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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

36. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 12.2.2020 v 09:00 hodin 

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

1439/36/RM/20 Schválení programu 36. schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje

program 36. schůze Rady statutárního města Opavy dne 12.2.2020

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

1440/36/RM/20 Kupní smlouva, Klub vojenské historie Kateřinky z.s., k.ú. Kateřinky u Opavy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00I7ZSK) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím  
a Klubem vojenské historie Kateřinky z.s., se sídlem Pekařská 346/93, 747 05 Opava, 
IČ: 03125131 jako kupujícím

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

1441/36/RM/20 Záměr změny smlouvy, Horní náměstí 150/28, Opava

Rada města

1. schvaluje

záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  (PID smlouvy 
MMOPP009XGK8) uzavřené mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Ing. 
Josefem Kupkou, se sídlem Horní náměstí 150/28, 746 01 Opava - Město, PSČ: 746 01, 
IČ: 11543141 jakožto nájemcem dne 1. 7. 2015, jejímž předmětem je pronájem 
prostor o výměře 133,96 m2 nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy 
č.p. 150, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 164/4 zastavěná 
plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava - Město, na adrese 
Opava, Horní náměstí 150/28, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby 
určité do 30. 6. 2020 na dobu určitou do 30. 6. 2025

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1442/36/RM/20 Poskytnutí slevy z nájemného, Horní náměstí 144/34, Opava

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného, (MMOPP00I7ZV5), mezi Statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Stoneheart Group s.r.o., se sídlem 28. října 93/25, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 06477585 jako nájemcem

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného (MMOPP00I7ZUA) mezi Statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Fadilem Jonuzi, se sídlem Okružní 75, 747 75 Velké 
Heraltice, IČ: 25866851 jako nájemcem

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

1443/36/RM/20 Uplatnění předkupního práva - garáž parc.č. 2890/271 k.ú. Opava - Předměstí a stavba 
pro rodinnou rekreaci parc.č.7778 k.ú Opava-Předměstí

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez č.p./č.e. způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2890/271 k.ú. Opava 
- Předměstí, od prodávajícího Ing. ░░░░ ░░░░ ░░ , PhD., bytem Ostrava, za nabízenou 
kupní cenu 60.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez č.p./č.e. způsob využití stavba pro rodinnou rekreaci, ležící na pozemku 
parc.č. 2090/9 k.ú. Opava - Předměstí, ve společném jmění manželů  ░░░ a  Ing. ░░░░ 
░░░░ ░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní cenu ve výši 399 000,00 Kč

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

1444/36/RM/20 Uplatnění předkupního práva - garáž na pozemku parc.č. 1636/77 k.ú. Opava - 
Předměstí

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. 1636/77  k.ú. Opava - 
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Suché Lazce, za nabízenou kupní cenu 
140.000,00 Kč

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

1445/36/RM/20 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky - nákup energií

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky ( MMOPP00IY38) mezi statutárním 
městem Opava jako centrálním zadavatelem a příspěvkovými a jinými organizacemi 
města uvedenými ve smlouvě jako pověřujícími zadavateli

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

Stránka 2 z 15Přehled usnesení [36/RM/12.2.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

1446/36/RM/20 Zvýšení nájemného z bytů

Rada města

1. schvaluje
a) u bytů :  

č. 14 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě - nájemci manž. ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░ 
č. 10 velikosti 3+1 na adrese Hrnčířská 03 v Opavě - nájemkyně p. ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░ 
č. 11 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 04 v Opavě - nájemce p.░░░░ ░░░░ ░░ 
č. 16 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě - nájemci manž. ░░░░ 
░░░░ ░░ 

podat k příslušnému soudu návrh na určení nájemného z nájmů uvedených bytů na 
částku 70,00 Kč/měsíčně/m2 podlahové plochy bytu

b) u bytů :
č. 09 velikosti 3+1 na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě - nájemce p. ░░░░ ░░░ 
č. 02 velikosti 1+1 na adrese Jateční 10A v Opavě - nájemce p. ░░░░ ░░░░ 
č. 19 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě - nájemce p. ░░░░ ░░░░ 
░░ 

s účinností ode dne 1. 4. 2020 zvýšit nájemné o míru inflace dle údajů Českého 
statistického úřadu, která nastala ode dne vzniku nájmu uvedených bytů

2. ukládá
a) vedoucímu odboru právního a organizačního podání k příslušnému soudu návrhy na 

určení nájemného z nájmů uvedených bytů nejpozději do 28. 2. 2020

b) vedoucímu odboru majetku města zajistit doručení zvýšení nájemné o míru inflace dle 
údajů Českého statistického úřadu uvedených bytů nejpozději do 28. 2. 2020

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

1447/36/RM/20 Bytové záležitosti

Rada města

1. schvaluje
a) přidělení volného bytu č.14 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A 

v Opavě žadatelce p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava

b) přidělení volné ubytovací jednotky č.03 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese 
U Cukrovaru 1A v Opavě žadatelce p. ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava

c) přechod nájmu bytu č.8 o velikosti 1+1 na adrese Horní náměstí 28 v Opavě p. ░░░░ 
░░░░ po zemřelé nájemkyni předmětného bytu p. ░░░░ ░░░░ , a to na dobu určitou 
do 12.1.2022

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

1448/36/RM/20 Schválení projektu "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS V. etapa"

Rada města

1. schvaluje
a) finanční spoluúčast města ve výši 444.000,00 Kč, tj. 44,67 % celkových nákladů 

na realizaci projektu "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS V. etapa"

b) dofinancování povinné spoluúčasti města na projektu: "Opava - Zefektivnění 
a rozšíření MKDS V. etapa" v plné výši

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1449/36/RM/20 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene

Rada města

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

(MMOPP00K392Q) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č.  3035/63, 
3035/64, 3194, 3035/70, 3189, 3177 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, 
Rolnická 151/62, p.č. 8, rozš. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného 
břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K38QL) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 560/1 v k.ú. 
Opava - Město pro stavbu "Opava, Praskova, 411/4, kNN" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K38U1) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 38/1, 45/2, 601/1, 
601/2, 604/2 v k.ú. Opava - Město a parc.č. 2897/21, 1405/1 v k k.ú. Opava - 
Předměstí pro stavbu "Opava, nám. Osvoboditelů 10/3, rozš. kNN" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše 
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města 
Opavy 

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K38T6) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1873/1, 2135/1 
v k.ú. Jaktař pro stavbu "Opava, p.č. 1562, Květinová, rozšíření kNN" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše 
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města 
Opavy 

e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K38OV) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí, podzemního vedení vysokého 
napětí, HDPE trubek do pozemků parc.č. 2098/84, 2028/117, 2098/1, 1886/2, 2098/2, 
2097/26, 1883/2, 2098/83 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava,  Mostní a okolí, 
kabelizace NN" 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 (MMOPP00K38RG) mezi statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 1155/1 v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou stavbu "Podvihov, p.č. 
519/4, smyčka NNk" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.500,00 Kč + DPH

g) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K38SB) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░ bytem Opava, ░░░░ pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 342 v k.ú. Zlatníky u Opavy pro zrealizovanou 
stavbu "Novostavba RD, parc.č. 239/7 a 342 v k.ú. Zlatníky u Opavy" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

h) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (MMOPP00K38LA) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ pro umístění podzemního vedení vodovodní  přípojky, plynovodní 
přípojky a podzemního vedení podélné drenáže do pozemku parc.č.  2789 v k.ú. 
Kateřinky u Opavy a provedení stavebních úprav sjezdu na pozemku parc.č. 2789 
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Rekonstrukce a údržby sídla společnosti POHL 
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cz, a.s. v Opavě" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou 
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na 
pozemcích statutárního města Opavy

i) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3900) mezi statutárním městem Opava a společností ČD - Telematika a.s. 
se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ 61459445 do pozemků parc.č.  
2986/7, 2986/1, 2290/16, 2981, 2291/1, 2980, 2977, 2184/5, 2379, 2380, 3000, 
2344/53, 2344/6, 2976, 2344/23, 2344/43 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Optické 
propoje ČD - Telematika - lokalita Opava, Napojení Slezské nemocnice v Opavě" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým 
posudkem

j) smlouvu o právu provést stavbu č. OP-283-19-11-VK, (MMOPP00K393L) mezi  
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČ 65993390 a statutárním městem Opava, týkající se realizace stavby přechodu 
pro chodce na pozemku parc.č. 1056/1 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci stavby 
"Přechod pro chodce na silnici I/11 u lávky přes řeku Opavu v Komárově"

k) smlouvu o zabezpečení přeložky veřejného osvětlení z důvodu investiční výstavby 
(MMOPP00IDX0O) mezi statutárním městem Opava a Správou železnic, státní 
organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, 
týkající se přeložky stávajícího kabelového veřejného osvětlení a svítidel veřejného 
osvětlení umístěného na pozemku parc.č. 2184/6 a parc.č. 2185 v k.ú. Opava - 
Předměstí, jehož součástí je budova s číslem popisným č.p. 204, Předměstí pro stavbu 
"Opava, Západ ON - revitalizace"   

l) smlouvu o zrušení a zřízení věcného břemene - služebnosti č. ÚV-953/1558/431/19/Št, 
č. stavby ČEZ IZ-12-8000811-Opava, severní obchvat (MMOPP00K38PQ) mezi 
statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 týkající se 
umístění přeložky nízkého napětí v pozemku parc.č. 2326/9 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
stavebního objektu "SO C431 Přeložka NN na ulici Ratibořské v km 2,900" stavby 
"Silnice I/11 Opava - severní obchvat, východní část"

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

1450/36/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "ZŠ Opava Kylešovice - 
rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "ZŠ Opava 

Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže" v rozsahu dle Písemné 
výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

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

1. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava, 
IČ: 62305620

2. DUO STAV s.r.o., U Lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava, 
IČ: 25357522

3. Slezské stavby Opava s.r.o., Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava 5, 
IČ: 48391212

4. STRABAG a.s., OBLAST SEVER, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov, 
IČ: 60838744

5. Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
6. VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44 Březová, IČ: 25840428
7. Ing. Pekárek  - stavební společnost, s.r.o., Gudrichova 2688/31, 746 01 Opava, 

IČ: 63323524
8. POHL cz, a.s.,  Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČ: 25606468 
9. FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857     
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2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

1) Bc. Hana Brňáková
2) Ing. Jana Onderková
3) Ing. Andrea Štenclová

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení:
1) PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2) Ing. Radka Šabatková
3) Ing. Eva Dostálová

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

1451/36/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Propojení Krnovská - 
Žižkova" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Propojení Krnovská - Žižkova" - 
v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

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

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek 
účasti, ve složení
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski
4. Ing. Dalibor Novotný
5. Ing. Irena Bednářová

b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení 
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2. Ing. Radka Šabatková
3. p. Rostislav Onderka
4. Bc. Rudolf Klapetek
5. Ing. Jiří Elbl

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

1452/36/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Kostel sv. Václava - 
střecha" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona s názvem "Kostel sv. 
Václava - střecha" - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž 

provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Bc. Hana Brňáková
2. Mgr. Jana Foltysová
3. Ing. Bc. Martin Dostál
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Renata Cvancigerová
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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. Tomáš Navrátil
2. Bc. Eva Sůrová, DiS.
3. Ing. Hana Heinzová
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Martin Chalupski

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

1453/36/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Hrnčířská 13, 15, 
15a" (výměna oken, zateplení) - výsledek zadávacího řízení

Rada města

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

1. FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, 
IČ: 25815458
2. Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56  Hrušky, IČ: 25585142
3. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01  Opava, 
IČ: 62305620
4. MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00  
Ostrava, IČ: 27833551
5. MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30  Ostrava, IČ: 27776506
6. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice č. p. 88, 739 36  Bruzovice, IČ: 26807947
7. Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01  Krnov, IČ: 
29445671
8. OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28  Ostrava, IČ: 61944840

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona o výběr dodavatele FENBAU s.r.o. se sídlem 
Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, IČ: 25815458, jehož nabídka 
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (nabídkou s nejnižší nabídkovou 
cenou)

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

1454/36/RM/20 Dotace ostatní - TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, Opava, 
Havlíčkova 1, příspěvková organizace - soustředění v tandemové cyklistice

Rada města

1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci spolku TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, 
Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 68177488, na náklady související se 
soustředěním v tandemové cyklistice pro zrakově a jinak zdravotně handicapované děti a 
mládež v Rakousku, ve výši 25.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, 

Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 68177488, na náklady související se 
soustředěním v tandemové cyklistice pro zrakově a jinak zdravotně handicapované 
děti a mládež v Rakousku, ve výši 25.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/8
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 25.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
TANDEM
(3421,5222,00000000,0020,0000113000000) + 25.000,00 Kč

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

1455/36/RM/20 Dotace ostatní - Církevní konzervatoř Německého řádu - Máme rádi baroko 2020

Rada města

1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Církevní konzervatoře Německého řádu se sídlem Beethovenova 
235/1, Město, 746 01 Opava, IČ 68941811, na náklady související s projektem Máme rádi 
baroko 2020, ve výši 49.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Církevní konzervatoři Německého řádu se sídlem Beethovenova 235/1, 

Město, 746 01 Opava, IČ 68941811, na náklady související s projektem Máme rádi 
baroko 2020, ve výši 30.000,00 Kč 

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/9
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 30.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Církevní konzervatoř Německého řádu
(3126,5223,00000000,0020,0000227000000) + 30.000,00 Kč

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

1456/36/RM/20 Dotace ostatní - Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s. - zachování památky a 
odkazu Josefa Mašína a celé jeho rodiny

Rada města

1. bere na vědomí
dopis spolku Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s. se sídlem č.p. 1, 280 02 Lošany, 
IČ 07357737, jako dar do vyhlášené veřejné sbírky založené za účelem zachování 
památky a odkazu Josefa Mašína a celé jeho rodiny

2. neschvaluje
poskytnutí finančních prostředků spolku Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s. se 
sídlem č.p. 1, 280 02 Lošany, IČ 07357737, jako dar do vyhlášené veřejné sbírky založené 
za účelem zachování památky a odkazu Josefa Mašína a celé jeho rodiny

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

1457/36/RM/20 Dotace ostatní - Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. - projekt Moře 2020

Rada města
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1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky 
Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související 
s projektem Moře 2020, ve výši 80.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky 

Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související 
s projektem Moře 2020, ve výši 80.000,00 Kč

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

dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 80.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Klub přátel zdravotně postižených Eliška, 
z.s.
(4379,5222,00000000,0020,0000112000000) + 80.000,00 Kč

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

1458/36/RM/20 Dotace ostatní - Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, 
příspěvková organizace - 100 let Obchodní akademie v Opavě

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, Opava, 
příspěvkové organizace se sídlem Hany Kvapilové 1656/20, Předměstí, 746 01, Opava, 
IČ 47813083, na náklady související s oslavami 100 let Obchodní akademie v Opavě, ve 
výši 57.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Obchodní akademii a Střední odborné škole logistické, Opava, 

příspěvkové organizaci se sídlem Hany Kvapilové 1656/20, Předměstí, 746 01, Opava, 
IČ 47813083, na náklady související s oslavami 100 let Obchodní akademie v Opavě, 
ve výši 20.000,00 Kč

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

dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 20.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Obchodní akademie v Opavě
3122,5339,00000000,0020,0000606000000) + 20.000,00 Kč

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

1459/36/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/9

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
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ostatní vratky transferů - Seniorcentrum Opava
projekt "Senior Point Opava" 
MD 231 0600

(4350,2229,000000150,0020,0001002000036) + 37.700,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
výdaje z finančního vypořádání minulých let 
mezi  
krajem a obcemi - Seniorcentrum Opava . 
projekt
"Senior Point Opava"
D 231 0000

(6402,5366,000000150,0020,0000000000000) + 37.700,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/10
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní vratky transferů - Seniorcentrum Opava
projekt "Podpora propagace a vzdělávání 
zaměstnanců pečovatelské služby"
MD 231 0600

(4350,2229,000000359,0020,0001002000036) + 25.472,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
výdaje z finančního vypořádání minulých let 
mezi  
krajem a obcemi - Seniorcentrum Opava . 
projekt
"Podpora propagace a vzdělávání zaměstnanců
pečovatelské služby"
D 231 0000

(6402,5366,000000359,0020,0000000000000) + 25.472,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/11
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní vratky transferů - Seniorcentrum Opava
projekt "Podpora na podporu zvýšení kvality soc. 
služeb poskytovaných v MSK na rok 2019"
MD 231 0600

(4350,2229,000000359,0020,0001002000036) + 43.220,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
výdaje z finančního vypořádání minulých let 
mezi  
krajem a obcemi - Seniorcentrum Opava . 
projekt
"Podpora na podporu zvýšení kvality sociálních
služeb poskytovaných v MSK na rok 2019"
D 231 0000

(6402,5366,000000359,0020,0000000000000) + 43.220,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/12
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Penzion IV., ul. Hálkova - následná péče SÚ
(úprava položky)

(4350,6121,00000026,0220,0007651000000) - 233.682,30 Kč
(3745,5171,00000000,0220,0007651000000) + 233.682,30 Kč
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Investice
(6409,6121,00000026,0220,0000000000000) + 233.682,30 Kč
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 233.682,30 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/13
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 38.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Ochranova
(3113,5331,00000000,0030,000100200023) + 38.000,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2020/14
ve výdajích - samostatné pracoviště architekta

ostatní územní příprava - nehmotný majetek
(3635,6119,00000000,0080,0001039000000) - 544.500,00 Kč

architektonické studie  - rekonstrukce zimního 
stadionu
(3412,5166,00000000,0080,0000000000000) + 544.500,00 Kč

2. schvaluje
a) Zařazení nové jmenovité akce - JA TS - sídliště Olomoucká - dětské hřiště do 

seznamu jmenovitých akcí na rok 2020

b) Rozpočtové opatření č. 2020/15
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

Sídliště Olomoucká
(2219,6121,00000000,0220,0007505000000) - 1.500.000,00 Kč

Investice - rezerva
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 321.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
JA TS - sídliště Olomoucká - dětské hřiště
(3421,6121,000000000,0790,0004245000000) + 1.821.000,00 Kč

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

1460/36/RM/20 Zápis dětí do 1. tříd opavských základních škol

Rada města

1. bere na vědomí
informaci k zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol pro školní rok 2020/2021

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1461/36/RM/20 Konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy Opava, Otická 18 - 
příspěvková organizace

Rada města

1. schvaluje
a) vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky

• Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisí

b) nominaci členů konkursní komise určené zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a to:

• Bc. Hanu Brňákovou, 1. náměstkyni primátora, do funkce předsedkyně konkursní 
komise 

• PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., náměstka primátora, do funkce člena konkursní 
komise

2. stanovuje
požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení 

3. pověřuje
funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Andreu Štenclovou, vedoucí odboru školství

4. bere na vědomí
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem

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

1462/36/RM/20 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - "63. Bezručova 
Opava 2020" - 400.000,00 Kč

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D69PR) 

mezi Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava a statutárním městem Opava, IČ: 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, 
746 01 Opava, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem na realizaci projektu 
"63. Bezručova Opava 2020"

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 ve výši 
400.000,00 Kč na realizaci projektu "63. Bezručova Opava 2020"

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

1463/36/RM/20 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - neinvestiční 
dotace na projekt "Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě" ve výši 5.000.000,00 
Kč

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D69N1) 

mezi Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava a statutárním městem Opava, IČ: 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, 
746 01 Opava, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem na realizaci 

projektu "Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě"

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 ve výši 
5.000.000,00 Kč na realizaci projektu "Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě"
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1464/36/RM/20 Veřejně prospěšné práce a veřejná služba - prodloužení termínu

Rada města

1. schvaluje
a) Dodatek č.1 (MMOPP00J44RC) ke Smlouvě (MMOPP00JJMPP), mezi statutárním 

městem Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991

b) Dodatek č.1 (MMOPPd00J44T2) k Dohodě, (MMOPP00JJMQK), mezi statutárním 
městem Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 
170 00 Praha 7, IČ 72496991 

c) Rozpočtové opatření č. 2020/16

přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd 
+ odvodů v rámci veřejně prospěšných prací 
(MMOPP00J44T2 dohoda o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a  
poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-50/2019)

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) +80.000,00 Kč

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

platy
(3639,5011, 000013101,0192,0002520000000)     +59.791,00 Kč

sociální pojištění
(3639,5031, 000013101,0192,0002520000000) + 14.828,00 Kč

zdravotní pojištění
(3639,5032, 000013101,0192,0002520000000)     + 5.381,00 Kč

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

1465/36/RM/20 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu, (MMOPP00J44UX), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 

náměstí 69, 746 26 Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října  117, 
702 18 Ostrava, IČ 70890692 

b) smlouvu, (MMOPP00J44F0), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října  117, 
702 18 Ostrava, IČ 70890692

c) rozpočtové opatření č. 2020/XX/Z
ve výdajích - odboru životního prostředí

Plnění strategického plánu 2015-2020

nespecifikované rezervy
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(3713,5901,00000020,0130,0002431250000) - 162.413,00 Kč

investiční transfery krajům

(3713,6342,00000020,0130,0002431250000) + 162.413,00 Kč

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

1466/36/RM/20 Podmínky pro užívání osobního účtu informačního Portálu občana - schválení

Rada města

1. schvaluje
podmínky pro užívání osobního účtu informačního Portálu občana

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

1467/36/RM/20 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím

Rada města

1. bere na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím

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

1468/36/RM/20 Zásady pro hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
aktualizované "Zásady pro hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města 
Opavy" s účinností od 1.  3. 2020 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s § 80, odst. 1) a za použití § 84, odst. 2, písm. o) zákona o obcích, v platném 
znění, s účinností od 16. 3. 2020 uvolněným členům zastupitelstva poskytování příspěvku 
do Cafeteria Systému (na podporu zdravotních, kulturních, sportovních aktivit, na rekreaci, 
na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva apod.), 
přičemž výše příspěvku a podmínky pro jejich poskytnutí budou obdobné a v obdobné výši 
jako u zaměstnanců města Opavy a budou stanoveny vždy pro příslušný rok v kolektivní 
smlouvě určené pro zaměstnance statutárního města Opavy zařazené do Magistrátu 
města Opavy

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

1469/36/RM/20 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 23. 01. 2020 do 06. 02. 2020

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

Stránka 14 z 15Přehled usnesení [36/RM/12.2.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

1470/36/RM/20 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

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

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

1471/36/RM/20 Změna rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/10
ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov
místní správa - opravy a udržování
(6171,5171,00000000,0051,0000000000000) - 300.000,00 Kč

studie - koncept rozvoje bydlení
(3612,5166,00000000,0051,0001035000000) + 300.000,00 Kč

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města
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