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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 17.7.2019 v 09:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

786/19/RM/19 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje

program schůze Rady statutárního města Opavy dne 17. 7. 2019

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

787/19/RM/19 Majetkové záležitosti - záměry I.

Rada města

1. schvaluje

záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže - parc.č.  2724/28 - zastavěná plocha, k.ú. 
Opava - Předměstí

2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod stavbou garáže - parc.č. st. 1678 - zastavěná plocha, 

k.ú. Kateřinky u Opavy

b) záměr pronájmu pozemku pod stavbou garáže - parc.č. st. 1674 - zastavěná plocha, 
k.ú. Kateřinky u Opavy

3. schvaluje
záměr prodeje části pozemku  parc.č.  2724/59 - ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, dle 
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

788/19/RM/19 Majetkové záležitosti - nájem

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00HZK46) mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem 
části pozemku parc.č. 2373/21 - ostatní plocha zeleň, k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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789/19/RM/19 Majetkové záležitosti - záměry II.

Rada města

1. schvaluje

záměr prodeje pozemku parc.č. 2501/2 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1031/1 - ostatní plocha, označené dle 

přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 1031/32 - ostatní 
plocha, k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1031/1 - ostatní plocha, označené dle 
přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 1031/33 - ostatní 
plocha, k.ú. Opava - Předměstí

c) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1031/1 - ostatní plocha, označené dle 
přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 1031/34 - ostatní 
plocha, k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/2 - ostatní plocha, označené dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2431/16 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky 
u Opavy

4. neschvaluje

záměr koupě pozemků parc.č. 1428 - vodní plocha, parc.č. 1429 - vodní plocha, parc.č. 
1430 - vodní plocha, parc.č. 1431/1 - vodní plocha, parc.č. 1432 - vodní plocha, katastrální 
území Skřipov

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

790/19/RM/19 Majetkové záležitosti - záměry III.

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/145 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/454 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1591/9 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1826 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy

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

791/19/RM/19 Majetkové záležitosti - nájemní smlouvy

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKOE) mezi statutárním 

městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/21 - 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)
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b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKI8) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/144 - 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)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKHD) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/96 - 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)

d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKGI) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/168 - 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)

e) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKJ3) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/66 - 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)

f) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKP9) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/107 - 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)

g) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKAC) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/223 - 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)

h) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKLT) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/17 - 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)

i) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZL9A) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemci, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/103 - 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)

j) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKNJ) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/450 - 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)

k) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKQ4) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/154 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad)

l) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLEL) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2184/50 - 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)

m) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKSU) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 
jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2724/76 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 
Kč/m2/rok (cena dle zásad)
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n) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKKY) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 515/7 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena 
dle zásad)

o) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZKMO) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1668 - 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 
35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

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

792/19/RM/19 Smlouva o instalaci a provozu zařízení dálkového přenosu dat - KD Na Rybníčku

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o instalaci a provozu zařízení dálkového přenosu dat pro účely vzdálené 
protipožární ostrahy (MMOPP00JO0OB), mezi statutárním městem Opava a společností 
ECHO alarm, s.r.o., se sídlem Frýdecká 444/257, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 61946702

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

793/19/RM/19 Dodatek č. 1, Liptovská 1045/21, Opava

Rada města

1. schvaluje

dodatek č. 1 (MMOPP00I7Z8C) ke Smlouvě o výpůjčce (MMOPP00DG6T6) mezi 
statutárním městem Opava jako půjčitelem a Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní okruh 695/27, Opava - Předměstí, PSČ: 
746 01, IČ: 00318574 jako vypůjčitelem

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

794/19/RM/19 Záměr prodeje obchodního centra, Opava

Rada města

1. schvaluje

záměr prodeje pozemku parc. č. 270, jehož součástí je budova č. p. 27, nacházející se 
v části obce Město, pozemku parc. č. 265/5, jehož součástí je budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, pozemku parc. č. 265/3, jehož součástí je budova č. p. 21, nacházející 
se v části obce Město, pozemku parc. č. 260/7, pozemku parc. č. 582/2, spoluvlastnického 
podílu ve výši 68861/100000 na pozemku parc. č. 265/4, spoluvlastnického podílu ve výši 
41290/100000 na budově bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na pozemku parc. 
č. 265/4, pozemku parc. č. 582/3, spoluvlastnického podílu ve výši 68861/100000 na 
pozemku parc. č. 260/4, spoluvlastnického podílu ve výši 41290/100000 na budově č. p. 
22, nacházející se v části obce Město a stojící na pozemku parc. č. 260/4, části pozemku 
parc. č. 260/3 a části  pozemku parc. č. 260/2, dle grafického znázornění, vše ležící v 
katastrálním území Opava - Město

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 
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795/19/RM/19 Záměr pronájmu obchodního centra, Opava

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č. 270, jehož součástí je budova č. p. 27, nacházející se 
v části obce Město, pozemku parc. č. 265/5, jehož součástí je budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, pozemku parc. č. 265/3, jehož součástí je budova č. p. 21, nacházející 
se v části obce Město, dále záměr pronájmu pozemku parc. č. 582/2, pozemku parc. č. 
582/3, vše ležící v katastrálním území Opava - Město, prostor sloužících podnikání 
nacházejících se v budově bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na pozemku 
parc. č. 265/4 (dle grafického znázornění), prostor sloužících podnikání nacházejících se v 
budově č. p. 22, Město, stojící na pozemku parc. č. 260/4 (dle grafického znázornění), vše 
ležící v katastrálním území Opava - Město, vše výše uvedené je součástí Obchodního 
centra Slezanka (předmětem nájmu mohou být i jen některé nemovité věci či prostory 
v nich se nacházející nebo jen některé prostory sloužící podnikání) za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě

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

796/19/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IJKZ6) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ všichni bytem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Supíkovice pro umístění vodovodní přípojky do 
pozemku parc.č. 2954 k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Rekonstrukce bytu a 
podkroví, Stará silnice", 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 
(MMOPP00JNXNE) mezi statutárním městem Opava a Severomoravskými vodovody 
a kanalizacemi Ostrava a.s. pro umístění výměny vodovodních řadů v pozemku parc.č. 
1672/35, 2924/12, 2925/1, 2926, 2927, 2929, 2930 a 2931 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro stavbu "Opava, ul. Mostní, Sadová - výměna vodovodních řadů", za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše 
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města 
Opavy 

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00JNKMZ) mezi statutárním městem Opava a Severomoravskými vodovody 
a kanalizacemi Ostrava a.s. pro umístění rekonstrukce revizních šachet kanalizace v 
pozemku parc.č. 2925/1, 2926 a 2929 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, ul. 
Sadová - rekonstrukce revizních šachet kanalizace", za jednorázovou náhradu za 
zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za 
zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJL60) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava pro umístění 
vodovodní přípojky v rámci stavby "Vodovodní přípojka pro RD č.p. 726, Opava, 
Jaktař, Přemyslovců"  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.750,00 Kč + DPH

e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JNXLO) mezi statutárním městem 
Opava a Moravskoslezským krajem pro umístění vodovodního řadu v rámci stavby 
"Tělovýchovné zařízení, prodloužení vodovodního řadu DN100/DL. 19,28 m"  za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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797/19/RM/19 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města

1. schvaluje
umístění odlehčovacích drenážních pér na sanaci spodních vod na pozemcích parc.č. 
104/3 a parc.č. 602/2 v k.ú. Opava - Město pro snížení hladiny spodní vody OC Breda & 
Weinstein, Opava

2. odročuje
projednání umístění přechodu pro chodce a stavby chodníku na pozemku parc.č. 2704/20 
v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "Rekonstrukce objektu na ul. B. 
Němcové, Opava"  

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

798/19/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JNTIV) mezi Statutárním městem 

Opava a společností OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 
Opava, IČ 25385771 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích 
parc.č. 875/1, 875/4, 875/5, 875/6, 875/121, 875/127, 875/128, 875/133, 875/134, 
875/135, 875/136, 875/140, 875/162, 875/163, 875/164, 1070/37, 1805/1 v k.ú. 
Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, Kylešovice, OPATHERM, LDS", 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 138.430,00 Kč + DPH  

b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JNTDK) mezi Statutárním městem 
Opava a společností DJUSU Company, s.r.o. se sídlem Osadní 869/30, Holešovice, 
170 00 Praha 7, IČ 25364791 pro umístění podzemního vodovodního vedení studniční 
vody v pozemcích parc.č. 3333/4, 3333/5, 2146/19 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro studnu nacházející se na pozemku parc.č. 2146/21 v k.ú. Opava - Předměstí 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5.600,00 Kč + DPH  

c) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JNTBU) mezi Statutárním městem 
Opava a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 
Žižkov, 1300 00 Praha 3, IČ 04084063, pro umístění podzemního komunikačního 
vedení a skříně rozvaděče v/na pozemku parc.č. 2370/27 v k.ú. Opava - Předměstí  
pro zrealizovanou stavbu "16010-039754 RVDSL1721_M_T_OPAV532-
OPAV1HR_MET", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.600,00 Kč + DPH  

d) smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, (MMOPP00IDX6U) mezi Povodím 
Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ 70890021 a Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, pro umístění 
výústního objektu na pozemku parc.č. 133/1 v k.ú. Palhanec pro stavbu "Silnice I/11 
Opava, Severní obchvat - západní část, SO 155 Přeložka polní cesty km 2,640", 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH  

e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JNU3R) mezi 
Statutárním městem Opava a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 1300 00 Praha 3, IČ 04084063, pro umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, skříně rozvaděče MDSLAM450 a 
rozvaděče ER112 a podzemního vedení přípojky nízkého napětí v/na pozemcích 
parc.č. 985/1, 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy  pro stavbu 
"RVDSL1935_M_T_OPAK17-OPAK1HR_MET", za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy    

f) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJLR3) mezi Statutárním městem 
Opava a společností UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 
502/5, 140 00, IČ 00562262 pro umístění podzemního komunikačního vedení 
v pozemcích parc.č. 174/14, 174/16, 176/5, 178/15, 271/1, 292/1, 333, 347/2, 490, 
492/2, 520/1, 531, 581/3, 581/4, 581/5, 581/10, 581/14, 581/15, 581/16, 581/17, 598/2, 
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611/1, 611/33, 611/37, 611/39, 611/40, 611/41, 611/42, 611/43, 612/1, 2491, 2493, 
2498/2, 2498/12, 2498/13, 2501/1, 2501/7, 2501/15, 2589/4, 2626/10, 2626/14, 
2626/15, 2626/36, 2626/37, 2626/118, 2626/160, 2626/161, 2626/226, 2626/227, 
2626/231, 2626/232, 2626/276, 2626/281, 2626/282, 2626/358, 2953/2, 2953/3, 
2953/4, 2959/4, 2960, 2962/1, 2963/3, 2964, 2967, 2968, 2969, 2970/1, 2970/2, 2971, 
2975, 2985, 2990, 2997/1, 3001/2, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006/1, 3007, 3008, 3009, 
3010, 3011, 3013, 3014/1, 3014/2, 3014/3, 3015, 3016/1, 3017, 3018, 3023/6, 3030 
v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Výstavba sítě FTTB/FTTH Opava 
(Zařízení EKS UPC Opava)"  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve 
výši 1.502.200,00 Kč + DPH

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

799/19/RM/19 Výpůjčka materiálně-technického vybavení pro Policii České republiky Územní odbor 
Opava

Rada města

1. svěřuje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru 
kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy pravomoc za statutární město Opavu 
rozhodnout o uzavření smlouvy o výpůjčce, na základě níž statutární město Opava jako 
půjčitel přenechá České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 75151502, jakožto 
vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání movité věci (včetně software) uvedené 
v příloze č. 1 tohoto materiálu, jakož i rozhodovat o případných změnách smlouvy o 
výpůjčce a jejím ukončení

2. pověřuje
Ing. Martinu Věntusovou, pověřenou řízením odboru kancelář tajemníka Magistrátu města 
Opavy, aby statutární město Opavu zastupovala při jednání o smlouvě o výpůjčce 
uvedené v bodě 1 tohoto usnesení a při jejím uzavření

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

800/19/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Pořízení elektromobilu" - 
zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve 

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

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:

1. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava, Cihelní 
3160/49b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 47124652

2. REPREcar  s.r.o., Přemyslovců 344/6, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 26815338
3. AUTOBOND GROUP a.s., Kolbenova 859/15, Vysočany, 190 00 Praha 9, 

IČ: 27567575, pobočka Ostrava: Krmelínská 762/12, 720 00 Ostrava-Hrabová
4. AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., Ostravská 1941/38a, 748 01 Hlučín, IČ: 26835746
5. BONO auto a.s., Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, 

IČ: 14614812, pobočka Ostrava: Opavská 6233/20a, 708 00, Ostrava - Poruba
6. AUTO Hlaváček a.s., Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc - Holice, IČ: 65138180, 

pobočka Opava: Těšínská 3012/93, 746 01 Opava - Předměstí
7. AUTOCENTRÁLA s.r.o., Markvartovická 1906/7, 748 01 Hlučín, IČ: 48390747
8. AUTOLAROS SPEED s.r.o., Krmelínská 748/9, Hrabová, 720 00 Ostrava, 

IČ: 25832310
9. AUTOczech s.r.o., Krnovská 700/137b, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 26820765

2. jmenuje
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a) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž 
provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Martina Věntusová
2. Ing. Petr Sordyl
3. pan Jiří Cábel
4. Ing. Pavel Chroust
5. Ing. Lumír Měch

b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, 
která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Lubomír Měch
2. Ing. Roman Otipka
3. paní Pavla Hluchá
4. Ing. Jakub Kramoliš
5. Ing. Michal Jedlička

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/112

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

Koncept chytřejšího města - rezerva
(3639,5901,00000120,0140,0000000000000) - 900.000,00 Kč

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka
Pořízení elektromobilu - Magistrát města Opavy
(6171,6123,00000120,0191,0002394000000) + 900.000,00 Kč

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

801/19/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Optimalizace městské 
hromadné dopravy v Opavě" - výsledek výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. PRO CEDOP s.r.o., se sídlem Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, Kročehlavy, 
IČ: 27174069
2. KPM CONSULT, a.s., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno-střed, Veveří, 
IČ: 25312936
3. AVP Vladimír Návrat, s.r.o., se sídlem Alžírská 1514/7, 708 00 Ostrava - Poruba, 
IČ: 42766931

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost PRO CEDOP s.r.o., se sídlem 
Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, Kročehlavy, IČ: 27174069, jehož nabídka splnila 
požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídek.

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

802/19/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Opava - Zefektivnění a 
rozšíření MKDS IV. etapa" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. odročuje
projednání materiálu "Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Opava - 
Zefektivnění a rozšíření MKDS IV. etapa" - zahájení výběrového řízení"

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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803/19/RM/19 Výzva domácnostem a vzor Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z 
rozpočtu SMO

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) program Poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na 
pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje 
včetně příloh

b) vzorovou smlouvu, (MMOPP00JJMJJ), mezi statutárním městem Opava a příjemcem 
návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Opava

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

804/19/RM/19 Příprava investiční akce - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
smlouvu č. 33/2019/PRI (MMOPP00IKLSL) o podmínkách realizace úprav drážního 
zařízení SŽDC a smlouvu o výpůjčce mezi Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, 
DIČ: CZ70994234 a statutárním městem Opava v rámci akce "Přestupní terminál Opava 
východ - ul. Skladištní"

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

805/19/RM/19 Investiční akce - veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 37/2019/PRI (MMOPP00IKLNA) pro 
stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi 
statutárním městem Opava a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající fyzickou 
osobou se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava, IČ: 12124036, DIČ: ░░░░ ░░░░ na 
zakázku malého rozsahu "Hrnčířská 13, 15, 15a" (výměna oken, zateplení) za cenu 
nejvýše přípustnou 229.000,00 Kč bez DPH (277.090,00 Kč vč. DPH)

b) smlouvu na zhotovení technicko - ekonomické studie č. 38/2019/PRI 
(MMOPP00IKIOQ) odkanalizování městské části Opava - Vávrovice mezi statutárním 
městem Opava a společností KONEKO, spol. s r.o. se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 
Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 00577758, DIČ: CZ00577758 na zakázku malého 
rozsahu "Vávrovice - splašková kanalizace" za cenu nejvýše přípustnou 98.820,00 Kč 
bez DPH (119.572,20 Kč vč. DPH)

c) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/64
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ca) Hrnčířská 13, 15, 15a (výměna oken, zateplení) - PD

(3612,6121,00000000,0220,0007515000000) + 277.090,00 Kč

cb) Vávrovice - splašková kanalizace - studie
(2321,6121,00000000,0220,0007941000000) + 119.572,20 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 396.662,20 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 
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806/19/RM/19 Jednací řád komisí Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
Jednací řád komisí Rady statutárního města Opavy s účinností od 18. 7. 2019 

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

807/19/RM/19 Organizační řád Magistrátu města Opavy

Rada města

1. schvaluje
Organizační řád Magistrátu města Opavy s účinností od 1. 8. 2019

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

808/19/RM/19 Pravidla některých vztahů mezi statutárním městem Opavou a obchodními 
společnostmi, v nichž má město majetkovou účast

Rada města

1. schvaluje
Pravidla některých vztahů mezi statutárním městem Opavou a obchodními společnostmi, 
v nichž má město majetkovou účast, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu 

2. ukládá
primátorovi  města Ing. Tomáši Navrátilovi předložit Pravidla některých vztahů mezi 
statutárním městem Opavou a obchodními společnostmi, v nichž má město majetkovou 
účast, uvedená v bodě 1 tohoto usnesení, po jejich schválení radou města ke schválení 
také zastupitelstvu města

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

809/19/RM/19 Plné moci pro jednání s bankami

Rada města

1. svěřuje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru 
finančnímu a rozpočtovému Magistrátu města Opavy pravomoc za statutární město Opavu 
rozhodovat o věcech uvedených v plných mocí schvalovaných v bodě 3 tohoto usnesení 

2. pověřuje
Ing. Lenku Grigarovou, vedoucí odboru finančního a rozpočtového Magistrátu města 
Opavy, aby statutární město Opavu ve věcech uvedených v plných mocích schvalovaných 
v bodě 3 tohoto usnesení zastupovala a právně za něj jednala 

3. schvaluje

a) Plnou moc pro Ing. Lenku Grigarovou vedoucí odboru finančního a rozpočtového 
Magistrátu města Opavy, k nakládání s účty statutárního města Opavy vedenými u 
České spořitelny a.s. a k dalším úkonům a právním jednáním dle přílohy č.1 tohoto 
materiálu 

b) Plnou moc pro Ing. Lenku Grigarovou, vedoucí odboru finančního a rozpočtového 
Magistrátu města Opavy, k nakládání s účty statutárního města Opavy vedenými 
u Československé obchodní banky a.s. a k dalším úkonůma právním jednáním dle 
přílohy č.2 tohoto materiálu 

c) Plnou moc pro Ing. Lenku Grigarovou vedoucí odboru finančního a rozpočtového 
Magistrátu města Opavy, k nakládání s účty statutárního města Opavy vedenými 
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u Komerční banky a.s. a k dalším úkonům a právním jednáním dle přílohy č.3 tohoto 
materiálu

d) Plnou moc pro Ing. Lenku Grigarovou vedoucí odboru finančního a rozpočtového 
Magistrátu města Opavy, k nakládání s účty statutárního města Opavy vedenými 
u Raiffeisenbank a.s. a k dalším úkonům a právním jednáním dle přílohy č.4 tohoto 
materiálu 

e) Plnou moc pro Ing. Lenku Grigarovou vedoucí odboru finančního a rozpočtového 
Magistrátu města Opavy, k nakládání s účty statutárního města Opavy vedenými 
u České národní banky a k dalším úkonům a právním jednáním dle přílohy č.5 tohoto 
materiálu 

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

810/19/RM/19 Dotace ostatní -Tělovýchovná jednota Opava - Slavkovský lesík

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednoty Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 
2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948, na náklady související s akcí 50.ročník 
přespolního běhu přes Slavkovský lesík, ve výši 49.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 

2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948, na náklady související s akcí 
50.ročník přespolního běhu přes Slavkovský lesík, ve výši 21.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/65

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 21.000,00 Kč

Tělovýchovná jednota Opava, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000353000000)    + 21.000,00 Kč

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

811/19/RM/19 Dotace ostatní - Ceca cup - charitativní turnaj

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 charitativního turnaje v malé 
kopané, ve výši 15.000,00 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 charitativního turnaje v malé kopané, 
ve výši 15.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/66

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

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

Ceca cup z.s., z.s.
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(3419,5222,00000000,0020,0000590000000)    + 15.000,00 Kč

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

812/19/RM/19 Dotace ostatní -Tělovýchovná jednota Opava - běh kolem komína Modelu

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednoty Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 
2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948, na náklady související s akcí běh kolem 
komína Modelu, ve výši 36.000,00 Kč

2. schvaluje

a) finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 
2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948, na náklady související s akcí běh 
kolem komína Modelu, ve výši 10.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/67

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 10.000,00 Kč

Tělovýchovná jednota Opava, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000353000000)    + 10.000,00 Kč

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

813/19/RM/19 Dotace ostatní - FEMININE s.r.o. - Trofeo Níké Jeseníky 2019

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti FEMININE s.r.o. se sídlem K. Čapka 84/6, 792 01 
Bruntál, IČ 25963261, na náklady související s akcí Trofeo Níké Jeseníky 2019, ve výši 
20.000,00 Kč

2. schvaluje

a) finanční dotaci společnosti FEMININE s.r.o. se sídlem K. Čapka 84/6, 792 01 Bruntál, 
IČ 25963261, na náklady související s akcí Trofeo Níké Jeseníky 2019, ve výši 
20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/68

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

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

FEMININE s.r.o.

(2143,5213,00000000,0020,0000591000000)    + 20.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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814/19/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019

Rada města

1. schvaluje

a) Rozpočtové opatření č. 2019/113

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,00004428,0020,0002449000000) + 300.000,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí

Podpora terénní práce v Opavě

platy zaměstnanců

(4342,5011,00000000,0040,0002449000000) - 223.880,00 Kč

(4342,5011,00004428,0040,0002449000000) + 223.880,00 Kč

sociální pojištění

(4342,5031,00000000,0040,0002449000000) - 55.971,00 Kč

(4342,5031,00004428,0040,0002449000000) + 55.971,00 Kč

zdravotní pojištění

(4342,5032,00000000,0040,0002449000000) - 20.149,00 Kč

(4342,5032,00004428,0040,0002449000000) + 20.149,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 300.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/114

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000034352,0020,0000000000034) + 6.600.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční

příspěvek na provoz - "Program státní podpory

profesionálních divadel a stálých profesionálních 

symfonických orchestrů a pěveckých sborů"

(3311,5336,000034352,0121,0001002000034) + 6.600.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/115

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

zapojení fondu na opravy vodovodů a kanalizací

MD 236 0380

(0000,8115,000000007,0000,0000000000000) + 270.333,70 Kč

ve výdajích - městská část Zlatníky

rezerva - FV 2018 (20% nákladů opravy)
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(6409,5901,000000020,0860,0000000000000) - 67.583,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

havarijní oprava jednotné kanalizace Zlatníky

(smlouva MMOPP00JNXI3)

(2321,5171,000000020,0050,0000000000000) + 67.583,00 Kč

(2321,5171,000000007,0050,0000000000000) + 270.333,70 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/116

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO

(6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 100.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku, samostatné pracoviště

právní analýza (vliv na vodárenskou strukturu

v regionu)

(2399,5166,000000020,0050,0000000000000) + 100.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/117

ve výdajích - odbor majetku, samostatné pracoviště

nadlimitní věcná břemena

(3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 100.894,00 Kč

neplánované platby - komunikace

- opravy a udržování

(2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 100.894,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2019/118

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů

MD 231 0000 - 85% EU

(0000,4122,120513014,0020,0000000000033) - 480.784,40 Kč

MD 231 0000 - 15% SR

(0000,4122,120113014,0020,0000000000033) - 84.844,30 Kč

celkem 565.628,70 Kč 

ve výdajích - odbor školství

Zařízení školního stravování - účelový 
neinvestiční

příspěvek na provoz - projekt "Poskytování 

bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou 
ve školách z prostředků OP PMP v 
Moravskoslezském

kraji II - 2. splátka neinvestiční dotace

85% EU

(3141,5336,120513014,0030,0001002000033) - 480.784,40 Kč

15% SR
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(3141,5336,120113014,0030,0001002000033) - 84.844,30 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2019/119

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

ostatní investiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 1.723.028,99 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace

- 3. žádost o platbu

původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018

(uznatelné výdaje celkem)

- stavba

(2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 2.702.790,58 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace 

(85% uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy)

- stavby

(2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 1.723.028,99 Kč 

uznatelné výdaje SMO 

(15% z uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy+ 25% 
z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané 
příjmy)
- stavba

(2321,6121,10610000,0220,0007869000000) + 979.761,59 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017

D 231 0000

(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)   + 1.723.028,99 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2019/120

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

investiční přijaté transfery ze státních fondů

MD 231 0000

(0000,4213,000092501,0020,0007917000000) + 1.803.770,00 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 1. 
etapa
(dětská hřiště 17. listopadu) - 3. splátka

- stavba (50% uznatelných výdajů)

(3421,6121,000092501,0220,0007917000000) + 1.803.770,00 Kč

(3421,6121,000000020,0220,0007917000000) - 1.803.770,00 Kč

Sídliště Kylešovice - II. etapa 
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(2219,6121,000000020,0220,0007512000000) + 1.803.770,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2019/121

ve výdajích - odbor školství

prevence v oblasti bezpečnosti dopravního 
provozu
nákup ostatních služeb
(2223,5169,00000000,0030,0001078000000) - 70.000,00 Kč

ve výdajích - MČ Malé Hoštice

ostatní osobní výdaje
(3421,5021,00000000,0810,0000000000000) + 70.000,00 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2019/122

ve výdajích - MČ Komárov

rezerva městské části
6409,5901,00000020,0800,0000000000000) - 2.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

MŠ Komárov - přístavba
(3111,6121,00000020,0220,0007532000000) + 2.000.000,00 Kč

k) Rozpočtové opatření č. 2019/123

ve výdajích - oddělení personální a mzdové

služby školení a vzdělávání - zastupitelé
(6112,5167,00000000,0192,0000000000000) + 53.200,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FaRO
6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 53.200,00 Kč

l) Rozpočtové opatření č. 2019/124

ve výdajích - odbor kancelář primátora

samostatné pracoviště

nákup ostatních služeb - Akce města
(3399,5169,000000000,0120,0001056230000) + 750.000,00 Kč

rezerva - Akce města

(3399,5901,00000000,0120,0001056230000) - 250.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002993000000)   - 500.000,00 Kč

2. schvaluje

a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/69

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
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ZŠ Otická 

(převod mezi org)

(3113,6121,00000026,0220,0007598000000)  -   835.660,80 Kč
(3113,6121,00000026,0220,0007576000000)   +  835.660,80 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/70

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Sídliště Kylešovice - II. etapa 
(2219,6121,00000000,0220,0007917000000)  -   3.060.048,00 Kč
(2219,6121,00000000,0220,0007512000000)   +  3.060.048,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2019/71

ve výdajích - školství

posudky, konzultace, revize

(3119,5166,00000000,0030,0002525000000) - 59.100,00 Kč

Akce odboru - Mapa školy - testování

nákup ostatních služeb
(3119,5169,00000000,0030,0002504000000) + 59.100,00 Kč

d) Změna rozpisu rozpočtu  č. ZRR/2019/72

ve výdajích - městská policie

platy
(5311,5011,000000000,0110,0000000000000) - 234.720,00 Kč

odstupné

(5311,5024,000000000,0110,0000000000000) + 234.720,00 Kč

3. schvaluje
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/ 2019/8

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000013305,0020,0000000000036) + 1.338.400,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí

Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na
provoz - financování běžných výdajů 
souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem

sociálních služeb - 2. splátka

(4350,5336,000013305,0040,0001002000036) + 1.338.400,00 Kč
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4. schvaluje
a) Rozšíření seznamu jmenovitých akcí o "Městské lázně - škody po přívalovém dešti".

b) Rozpočtové opatření č. 2019/125
ve výdajích - odbor majetku města

TS - jmenovité akce
Městské lázně - škody po přívalovém dešti
(3412,5171,00000000,0790,0004237000000) + 404.234,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 
rezerva

6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 404.234,00 Kč

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

815/19/RM/19 Schválení smluv

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00CW5KB, mezi statutárním městem Opava a Taneční školou 

Dance4life, z.s. se sídlem 17.listopadu 121/02, Kylešovice, 747 06 Opava, 
IČ 05612322, na náklady související s účastí na Mistrovství světa v Chomutově, ve 
výši 40.000,00 Kč

b) smlouvu, MMOPP00CW5M1, mezi statutárním městem Opava a spolkem "Mažoretky 
AMA Opava, z.s." se sídlem Bochenkova 1958/23, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 22756035, na částečnou úhradu nákladů na dopravu na Mistrovství Evropy do 
chorvatské Crikvenice, ve výši 25.000,00 Kč

c) smlouvu, MMOPP00CW5NW, mezi statutárním městem Opava a spolkem Kikstart, 
z.s. se sídlem Budišovská 238/4, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 04296176, na podporu 
projektu hudební zkušebny (nájem a energie), ve výši 20.000,00 Kč

d) smlouvu, MMOPP00CW5L6, mezi statutárním městem Opava a Nadačním fondem 
GAUDEAMUS se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČ 25228633, na náklady 
související s pořádáním XXVIII.ročníku Dějepisné soutěže, ve výši 5.000,00 Kč

e) smlouvu, MMOPP00CW5IL, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, Město, 746 01 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ 
░░░░ , na cestovné na akci Slavíci v zahradě, ve výši 5.300,00 Kč

f) smlouvu, MMOPP00CW5JG, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, Město, 746 01 Opava, IČ 00300535 a Centrem pro seniory Trojlístek, z.s. 
se sídlem Opavská 16, 747 19 Bohuslavice, IČ 04743954, na náklady související 
s projektem Senioři kamarádí s počítačem, ve výši 14.900,00 Kč

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

816/19/RM/19 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Slavia Malé Hoštice

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu, MMOPP00CW5HQ, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 

náměstí 69, Město, 746 01 Opava, IČ 00300535, a Tělovýchovnou jednotou Slavia 
Malé Hoštice, z.s. se sídlem Sportovní 485/3, Malé Hoštice, 747 05 Opava, 
IČ 44941994, na realizaci stavby, ve výši 28.714.840,00 Kč
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b) Rozpočtové opatření č. 2019/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO
(6409,5901,00000020,0020,0002993000000) - 28.714.840,00 Kč

TJ Slavia Malé Hoštice - investiční dotace
(3419,6322,00000020,0020,0000516000000) + 28.714.840,00 Kč

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

817/19/RM/19 Žádosti o použití znaku města

Rada města

1. schvaluje
a) použití znaku statutárního města Opavy Hokejovým klubem Opava s.r.o. 

(IČ 04618751) na vstupní bráně zimního stadionu

b) použití znaku statutárního města Opavy Sborem dobrovolných hasičů sídlícím v Opavě 
Kylešovicích, jako součást znaku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kylešovice 
(IČ 66738504), který bude sloužit k prezentaci a činnosti sboru.

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

818/19/RM/19 Knihovna P. B. a Slezské divadlo - dotace

Rada města

1. schvaluje
a) závazné ukazatele rozpočtu: 

Odvětvový odbor: Kancelář primátora

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

Účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 17.000.000,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 414.580,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad 
mezd) 9.270.000,00

Průtokové dotace: 2.686.000,00
Neinvestiční: 

Zabezpečení výkonu regionálních 
funkcí knihoven v MSK 
(poskytovatel MSK)

2.090.000,00

Rozvíjení fondu zvukových knih pro 
nevidomé, zrakově postižené a 
jinak hendikepované uživatele 
v KPBO, Pohádkový labyrint a 
Cestou - necestou, podpora 
klubové a přednáškové činnosti

35.000,00
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Vybavení knihovny RFID 
technologií a samoobslužným 
půjčováním - II. etapa - pobočka 
Kateřinky

40 000,00

Investiční: 

Modernizace elektrické požární 
signalizace (EPS), objekt Knihovna 
Petra Bezruče, p. o.

241.000,00

Vybavení knihovny RFID 
technologií a samoobslužným 
půjčováním - II. etapa - pobočka 
Kateřinky

280.000,00

b) závazné ukazatele rozpočtu

Odvětvový odbor: Kancelář primátora

Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 

Účel Částka 
Příspěvek na provoz: 86.500.000,00
Z toho: 
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.200.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 57.000.000,00

Průtokové dotace 8.873.000,00
Neinvestiční
Spolufinancování uznatelných nákladů spojených 
s provozem divadla (MSK)

2.273.000,00

Program státní podpory profesionálních divadel a 
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých 
sborů 

6.600.000,00

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

819/19/RM/19 Souhlas RMO s přijetím daru pro ZŠS

Rada města

1. souhlasí
s přijetím finančního daru pro Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace 
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na období školního roku 2019/2020 s tím, 
že dar bude přijat ve dvou částech na základě uzavřených darovacích smluv 

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

820/19/RM/19 Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice o povolení výjimky z 
minimálního počtu žáků

Rada města

1. schvaluje
výjimku z minimálního počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského 
zákona v Základní škole a Mateřské škole Opava-Vávrovice -  příspěvková organizace, 
a to 41 žáků na školní rok 2019/2020

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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821/19/RM/19 Žádost Mateřské školy Opava, Šrámkova o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve 
speciální třídě

Rada města

1. schvaluje

výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona, 
a to zvýšením počtu na 18 dětí ve speciální třídě Mateřské školy Opava, Šrámkova, 
příspěvková organizace

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

822/19/RM/19 Zapojení Základní školy Ilji Hurníka Opava do projektu Edukace - Aplikace - Inovace

Rada města

1. souhlasí

se zapojením Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace 
jako partnera do projektu Edukace - Aplikace - Inovace, jehož žadatelem je Ostravská 
univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

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

823/19/RM/19 Platy ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města

1. stanovuje
a) plat ředitelkám mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava 

zařazených do 11. platových tříd s účinností od 1. 9. 2019 

b) plat Mgr. Ivaně Lexové, ředitelce Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - 
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. 2019

c) plat Mgr. Daliboru Zemanovi, řediteli Zařízení školního stravování Opava, 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. 10. 2019

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

824/19/RM/19 Žádost Střediska volného času, Opava o příslib k předfinancování a spolufinancování 
projektu

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu "Na vanoce dluhe noce" 
Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace ve výši 310.000 Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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825/19/RM/19 Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa - dokumenty související s 
budoucí realizací veřejné zakázky vyhlašované Ministerstvem financí České republiky

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit

usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy č. 298/15 ZM 16 ze dne 16. 05. 2016

(1. bere na vědomí

rozpočet projektu Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa včetně výše 
uznatelných a neuznatelných nákladů

2. schvaluje

a) dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru 
ekologické revitalizace (MMOPP00D6QIF) mezi Českou republikou - Ministerstvem 
financí, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947 a Statutárním 
městem Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
zastoupeno Ing. Radimem Křupalou, primátorem v rámci projektu Vybudování rekreační 
oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa

b) podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou (MMOP00D6QHK), které 
budou zveřejněny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách na profilu zadavatele 
Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ: 
00006947 v rámci projektu Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa

c) smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky (MMOPP00D6QGP) mezi 
Českou republikou - Ministerstvem financí, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, 
IČ: 00006947 a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 
Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Radimem Křupalou, primátorem v rámci projektu 
Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa)

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
aktualizovaný rozpočet projektu Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa 
včetně výše uznatelných a neuznatelných výdajů

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru 

ekologické revitalizace (MMOPP00D6DA2) mezi Českou republikou - Ministerstvem 
financí, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947, jednající Mgr. 
Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní 
náměstí 382/69, 746 01 Opava, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem 
v rámci projektu Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa

b) podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou (MMOPP00D6D8C), které 
budou zveřejněny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách na profilu zadavatele 
Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ: 
00006947 v rámci projektu Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa

c) smlouvu o společném zadání veřejné zakázky (MMOPP00D6DXV) mezi Českou 
republikou - Ministerstvem financí, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ: 
00006947, zastoupenou Mgr. Ondřejem Landou, náměstkem pro řízení sekce 09 a 
Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, zastoupeno 
Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem v rámci projektu Vybudování rekreační oblasti 
"Stříbrné jezero" - 1. etapa

4. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
a) koncept zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 

s názvem veřejné zakázky Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa, 
která bude zadána podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (zadavatel: Česká republika - Ministerstvo financí)

b) koncept realizační smlouvy (smlouvy o dílo) na provedení stavebních prací při sanaci 
ekologických škod v rámci projektu Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 
1. etapa, která bude uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů s tím, že její definitivní verze bude po 
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výběrovém řízení realizovaném Ministerstvem financí České republiky projednána 
Radou statutárního města Opavy

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

826/19/RM/19 Ukončené a proplacené dotační projekty

Rada města

1. bere na vědomí
stav skutečně proplacených dotací u projektů s názvem "Průmyslová zóna Vávrovice - 
Projektová dokumentace", "Cyklistická stezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava 
(úsek Otice - Opava)" a "Rozvoj komunikačních a informačních systémů města Opavy" 
ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy

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

827/19/RM/19 Podání žádosti o dotaci na projekt "Kotlíkové půjčky"

Rada města

1. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "Kotlíkové půjčky", do výzvy 
č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu 
výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších 
adaptačních a mitigačních opatření ve vztahu  ke změně klimatu v obcích Karlovarského, 
Moravskoslezského a Ústeckého kraje

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

828/19/RM/19 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - neinvestiční 
dotace na posílení akceschopnosti JSDH Statutárního města Opavy ve výši 50.000,00 
Kč

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6CZS) 
mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje a 
Statutárním městem Opava, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 
50.000,00 Kč na posílení akceschopnosti JSDH Statutárního města Opavy, kategorie 
JPO II.

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

829/19/RM/19 Dohoda o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, evidenční číslo 05755/2018/KPP - "20. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 
2018"

Rada města

1. schvaluje
dohodu o narovnání (MMOPP00D6D1B) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 05755/2018/KPP mezi Moravskoslezským 
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Mgr. et Mgr. Lukášem 
Curylem, 1. náměstkem hejtmana kraje, na základě pověření č. 074/2016/H ze dne 

Stránka 23 z 27Přehled usnesení [19/RM/17.7.2019]



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

23. 11. 2016 a Statutárním městem Opava, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, 
primátorem

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

830/19/RM/19 Dohoda o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, evidenční číslo 05754/2018/KPP - "61. Bezručova Opava 2018"

Rada města

1. schvaluje
dohodu o narovnání (MMOPP00D6D0G) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 05754/2018/KPP mezi Moravskoslezským 
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Mgr. et Mgr. Lukášem 
Curylem, 1. náměstkem hejtmana kraje, na základě pověření č. 074/2016/H ze dne 
23. 11. 2016 a Statutárním městem Opava, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, 
primátorem

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

831/19/RM/19 Seniorcentrum Opava, p. o. - Zásady pro přidělování bytů

Rada města

1. schvaluje

Zásady pro přidělování nájemních bytů ve správě Seniorcentra Opava, příspěvkové 
organizace

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

832/19/RM/19 Darovací smlouvy, Poskytnutí věcného daru - stromy a poskytnutí věcného daru pro 
Městský útulek v Opavě

Rada města

1. schvaluje

a) darovací smlouvu, (MMOPP00JJD4D), mezi statutárním městem Opava a organizací 
Sázíme stromy, z.ú. se sídlem Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, 
IČ 02626870

b) darovací smlouvu, (MMOPP00JMTUK), mezi statutárním městem Opava a společností 
Plaček Pet Products s.r.o. se sídlem Revoluční 1381, Poděbrady III, 290 01 
Poděbrady, IČ 28995911

c) přijetí věcného daru v hodnotě 13.200 Kč za účelem provedení výsadeb a přijetí 
věcného daru v hodnotě 9.400 Kč pro potřebu jeho využití v Městském útulku v Opavě.

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

833/19/RM/19 Veřejně prospěšné práce a veřejná služba

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu, (MMOPP00JJMPP), mezi statutárním městem Opava a Úřadem práce 
České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991

b) dohodu, (MMOPP00JJMQK), mezi statutárním městem Opava a Úřadem práce České 
republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991  
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c) Rozpočtové opatření č. 2019/126

přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd 
+ odvodů v rámci veřejně prospěšných prací 
(MMOPP00JJMQK dohoda o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a  
poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-51/2018)

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) +64.000,00 Kč

ve výdajích - odd. personální a  mzdové - veřejně prospěšné 
práce

platy

(3639,5011, 000013101,0192,0002520000000)     +47.833,00 Kč

sociální pojištění

(3639,5031, 000013101,0192,0002520000000) + 11.862,00 Kč

zdravotní pojištění

(3639,5032, 000013101,0192,0002520000000)     + 4.305,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FaRO

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 47.000,00 Kč

ve výdajích - odd. personální a mzdové - veřejně prospěšné 
práce

platy zaměstnanců

(3639,5011,000000000,0192,0002520000000     + 34.700,00 Kč

sociální pojištění

(3639,5031, 000000000,0192,0002520000000)   + 8.606,00 Kč

zdravotní pojištění

(3639,5032,000000000,0192,0002520000000) +3.123,00 Kč

náhrady mezd

(3639,5424,000000000,0192,0002520000000)     + 571,00 Kč

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

834/19/RM/19 Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 31. 7. 2019

Rada města

1. schvaluje

návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 31. 7. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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835/19/RM/19 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 25. 06. 2019 do 11. 07. 2019

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

836/19/RM/19 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

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

837/19/RM/19 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy - II

Rada města

1. schvaluje
umístění čerpací stanice pohonných hmot včetně přípojek inženýrských sítí a odlučovače 
ropných látek k této čerpací stanici na pozemku parc.č. 2890/145 v k.ú. Opava - Předměstí 
v rámci stavby  "PHM TS Opava"

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

838/19/RM/19 Dohoda o zachování mlčenlivosti a nešíření důvěrných informací

Rada města

1. schvaluje
Dohodu o zachování mlčenlivosti a nešíření důvěrných informací(MMOPP00GL5T5) mezi 
statutárním městem Opavou a společností AVENET Distribution s.r.o., se sídlem 
Metodějova 3120/6, Králova Pole, 612 00 Brno, IČ: 05327814, zastoupené  Danem 
Kocourem, jednatelem

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

839/19/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019

Rada města

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/127

ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu

Územně projektová dokumentace Opava
(3635,6119,000000000,0080,0001040000000) - 879.242,00 Kč

ve výdajích - oddělení územního plánování

Územně projektová dokumentace Opava
(3635,6119,000000000,0081,0001040000000) + 879.242,00 Kč
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ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu

posudky a konzultace -  památková péče
(3322,5166,000000000,0080,0000000000000)   - 50.000,00 Kč

ve výdajích - oddělení památkové péče

posudky a konzultace

(3322,5166,000000000,0082,0000000000000)   + 50.000,00 Kč

ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu

nákup ostatních služeb

(3322,5169,000000000,0080,0000000000000) - 150.000,00 Kč

ve výdajích - oddělení památkové péče

nákup ostatních služeb

(3322,5169,000000000,0082,0000000000000) + 150.000,00 Kč

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

840/19/RM/19 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu a radě města

Rada města

1. bere na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných radě a zastupitelstvu města 
do 15. 07. 2019

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

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

Ing. Michal Jedlička v. r.
náměstek primátora města
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