c) darovací smlouvu (MMOPP00LOW4X) mezi statutárním městem Opava a Obcí 
Brumovice se sídlem Hlavní 75/56, 747 71 Brumovice, IČ 00299871, týkající se 
bezúplatného převodu stavby cyklistické stezky nacházející se na pozemcích parc.č. 
449, 413, 373, 406/6, 406/7, 406/8, 248/21, 248/23, 684, 686, 428/12, 450/14, 450/3, 
234/13, 234/14, 415/6 v katastrálním území Skrochovice a parc.č. 2632/2, 4020/1, 
4025, 4060/3, 2775/2, 4831, 4830/2, 4829, 4828, 4827/1, 4863, 4873, 4893, 4880, 
2879/2 v katastrálním území Brumovice u Opavy a odpočívky nacházející se 
na pozemku parc.č. 482/1 v katastrálním území Brumovice u Opavy a veřejného 
osvětlení na pozemcích parc.č. 450/14, 450/3, 234/13, 234/14, 415/6, 230/6, 230/7, 
4025 v katastrálním území Brumovice u Opavy a pozemků parc.č. 406/8, 406/7, 686, 
428/12, 694 v katastrálním území Skrochovice a pozemků parc.č. 4830/2, 4873 
v katastrálním území Brumovice u Opavy

d) darovací smlouvu (MMOPP00LJR14) mezi statutárním městem Opava a Obcí Úvalno 
se sídlem Úvalno č.p. 58, 793 91 Úvalno, IČ 00296422, týkající se bezúplatného 
převodu stavby cyklistické stezky nacházející se na pozemcích parc.č. 2633/6, 
2627/39, 2627/41, 2627/42, 2627/37, 2789/11, 2787/11, 2787/2, 2648/2, 2659/43, 
2783/8, 2657/2, 2659/41, 2657/3, 2657/4, 2657/5, 2661/4, 2783/9, 2659/42, 2783/11, 
2783/12, 2661/3, 2659/44, 2659/45, 2783/13, 2662/18, 2662/17, 2660/5, 2662/14, 
2662/12, 2662/10, 2663/3, 2666/2, 2664/4, 2678/1, 2683/22, 2683/27, 2683/29, 
2682/19, 2683/25, 2683/14, 2683/30, 2683/31, 2683/24, 2653/1 v katastrálním území 
Úvalno a odpočívky nacházející se na pozemku parc.č. 2653/1 v katastrálním území 
Úvalno

e) darovací smlouvu (MMOPP00LJQCS) mezi statutárním městem Opava a Městem 
Krnov se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, 
IČ 00296139, týkající se  bezúplatného převodu stavby cyklistické stezky nacházející 
se na pozemcích parc.č. 2844/20, 2844/19, 2844/17, 2844/16, 2844/15, 2844/18, 
2841/1, 2835/12, 2835/8, 2835/9, 2824/6, 2824/5, 2824/4, 2825/4, 2825/3, 2819/21, 
2819/20, 2823/7, 2820/8, 2820/1, 2823/10, 2823/11, 2819/21, 2819/8, 1525/3, 1534, 
1519/2 a odpočívky nacházející se na pozemku parc.č. 1519/2 v katastrálním území 
Opavské Předměstí

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

3087/72/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Na 
Vrchovině, Krnovská)

Rada města

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

(MMOPP00LHT7M) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
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a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro 
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 370 v k.ú. Komárov u 
Opavy pro stavbu "Komárov, Na Vrchovině p.č. 367/10, příp. NN" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LHT41) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro 
umístění podzemního vedení nízkého napětí a přípojkové skříně do/na pozemku 
parc.č. 3333/5 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, p.č. 2146/17, E.ON, rozš. 
kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým 
posudkem

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

3088/72/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ERA Elizabeth, s.r.o. (ul. Na 
Bahně)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LJQIY) mezi statutárním městem Opava a společností ERA Elizabeth, s.r.o. 
se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01 Opava, IČ 06156185 pro umístění podzemního 
vedení vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace, plynovodní přípojky a přípojky 
nízkého napětí do pozemku parc.č. 330/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu 
"Novostavba bytového domu na parc.č. 341/3, 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

3089/72/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (Lesní Albrechtice)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LJQFD) mezi statutárním městem Opava 
a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - 
Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení vysokého napětí a nadzemního 
vedení vysokého napětí v/na pozemku parc.č. 727/2 v k.ú. Lesní Albrechtice 
pro zrealizovanou stavbu "Lesní Albrechtice - Skřipov, VN11, VNvVNk" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 230.400,00 Kč + DPH  

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

3090/72/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou (ul. Ke Strážnici)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LOVVD) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava, Suché Lazce pro umístění vodovodní přípojky a 
přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 798/29 v k.ú. Suché Lazce 
pro zrealizovanou stavbu "Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 311/2, 312 
v k.ú. Suché Lazce" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
2.040,00 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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3091/72/RM/21 Smlouva o zabezpečení přeložky veřejného osvětlení (ul. Heritesova)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zabezpečení přeložky veřejného osvětlení z důvodu investiční výstavby 
(MMOPP00LHTA) mezi statutárním městem Opava a společností KIBOT GROUP s.r.o. 
se sídlem Krnovská 36/62, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 27764222 týkající se přeložky 
kabelového vedení a svítidla veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 992/1 v k.ú. Opava - 
Předměstí v rámci realizace stavby "Novostavba BD a garáží"

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

3092/72/RM/21 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy (NN ul. Resslovo nábřeží, 
rozvaděč v MŠ Mostní)

Rada města

1. schvaluje
a) umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 3266/1, 3053/18, 

3053/3, 1636/1, 3059/1, 2919/6, 2919/1, 2919/4 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci 
realizace stavby "Opava, Resslovo nábřeží 2791/9, kNN"

b) umístění optických kabelů a rozvaděče na pozemku parc.č. 609 v k.ú. Opava - 
Předměstí v objektu mateřské školy na ul. Mostní 256/68   

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

3093/72/RM/21 Oprávnění pro Radu statutárního města Opava ke schvalování nových jmenovitých 
akcí TSO s.r.o. pro r. 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
oprávnění pro Radu statutárního města Opava rozšiřovat seznam jmenovitých 
akcí Technických služeb Opava s.r.o. pro rok 2021 

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

3094/72/RM/21 Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Rada města

1. schvaluje
koncepci rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

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

3095/72/RM/21 Spolufinancování navýšené kapacity denního stacionáře Domovinka z rozpočtu SMO

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotaci z rozpočtu statutárního města Opavy ve výši 315.000,00 Kč organizaci Česká 

provincie Kongregace Dcer Božské Lásky na spolufinancování navýšení 
kapacity sociální služby denní stacionář Domovinka o 5 klientů/den, od termínu 
01.07.2021

b) 
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dodatek MMOPP00DKM9E ke smlouvě MMOPP00D5UBZ mezi statutárním městem 
Opava a organizací Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem 
Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 00494453, zastoupenou Marií 
Kadlčíkovou, provinční představenou

c) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/XXX/Z
ve výdajích - odbor sociálních věcí

Rezerva - dotace na poskytování 
sociálních a souvisejících služeb v roce 
2021
(6409,5901,000000000,0040,0000000000000)  - 282.550,00 Kč
Česká provincie Kongregace Dcer Božské 
Lásky - denní stacionář
(4356,5223,000000000,0040,0000154000000) + 282.550,00 Kč

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

3096/72/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka 2 ks automobilů pro 
Městské lesy Opava, p. o." - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka 2 ks 
automobilů pro Městské lesy Opava, p. o." v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek 
a důvodové zprávy

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

ve složení:
1. PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
2. Ing. Radomír Drašák
3. Ing. Ladislava Halfarová

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. pan Jan Gawrecki
3. pan Jiří Cábel

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

3097/72/RM/21 NVZ na dodávky zadávaná v OŘ s názvem "Sdružené dodávky elektrické energie pro 
SMO, jeho PO a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022-2023 
formou postupného nákupu" - výsledek ZŘ

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona:

1. Lumius, spol. s r.o., Horní 700, 739 25 Sviadnov, IČ: 25911945
2. CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 25458302
3. LAMA energy a.s., Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 28262026
4. TAURON Czech Energy s.r.o., Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, 
IČ: 28602455
5. Pražská energetika, a.s., Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, 
IČ: 60193913
6. ALPIQ ENERGY SE, Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČ: 28477090
7. ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 03592880

b) 
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v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona o výběr dodavatele Lumius, spol. s r.o. se sídlem 
Horní 700, 739 25 Sviadnov, IČ: 25911945, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější

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

3098/72/RM/21 NVZ na dodávky zadávaná v OŘ s názvem "Sdružené dodávky zemního plynu pro 
SMO, jeho PO a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022-2023 
formou postupného nákupu" - výsledek ZŘ

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona:

1. CONTE spol. s r.o., Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 00565342
2. LAMA energy a.s., Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 28262026
3. ALPIQ ENERGY SE, Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČ: 28477090
4. ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 03592880
5. Lumius, spol. s r.o., Horní 700, 739 25 Sviadnov, IČ: 25911945

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona o výběr dodavatele CONTE spol. s r.o. se sídlem 
Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 00565342, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější

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

3099/72/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka automobilu pro 
statutární město Opava" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka automobilu 
pro statutární město Opava" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové 
zprávy

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

ve složení:
1. Ing. Martina Věntusová
2. pan Jiří Cábel
3.  Ing. Petr Sordyl

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:
1. Mgr. Tomáš Kubný
2. Ing. Roman Otipka
3. Ing. Lubomír Měch

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/63
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 150.000,00 Kč

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
Autoprovoz 
dopravní prostředek
(6171,6123,000000000,0191,0002512000000) - 400.000,00 Kč
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dopravní prostředek
(6112,6123,000000000,0191,0002512000000) + 550.000,00 Kč

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

3100/72/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Vávrovice - splašková 
kanalizace" - projektové dokumentace - smlouva

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00LRWWY), zakázka: "Vávrovice - splašková kanalizace" - 
projektové dokumentace, mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem 
a společností MEDIUM project EU s.r.o., Riegrova 431, 533 51 Pardubice - Rosice, 
IČ: 28778847 jako zhotovitelem

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

3101/72/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Komárov - 
rekonstrukce (vč. vestavby)" - výsledek zadávacího řízení

Rada města

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

1. FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857
2. BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 27800466
3. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČ: 64610225
4. S-O-D Holding a.s., Podlesní 1827, 73541 Petřvald u Karviné, IČ: 26830272  
5. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756
6. BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947
7. Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc, 

IČ: 28597460  

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele FICHNA - HUDECZEK a.s., 
Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

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

3102/72/RM/21 Investiční akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace" - dodatek ke 
smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRXGZ) ke smlouvě o dílo č. 13/2021/PRI (MMOPP00LRWCQ) 
mezi statutárním městem Opava a společností SDRUŽENÍ pro Komárov a Suché Lazce, 
tvořenou správcem a společníkem 1 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava se sídlem 
Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468, společníkem 2 
OHL ŽS, a.s. se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, DIČ: 
CZ46342796 a společníkem 3 OHL ŽS Slovakia, a.s. se sídlem Tuhovská 10722/29, 
831 06 Bratislava, IČ: 31365701, DIČ: 2020292109, v rámci akce "Komárov a Suché 
Lazce - splašková kanalizace"

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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3103/72/RM/21 Příprava a realizace investiční akce "Sídliště Kylešovice - Liptovská" - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
a) dohodu č. 36/2021/PRI (MMOPP00LRXIP) o činnosti a umístění stavby v ochranném 

pásmu vodního díla mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 
a statutárním městem Opava na pozemcích v k.ú. Kylešovice v rámci akce "Sídliště 
Kylešovice - Liptovská"

b) dohodu č. 37/2021/PRI (MMOPP00LRXHU) o činnosti a umístění stavby v ochranném 
pásmu vodního díla mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 
a statutárním městem Opava na pozemcích v k.ú. Kylešovice v rámci akce "Sídliště 
Kylešovice - Liptovská"

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

3104/72/RM/21 Investiční akce "ZŠ B. Němcové - přístavba" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00LRXF4) ke smlouvě o dílo č. 60/2019/PRI (MMOPP00IKKMM) 

mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností Unicont Opava s.r.o. 
se sídlem Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756, 
DIČ: CZ65142756,  jako zhotovitelem, v rámci akce "ZŠ B. Němcové - přístavba"

b) Rozpočtové opatření č. 2021/64
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

                ZŠ B. Němcové - přístavba
                (3113,6121,00000026,0220,0007787000000)                        - 421.442,82 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)
MD 231 0000

                (0000,8123,00000026,0020,0009963000000)                        - 421.442,82 Kč

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

3105/72/RM/21 Investiční akce "Přestupní místo Opava východ - ul. Skladištní" - dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 2 (MMOPP00LRWZJ) ke smlouvě o dílo č. 39/2020/PRI (MMOPP00LRVJY) 

mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností Sdružení HTCZ + 
MO pro realizaci "Přestupního terminálu Skladištní", tvořenou vedoucím společníkem 
HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, 
DIČ: CZ46678468 a druhým společníkem MORYS s.r.o. se sídlem Korejská 894/9, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771, v rámci akce "Přestupní 
místo Opava východ - ul. Skladištní"

b) Rozpočtové opatření 2021/65
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

  Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní (smlouva MMOPP00LRWZJ)
- základní cena
(2212,6121,00000026,0220,0007570000000)    + 3.667.930,00 Kč
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- DPH - s nárokem na odpočet (67%)
(2212,6121,00000000,0220,0007570000000) + 516.077,55 Kč
- DPH - bez nároku na odpočet (33%)
(2212,6121,00000026,0220,0007570000000) + 254.187,45 Kč

celkem 4.438.195,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)
(základní cena 3.667.930,00 Kč + DPH bez nároku 
na odpočet ve výši 254.187,45 Kč)
MD 231 0000

(0000,8123,00000026,0020,0009963000000)    + 3.922.117,45 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
platby daní a poplatků - reverse charge

(DPH s nárokem na odpočet - 67%)

(6399,5362,00000000,0020,0001111000000) - 516.077,55 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2021/66
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

  Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní (smlouva MMOPP00LRVJY)

- DPH - s nárokem na odpočet (67%) - 
původně hrazeno z úvěru
(2212,6121,00000026,0220,0007570000000) - 22.365.443,64 Kč
- DPH - s nárokem na odpočet (67%)
(2212,6121,00000000,0220,0007570000000) +22.365.443,64 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)
 MD 231 0000

 (0000,8123,00000026,0020,0009963000000) - 22.365.443,64 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
platby daní a poplatků - reverse charge
(DPH s nárokem na odpočet - 67%)

(6399,5362,00000000,0020,0001111000000) - 22.365.443,64 Kč

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

3106/72/RM/21 Realizace investiční akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace" - smluvní 
vztahy

Rada města

1. schvaluje
a) kupní smlouvu č. 31/2021/PRI (MMOPP00LRWRN) mezi Správou železnic, státní 

organizací jako prodávajícím se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové 
Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 a statutárním městem Opava jako kupujícím, 
a to na dodání zboží - dřeva v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - splašková 
kanalizace"

b) smlouvu o kácení dřevin a náhradě za vykácené dřeviny č. 29/2021/PRI 
(MMOPP00LRX83) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava, 
v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

c) smlouvu o kácení dřevin a náhradě za vykácené dřeviny č. 27/2021/PRI 
(MMOPP00LRX6D) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░ , Opava, v rámci 
akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"
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d) smlouvu o kácení dřevin a náhradě za vykácené dřeviny č. 28/2021/PRI 
(MMOPP00LRX4N) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , Vršovice, 
v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

e) smlouvu o kácení dřevin a náhradě za vykácené dřeviny č. 25/2021/PRI 
(MMOPP00LRX5I) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava, 
v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

f) smlouvu o kácení dřevin a náhradě za vykácené dřeviny č. 26/2021/PRI 
(MMOPP00LRX78) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ a░░░░ 
░░░░ ░░ , Opava, v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

g) smlouvu o kácení dřevin a náhradě za vykácené dřeviny č. 30/2021/PRI 
(MMOPP00LRWO2) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , Opava, 
v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

h) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/46
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

                Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace
                (2321,6121,00000000,0220,0007509000000)                       + 134.946,51 Kč

                Investice - projektová dokumentace
                (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                       - 134.946,51 Kč

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

3107/72/RM/21 Zpráva o činnosti oddělení kontroly za rok 2020 a plán veřejnosprávních kontrol pro 
rok 2021

Rada města

1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti oddělení kontroly za rok 2020

2. schvaluje
Plán veřejnosprávních kontrol pro rok 2021

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

3108/72/RM/21 Schválení účetní závěrky statutárního města Opavy k 31.12.2020

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Účetní závěrku statutárního města Opavy k 31.12.2020

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

3109/72/RM/21 Závěrečný účet SMO za rok 2020

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2020 s výrokem přezkumu 

hospodaření bez výhrad

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

daň z příjmu placená obcí
MD 231 0000

(0000,1122,00000000,0020,0000000000000) + 16.757.270,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
D 231 0000

(6399,5365,00000000,0020,0000000000000) + 16.757.270,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
a) hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Opava za rok 

2020, rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2020 a 
převody do fondů 

b) hospodaření obchodních organizací SMO s většinovým podílem

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

3110/72/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/67

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000161,0020,0000000000079) + 1.038.174,00 Kč

ve výdajích - odbor dopravy
Městský dopravní podnik Opava - dopravní
obslužnost
autobusy 52%
(2292,5193,000000161,0160,0001003000000) + 539.850,50 Kč
(2292,5193,000000000,0160,0001003000000)   - 539.850,50 Kč
trolejbusy 48%
(2294,5193,000000161,0160,0001003000000) + 498.323,50 Kč
(2294,5193,000000000,0160,0001003000000)      - 498.323,50 Kč

ve výdajích - odbor dopravy
rezerva FARO
(2292,5901,000000000,0020,0002993000000) + 539.850,50 Kč
(2294,5901,000000000,0020,0002993000000) + 498.323,50 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2021/68
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000013351,0020,0000000000036) + 2.129.890,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na
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provoz - na úhradu mimořádné odměny 
zaměstnancům sociálních služeb, za výkon 
profese při probíhající epidemii onemocnění 
COVID_19
(4350,5336,000013351,0040,0001002000036) + 2.129.890,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2021/69
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 práce"
- platy zaměstnanců

(4342,5011,000000000,0040,0002449000000) - 223.881,00 Kč
(4342,5011,000004428,0040,0002449000000) + 223.881,00 Kč

- sociální pojištění
(4342,5031,000000000,0040,0002449000000) - 55.970,00 Kč

(4342,5031,000004428,0040,0002449000000) + 55.970,00 Kč

- zdravotní pojištění

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

(4342,5032,000004428,0040,0002449000000) + 20.149,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 300.000,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2021/70
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 120.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
přeplatky z vyúčtování služeb za r. 2020
(3613,5909,000000000,0051,0009096000000) + 120.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2021/71
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 90.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
mateřská škola Zborovská
účelový příspěvek na provoz
(3111,5331,000000000,0030,0001002000006) + 90.000,00 Kč

Stránka 19 z 27Přehled usnesení [72/RM/19.5.2021]



f) Rozpočtové opatření č. 2021/72
v příjmech - odd. personální a mzdové

náhrada škody
(6171,2324,000000000,0192,0009078000000)  + 5.000,00 Kč

v příjmech - odbor majetku města
pojistné plnění
(6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 11.928,00 Kč

ve výdajích - odbor informatiky
výpočetní technika - DHDM
(6171,5137,000000000,0170,0002528000000) + 16.928,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2021/73
ve výdajích - odbor majetku města

výkupy pozemků
(3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 45.899,00 Kč

oprava separační linky
(3725,5171,000000000,0050,0000000000000) +45.899,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2021/74
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 105.262,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
oprava propadlé cyklostezky
(2219,5171,000000000,0050,0001029000000) +105.262,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/47

ve výdajích - odbor majetku města
správa majetku
opravy a udržování - 110.908,00 Kč
(3613,5171,000000000,0051,0001035000000)

Domov pro matky s dětmi
opravy a udržování 
(3612,5171,000000000,0051,0007748000000) + 110.908,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/48
ve výdajích - odbor životního prostředí

rezerva - náhradní výsadba
(3745,5901,000000120,0130,0002987000000) - 145.200,00 Kč
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frézování pařezů
(3745,5169,000000120,0130,0000000000000) + 145.200,00 Kč

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

3111/72/RM/21 Dotace ostatní - Linka bezpečí, z.s. - Linka bezpečí pro děti a mládež z města Opavy

Rada města

1. odročuje
projednání žádosti o finanční dotaci Linky bezpečí, z.s. .se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 
181 00 Praha, IČ 61383198, na náklady související s provozem Linky bezpečí pro děti a 
mládež z města Opavy, ve výši 50.000,00 Kč

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

3112/72/RM/21 Dotace ostatní - Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočný spolek - 
provoz

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Vodní záchranné služby ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočného 
spolku se sídlem Jiráskova 1626/3, 792 01 Bruntál, IČ 70314659, na náklady související 
s provozem záchranné služby na přehradě Slezská Harta, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Vodní záchranné službě ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočného spolku 

se sídlem Jiráskova 1626/3, 792 01 Bruntál, IČ 70314659, na náklady související 
s provozem záchranné služby na přehradě Slezská Harta, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/49
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč

Vodní záchr. služba CCK Bruntál-Slezská Harta
(3900,5222,000000000,0020,0000626000000)    + 20.000,00 Kč

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

3113/72/RM/21 Dotace ostatní - Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO - celoroční činnost

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO se sídlem Dostojevského 
2124/14, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 75074982 na náklady související s celoroční 
činností v roce 2021, ve výši 40.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Asociaci TOM ČR, TOM 4207 KADAO se sídlem Dostojevského 

2124/14, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 75074982 na náklady související s celoroční 
činností v roce 2021, ve výši 40.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/50
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč

Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
(3419,5222,000000000,0020,0000375000000)   + 40.000,00 Kč

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

3114/72/RM/21 Schválení dodatku č.2 - HZ Brno spol. s r.o. - přezkum hospodaření

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č.2  MMOPP00CV38Q ke smlouvě MMOPP00CW7B6 ze dne 03.06.2019 

mezi statutárním městem Opava jako klientem a  H Z Brno spol. s r.o.  se sídlem 
Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 46964720, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Řeřuchou, jednatelem, jako auditorem

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2021/51

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 300.000,00 Kč

přezkoumání hospodaření SMO 
(6171,5169,000000000,0020,0002525000000) + 300.000,00 Kč

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

3115/72/RM/21 Schválení dotační smlouvy - Slovácká muzika - Muzikanči - z. s.

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CV360, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a spolkem Slovácká muzika - Muzikanči - z. s. se sídlem Zeyerova 1380/6, Kateřinky, 747 
05 Opava, IČ 26583267, zastoupenou Petrem Kopičkou, odpovědným zástupcem, ve výši 
10.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

3116/72/RM/21 Smlouva o udělení souhlasu k reprodukci - historické fotografie zimního stadionu

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o udělení souhlasu k reprodukci (MMOPP00HMH3L) mezi Slezským zemským 
muzeem, se sídlem Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, IČ 00100595, zastoupeným 
Mgr. Janou Horákovou, ředitelkou a statutárním městem Opava

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

Stránka 22 z 27Přehled usnesení [72/RM/19.5.2021]



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

3117/72/RM/21 Udělení Ceny Petra Bezruče

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) udělení Ceny Petra Bezruče panu Kurtu Gebauerovi, bydlištěm ░░░░ ░░░  ░ , 

Praha 6, za celoživotní dílo v oblasti vizuálního umění a sochařství, pedagogické 
mistrovství, reprezentaci Slezska a soustavnou propagaci a tvorbu v rámci kultivace 
veřejného prostoru v České republice.

b) přiznání finanční odměny panu Kurtu Gebauerovi dle předloženého návrhu

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

3118/72/RM/21 Žádost o použití znaku města - akce kulturní dědictví UNESCO

Rada města

1. schvaluje
použití znaku města Opavy Slovanské unii, z. s., se sídlem Lohniského 853/8, Praha - 
Hlubočepy, pro propagaci putovní panelové výstavy Slavní čeští Rakušané, která se koná 
v rámci projektu Kulturní dědictví UNESCO Rakousko v roce 2021. 

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

3119/72/RM/21 Opavská kulturní organizace - změna organizační struktury

Rada města

1. schvaluje
organizační strukturu Opavské kulturní organizace, p. o., s účinností ke dni 15. 4. 2021

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

3120/72/RM/21 Informace o zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

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

3121/72/RM/21 Navýšení cílové kapacity školní družiny při Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2

Rada města

1. schvaluje
navýšení cílové kapacity školní družiny  při  Základní škole  Opava, Edvarda Beneše 2 - 
příspěvková organizace ze současného počtu 150 žáků na 180 žáků s účinností 
od 1. září 2021

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

3122/72/RM/21 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace - nákup myčky černého 
nádobí
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Rada města

1. bere na vědomí
informaci o nákupu myčky černého nádobí příspěvkovou organizací Zařízení školního 
stravování Opava

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

3123/72/RM/21 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace - organizační řád

Rada města

1. schvaluje
organizační řád Seniorcentra Opava, p.o. s účinností od 1. 6. 2021

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

3124/72/RM/21 Darovací smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opavou - 
darování movité věci v hodnotě 43.635,79 Kč

Rada města

1. schvaluje
darovací smlouvu (MMOPP00F62DU), mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO 70890692 jako dárcem a statutárním městem Opava, jako 
obdarovaným

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

3125/72/RM/21 Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje a statutárním městem Opavou - bezúplatný převod movité 
věci v hodnotě 95.280 Kč

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku (MMOPP00F62EP), mezi Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO: 70884561 jako převodcem a statutárním městem Opava, jako nabyvatelem

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

3126/72/RM/21 Smlouva o dílo - "Expozice Hláska II."

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo - "Expozice Hláska II.", MMOPP00F5PGB mezi Art Consultancy s.r.o., 
se sídlem Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava, zastoupeným MgA. Tomášem Skalíkem, 
jednatelem a statutárním městem Opava
POZN: dodatečně byla upravena důvodová zpráva

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

3127/72/RM/21 Návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Opavě
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Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zvolit
opětovně přísedící Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let
a) paní Alenu Bendovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 1, ░░░░ ░░░ 

b) pana Mgr. Tomáše Beyera, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 5,░░░░ ░░░░ ░ 

c) paní Helenu Cypris Žůrkovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 5, ░░░░ ░░░░ 

d) paní Elišku Eschingerovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 5, ░░░░ ░░ 

e) pana Mgr. Vlastimila Kocura, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 5, ░░░░ ░░░ 

f) paní Mgr. Danu Lebedovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 1, ░░░░ ░░ 

g) paní Evu Murovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 9, ░░░░ ░░░ 

h) pana Jiřího Navrátila, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 7, ░░░░ ░░░░ ░░░░ 

i) paní Drahomíru Ondráčkovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 1, ░░░░ ░░░ 

j) paní Mgr. Pavlu Petkovovou, nar. ░░░░ ░░░░ , bytem Opava 1, ░░░░ ░░░ 

k) paní Blanku Rossmanithovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 5, ░░░░ ░░ 

l) pana Ing. Jiřího Složila, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 5, ░░░░ ░░░ 

m) paní Sylvu Stuchlíkovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Opava 1, ░░░░ ░░░░ 

n) paní Věru Šínovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 1, ░░░░ ░░░░ ░ 

o) paní Bc. Marcelu Vajdovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 1, ░░░░ ░░░░ ░ 

p) paní Annu Veselou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 1, ░░░░ ░░░ 

q) pana Ing. Miroslava Wernera, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 1, ░░░░ ░░░ 

2. doporučuje zastupitelstvu města zvolit
do funkce přísedícího Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let

pana Karla Tichého, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava 1, ░░░░ ░░░ , navrženého 
panem Bc. Reném Černohorským, členem zastupitelstva města

3. ukládá
primátorovi města předložit návrh na zvolení do funkce přísedících Okresního soudu 
v Opavě na dobu 4 let na nejbližším zasedání zastupitelstva města dle bodu 1 a 2 tohoto 
usnesení

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

3128/72/RM/21 Komise RMO - Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality - rezignace na 
členství v komisi

Rada města

1. bere na vědomí
rezignaci pana Bc. Libora Kuděly na funkci člena Komise pro výchovu, vzdělávání 
a prevenci kriminality ke dni 05. 05. 2021

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

3129/72/RM/21 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  30. 04. 2021 do 13. 05. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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3130/72/RM/21 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

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

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

3131/72/RM/21 Majetek ve správě TSO s.r.o. - areál Městského koupaliště v Opavě - záměr pronájmu

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako sklep, o výměře 

57,42 m2 nacházejícího se v 1. PP, dále výčep, kancelář, šatny, WC, sklady 
s příslušenstvím a vybavením o výměře 96,30 m2, (čísla místností: 105b; 105d; 106a; 
106b; 106c; 106d; 106e; 107; 108; 115; 116; 117; 118) nacházející se v I. NP 
a restaurace, kuchyně, sklady s příslušenstvím a vybavením o výměře 
145,15 m2 (čísla místností: 202; 203; 204; 205; 206; 207a; 207b; 207c; 208; 223; 224; 
225; 226; 246) o výměře 145,15 m2 nacházející se v II. NP  v budově  č.p. 2081, objekt 
občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 ležícího 
v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

b) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako bufet u golfu, s příslušenstvím 
a vybavením o výměře 13,90 m2 (čísla místností: 151a; 151b; 151c) nacházejícího se 
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

c) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako bufet u dílny, s příslušenstvím 
a vybavením o výměře 13,95 m2 (čísla místností: 141a; 142a; 142b) nacházející se 
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

d) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako bufety, s příslušenstvím 
a vybavením o výměře 10,40 m2 (čísla místností: 104a; 104b; 104c) nacházející se 
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

e) záměr pronájmu letní kabiny č. 1 (číslo místnosti: 312) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

f) záměr pronájmu letní kabiny č. 2 (číslo místnosti: 311) nacházející se v III. NP v budově 
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

g) záměr pronájmu letní kabiny č. 3 (číslo místnosti: 310) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

h) záměr pronájmu letní kabiny č. 4 (číslo místnosti: 309) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

i) záměr pronájmu letní kabiny č. 5 (číslo místnosti: 308) nacházející se v III. NP v budově 
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

j) záměr pronájmu letní kabiny č. 6 (číslo místnosti: 305) nacházející se v III. NP v budově 
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
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k) záměr pronájmu letní kabiny č. 7 (číslo místnosti: 323) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

l) záměr pronájmu letní kabiny č. 8 (číslo místnosti: 322) nacházející se v III. NP v budově 
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

m) záměr pronájmu letní kabiny č. 9 (číslo místnosti: 321) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

n) záměr pronájmu letní kabiny č. 10 (číslo místnosti: 320) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

o) záměr pronájmu letní kabiny č. 11 (číslo místnosti: 319) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

p) záměr pronájmu letní kabiny č. 12 (číslo místnosti: 318) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

q) záměr pronájmu letní kabiny č. 13 (číslo místnosti: 317) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

r) záměr pronájmu letní kabiny č. 14 (číslo místnosti: 314) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

s) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2133/6 ležícího v katastrálním území Opava-
Předměstí o celkové ploše 5,5 m2 (areál městského koupaliště)

t) záměr pronájmu nebytového, prostoru označeného jako bufety, s příslušenstvím 
a vybavením o výměře 10,10 m2 (čísla místností: 131a; 131b; 131c) nacházející se 
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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