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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 12.6.2019 v 09:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

698/17/RM/19 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 12. 6. 2019

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

699/17/RM/19 Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO o provádění 
vyřazování a likvidaci majetku města

Rada města

1. schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku SMO dle 
předloženého přehledu. Jedná se o majetek SMO ve výši 90 041,37 Kč a majetek 
spravovaný příspěvkovými organizacemi ve výši 393 023,30 Kč

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

700/17/RM/19 Pojistná smlouva

Rada města

1. schvaluje
pojistnou smlouvu č. 7590003487  (MMOPP00JO0Q1), mezi Pojišťovnou VZP, a.s. se 
sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ 27116913 a statutárním městem Opava

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

701/17/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, (MMOPP00IDXRX) 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. 1153/1 v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou stavbu "Podvihov, Žitná, 
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2RD, smyčka kNN", č. stavby IV-12-8012496, za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH  

b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXSS) 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. 1629/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
Vojanova, ░░░░ , kNN", č. stavby IP-12-8019160, za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH  

c) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXQ2) 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. 2759/44 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
Bílovecká, 1433/3, ░░░░ , kNN", č. stavby IV-12-8013311, za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH  

d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXC0) mezi Statutárním městem 
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ 27295567 pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení 
v pozemcích parc.č. 271/1, parc.č. 2953/4, parc.č. 2959/4 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu "REKO MS Opava - Krnovská NTL HAV, za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 8.400,00 Kč + DPH  

e) smlouvu o právu provést stavbu, (MMOPP00JNTKL) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČ 65993390 a Statutárním městem Opava pro realizaci stavby "I/11 Opava, severní 
obchvat - východní část - SO 101 Oprava ulice Sportovní" na pozemcích parc.č. 53/1 a 
parc.č. 116 v k.ú. Malé Hoštice

f) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IDXAA) mezi Statutárním městem Opava a Ing. ░░░░ ░░░░ ░░ bytem 
Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové 
kanalizace do pozemku parc.č. 3172/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu 
"Novostavba rodinného domu, parc.č. 3080 k.ú. Opava - Předměstí" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše 
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města 
Opavy 

g) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IDX8K) 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. 61/1 v k.ú. 
Jarkovice pro stavbu "Vlaštovičky, Okružní, p.č. 12/5, příp. NNk" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše 
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města 
Opavy 

h) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IDWZ0) mezi Statutárním městem Opava a společností HOUM, s.r.o. 
se sídlem Nákladní 895/41, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 48399698 pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2912/22 v k.ú. Opava - 
Předměstí pro stavbu "Stavební úpravy objektu č.p. 895 pro bytový dům etapa 1" 
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 
(MMOPP00IDXHB) mezi Statutárním městem Opava a společností REZIDENCE 
WOLKEROVA A s.r.o. se sídlem Holasická 1154/2, Kateřinky, 747 05 Opava, 
IČ 07587775 pro umístění podzemního vedení 3 ks vodovodních přípojek, 3 ks přípojek 
splaškové kanalizace a 3 ks plynovodních  přípojek  do pozemku parc.č. 2349/2 v k.ú. 
Kateřinky u Opavy pro stavbu "REZIDENCE WOLKEROVA  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 

j) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IDXHB) mezi Statutárním městem Opava a společností Silesian Court s.r.o. 
se sídlem Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 26459507 
pro umístění podzemního vedení prodlouženého řadu dešťové kanalizace, podzemního 
vedení prodlouženého řadu splaškové kanalizace, podzemního vedení prodlouženého 
vodovodního řadu, prodlouženého plynovodu, podzemního vedení přípojky vysokého 
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napětí k trafostanici, podzemního vedení nízkého napětí, podzemního vedení veřejného 
osvětlení a sloupů veřejného osvětlení, podzemního vedení přeložky 
telekomunikačního vedení  do pozemků parc.č. 103/2, parc.č. 104/7, parc.č. 588/30, 
parc.č. 586/1 a parc.č.101/1 v k.ú. Opava - Město a do pozemků parc.č.  2912/19 a 
parc,č, 2912/20 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "SLEZSKÝ DVŮR OPAVA, 
Nákladní ulice, Opava" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy 

2. ruší
usnesení č. 581/15/RM/19/1e) ze dne 15. 5. 2019 (Rada města schvaluje smlouvu 
o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXNH) mezi Statutárním městem Opava a 
░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, Kateřinky pro umístění podzemního vedení přípojky 
dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu 
"Rodinný dům, bungalov 98, parc.č. 686/117 k.ú. Suché Lazce" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH)

3. schvaluje
nové znění smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00IDXNH) mezi Statutárním 
městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, Kateřinky a ░░░░ ░░░░ ░ , bytem 
Opava, Kateřinky pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace 
v pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu "Rodinný dům, 
bungalov 98, parc.č. 686/117 k.ú. Suché Lazce" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

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

702/17/RM/19 Prodej veřejného osvětlení v katastrálním území Slavkov u Opavy

Rada města

1. schvaluje
kupní smlouvu, (MMOPP00IDX9F) mezi Statutárním městem Opava a Obcí Slavkov, se 
sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, IČ 00300667 týkající se stavby veřejného 
osvětlení nacházející se na pozemku parc.č. 1461/2 v katastrálním 
území Slavkov u Opavy za cenu 29.210,00 Kč

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

703/17/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 

(MMOPP00IJKXG) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 01 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ oba bytem Opava 
pro umístění vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 62 k.ú. Držkovice pro stavbu 
"Stavební úpravy rodinného domu spojené se změnou účelu užívání na 2 rodinné 
domy", 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 
(MMOPP00IJKVQ) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
69, 746 01 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava pro umístění 
vodovodní přípojky a kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 323/1 k.ú. Jaktař pro 
stavbu "Novostavba RD Le Harmony 2 na pozemku parc.č. 273 a 274, k.ú. Jaktař", za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
statutárního města Opavy
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c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IJL0U) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
69, 746 01 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava pro umístění 
vodovodní přípojky a kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 2975 k.ú. Opava - 
Předměstí pro stavbu "Nová vodovodní a kanalizační přípojka na ul. Husova, Opava 
na parc.č. 2193, 2184/143, 2975 k.ú. Opava - Předměstí", 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 
(MMOPP00IJKUV) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
69, 746 01 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava pro umístění 
vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2999/2 k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu 
"Přístavba a stavební úpravy rodinného domu, Opava Gogolova", 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 
(MMOPP00IJKWL) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
69, 746 01 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ obě bytem 
Opava pro umístění kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 2702/219 k.ú. Opava - 
Předměstí pro stavbu "Oprava kanalizační přípojky č.p. 1820, ul. Sladkého, Opava - 
Předměstí", 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IJKT0) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
69, 746 01 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava pro umístění 
vodovodní přípojky, přípojky plynu, přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové 
kanalizace do pozemku parc.č. 1836 k.ú. Kylešovice pro stavbu "Novostavba RD ul. 
Lomená, Opava - Kylešovice, k.ú. Kylešovice, pozemek parc.č. 429, 428/3", za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
statutárního města Opavy

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

704/17/RM/19 Průmyslová zóna Vávrovice- dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o 
připojení

Rada města

1. schvaluje
dodatek (MMOPP00EV01C) ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny uzavřené na 
základě žádosti o připojení č. 4121379688 (MMOPP00EIT34)  mezi ČEZ Distribuce a.s., 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako provozovatelem distribuční 
soustavy a statutárním městem Opava jako žadatelem 

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

705/17/RM/19 Uplatnění předkupního práva

Rada města

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
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a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 1636/59 k.ú. 
Opava - Předměstí, ve společném jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 
 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ,bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 175.000,00 Kč

b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č.2168/33 k.ú. 
Opava-Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava   za nabízenou kupní 
cenu 120.000,00 Kč

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

706/17/RM/19 Zásady pro pronajímání městských bytů

Rada města

1. schvaluje
Zásady pro pronajímání městských bytů s účinností od 1. 7. 2019

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

707/17/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Vytvoření webových stránek 
statutárního města Opavy" - výsledek výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje

a) o výsledném pořadí nabídek:
1. WebActive s.r.o., Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, 
IČ: 25428829
2. as4u.cz, s.r.o., Na dlouhém lánu 19/3, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 28884035
3. Macron Software, spol. s r.o., Nádražní 60/114, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
IČ: 26156831

b) o výběru nabídky uchazeče WebActive s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 614/16, 
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 25428829, která byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka

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

708/17/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Pořízení elektromobilu" - 
zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. odročuje
projednání materiálu "Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s název  Pořízení 
elektromobilu - zahájení zadávacího řízení" na příští jednání rady města

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

709/17/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Optimalizace městské 
hromadné dopravy v Opavě - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje

a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Optimalizace 
městské hromadné dopravy v Opavě", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání 
nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
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1. UDI MORAVA s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava, IČ: 
25893076
2. UDIMO, spol. s r.o., se sídlem Sokolská třída 8, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 
44740069
3. Dopravní fakulta Jana Pernera, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice 2,
IČ: 00216275
4. AF - CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 702 00 Praha 4, IČ: 47307218
5. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Thámova 7, 186 00 Praha 8, IČ: 44994575
6. PTT Software s.r.o., se sídlem Konviktská  291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,  
IČ: 05095671

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

1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Jakub Hvězda
3. Ing. Hana Heinzová

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení:
1. Bc. Hana Brňáková
2. Ing. arch. Petr Stanjura
3. Ing. Jaromír Hudeček

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/78

ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu

ostatní územní příprava
(3635,6119,00000000,0080,0001039000000) - 193,600,00 Kč

Strategie veřejné dopravy ve městě
nákup ostatních služeb
(3635,5169,00000000,0080,0002402000000) + 193,600,00 Kč

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

710/17/RM/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování architektonické studie "Rekonstrukce 
Slezanky"

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zpracování architektonické studie "Rekonstrukce Slezanky" 
ze dne 22.10. 2018 mezi statutárním městem Opava jako objednatelem 
a CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Dominikánské 
náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 03887707, DIČ: CZ03887707 jako 
zhotovitelem

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

711/17/RM/19 Příprava investiční akce - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKLTG) k dohodě o činnosti v ochranném pásmu vodního díla 
č. 170/2011/PRI (MMOPP009BMR1) mezi společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, 
DIČ: CZ45193665 a statutárním městem Opava v rámci akce "Vlaštovičky + Jarkovice - 
splašková kanalizace"   
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

712/17/RM/19 Pokyn pro řízení projektů realizovaných statutárním městem Opava

Rada města

1. schvaluje
Pokyn pro řízení projektů realizovaných statutárním městem Opava s účinností 
od 01. 07. 2019

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

713/17/RM/19 Dotace ostatní - Taneční škola Dance4Life, z.s. - Mistrovství světa v Chomutově

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Taneční škola Dance4Life, z.s. se sídlem 17. listopadu 
1210/2, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 05612322, na náklady související s účastí na 
Mistrovství světa v Chomutově, ve výši 40.000,00 Kč

2. schvaluje

a) finanční dotaci spolku Taneční škola Dance4Life, z.s. se sídlem 17. listopadu 1210/2, 
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 05612322, na náklady související s účastí na Mistrovství 
světa v Chomutově, ve výši 40.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/49

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč

Taneční škola Dance4Life, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000452000000)    + 40.000,00 Kč

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

714/17/RM/19 Dotace ostatní - Mažoretky AMA - Mistrovství Evropy v chorvatské Crikvenici

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku "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 výš 50.000,00 Kč

2. schvaluje

a) finanční dotaci spolku "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 výš 25.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/50

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 25.000,00 Kč
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Mažoretky AMA, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000377000000)    + 25.000,00 Kč

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

715/17/RM/19 Dotace ostatní - Kikstart - projekt hudební zkušebny

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Kikstart, z.s. se sídlem Budišovská 238/4, Kylešovice, 
747 06 Opava, IČ 04296176, na podporu projektu hudební zkušebny (nájem a energie), ve 
výši 35.000,00 Kč 

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku 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 

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/51

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

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

Kikstart z.s.

(3319,5222,00000000,0020,0000498000000)    + 20.000,00 Kč

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

716/17/RM/19 Dotace ostatní - Nadační fond Gaudeamus - dějepisná soutěž

Rada města

1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Nadačního fondu GAUDEAMUS se sídlem Nerudova 2283/7, 
350 02 Cheb, IČ 25228633, na náklady související s pořádáním XXVIII. ročníku Dějepisné 
soutěže, ve výši 5.000,00 Kč

2. schvaluje
a) 

finanční dotaci Nadačnímu fondu GAUDEAMUS se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 
Cheb, IČ 25228633, na náklady související s pořádáním XXVIII. ročníku Dějepisné 
soutěže, ve výši 5.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/52

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

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

Nadační fond GAUDEAMUS

(3319,5221,00000000,0020,0000589000000)    + 5.000,00 Kč
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717/17/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/79

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,00013015,0020,0002422000000) + 1.185.410,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové

příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou 
OSPOD

- platy
(6171,5011,00013015,0192,0002422000000) + 880.600,00 Kč

- sociální pojištění
(6171,5031,00013015,0192,0002422000000) + 220.150,00 Kč

- zdravotní pojištění
(6171,5032,00013015,0192,0002422000000) + 79.260,00 Kč

- náhrady mezd
(6171,5424,00013015,0192,0002422000000) + 5.400,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/80

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000 - SR

(0000,4116,107117015,0020,0000000000027) + 4.467,50 Kč
MD 231 0000 - EU

(0000,4116,107517016,0020,0000000000027) + 75.947,50 Kč
celkem 80.415,00 Kč

ve výdajích - odbor školství

ZŠ a MŠ Malé Hoštice - účelový neinvestiční 

příspěvek na provoz - projekt "Modernizace 

vybavení integrované učebny počítačů a cizích
jazyků v ZŠ Malé Hoštice" - doplatek po 
odvolání
(3113,5336,107117015,0030,0001002000027) + 4.467,50 Kč

(3113,5336,107517016,0030,0001002000027) + 75.947,50 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/81

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO
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(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 58.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
vybudování ochranných sítí na dětském hřišti

na ul. Otická/Nerudova
(3421,6121,000000000,0050,0000000000000) + 58.000,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/82

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

ZŠ Mírová 35

(3113,6121,00000020,0220,0007564000000)    - 70.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství

ZŠ Otická - účelový investiční příspěvek na 

provoz na realizaci výměny

oken na budově školní družiny

(3113,6351,000000020,0030,00010020000022) + 70.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/83

ve výdajích  -  odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 130.821,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO

výkony pro SMO - údržba komunikací

- náprava havarijního stavu dešťové kanalizace 

na nám. Slezského odboje
(2212,5171,000000000,0790,0002534000000) + 130.821,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2019/84

v příjmech - odbor kancelář primátora

náhrada škody
(3399,2324,00000000,0120,0009078000000) + 8.610,00 Kč

ve výdajích - odbor kancelář primátora
Akce města - služby
(3399,5169,00000000,0120,0001056230000) + 8.610,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2019/85

v příjmech - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov
vratky přeplatků za odběr elektřiny, plynu a 
dodávaná tepelná energie
tělovýchovná zařízení
(3412,2324,00000000,0051,0000000000000) + 11.134,00 Kč

bezpečnost a veřejný pořádek
(5311,2324,00000000,0051,0000000000000) + 20.527,00 Kč
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místní správa
(6171,2324,00000000,0051,0000000000000) + 465.824,00 Kč

bytové hospodářství

(3612,2324,00000000,0051,0001035000000) + 118.530,00 Kč

nebytové hospodářství
(3613,2324,00000000,0051,0001046000000) + 101.466,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov
vratky přeplatků záloh na dodávané služby - 
byty
(3612,5909,00000000,0051,0001035000000) + 500.000,00 Kč

vratky přeplatků záloh na dodávané služby - 
nebyty
(3613,5909,00000000,0051,0001035000000) + 300.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO

6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 82.519,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č.2019/86

ve výdajích - odbor majetku města

ve výdajích - odbor majetku města

sportovní zařízení v majetku města-všeobecný 
materiál
(3412,5139,00000000,0051,0000000000000) + 100.000,00 Kč

místní správa-opravy a udržování

(6171,5171,00000000,0051,0000000000000) - 50.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO

6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 50.000,00 Kč

2. schvaluje

a) Změna rozpisu rozpočtu č.ZRR/2019/53

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

ZŠ B. Němcové - kotelna 

(úprava položky)

(3113,6121,00000120,0220,0007522000000)  -   1.927.427,51 Kč
(3113,6122,00000120,0220,0007522000000)   +  1.927.427,51 Kč

b) Změna rozpisu rozpočtu č.ZRR/2019/54
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ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Pekařská - chodník - PD 
(objednávka)

(2219,6121,00000000,0220,0007517000000)  +  45.880,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -   45.880,00 Kč

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

718/17/RM/19 Výzva pro prodejce - Vánoční trhy Opava 2019

Rada města

1. schvaluje
a) výzvu k podávání nabídek na podnájem stánků na předvánoční a vánoční prodej 

v rámci akce Vánoční trhy Opava 2019

b) kritéria hodnocení nabídek prodejců předvánočního a vánočního prodeje na akci 
Vánoční trhy Opava 2019

2. jmenuje
výběrovou komisi pro hodnocení nabídek na předvánoční a vánoční prodej v rámci akce 
Vánoční trhy Opava 2019 ve složení pracovníků odboru Kancelář primátora:
Mgr. Jana Foltysová
Mgr. Magdaléna Hájková
Bc. Eva Sůrová, DiS.
Mgr. Monika Štěpánková
Bc. Richard Lichnovský

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

719/17/RM/19 Zařazení ředitelek mateřských škol do 11. platové třídy

Rada města

1. schvaluje
zařazení ředitelek mateřských škol zřizovaných statutárním městem 
Opava do 11. platových tříd s účinností od 1. září 2019 

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

720/17/RM/19 Opavská kulturní organizace - odpisový plán a změna závazných ukazatelů rozpočtu

Rada města

1. schvaluje
a) odpisový plán Opavské kulturní organizace, p. o., od května 2019

b) závazné ukazatele rozpočtu
OKO Opavská kulturní organizace

účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 17.000.000,00
odpisy DHM 2.735.000,00
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limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 6.977.380,00
Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO 1.500.000,00

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

721/17/RM/19 Žádost o dotaci na projekt "Zpracování strategických dokumentů pro statutární město 
Opava a rozvoj nástrojů komunikace s veřejností"

Rada města

1. schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "Zpracování strategických 

dokumentů pro statutární město Opava a rozvoj nástrojů komunikace s veřejností" v 
rámci výzvy č. 03_18_092 Operačního programu Zaměstnanost

b) zajištění financování projektu "Zpracování strategických dokumentů pro statutární 
město Opava a rozvoj nástrojů komunikace s veřejností" v investiční fázi ve výši podle 
žádosti o finanční podporu předkládané v rámci výzvy č. 03_18_092 Operačního 
programu Zaměstnanost

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

722/17/RM/19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění školení a ubytování č. 2068/2018/MP

Rada města

1. schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění školení a ubytování č. 2068/2018/MP 
(MMOPP00H3ZO1) mezi statutárním městem Opava a statutárním městem Ostrava se 
sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

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

723/17/RM/19 Prodej motorového vozidla - automobil zn. Škoda Roomster

Rada města

1. schvaluje
a) Kupní smlouvu (MMOPP00H3YND), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ 

░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Olomouc

b) Rozpočtové opatření č. 2019/87
v příjmech - městská policie

prodej movitých věcí
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku
(5311,3113,000000000,0110,0009398000000) + 21.000,00 Kč

ve výdajích - městská policie
autoprovoz (vč. motorek)
opravy a udržování

(5311,5171,000000000,0110,0002512000000)  + 21.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

724/17/RM/19 Prodej motorového vozidla - motocykl zn. Kymco super 8

Rada města

1. schvaluje
a) Kupní smlouvu, (MMOPP00H3YV9), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ 

░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Olomouc

b) Rozpočtové opatření č. 2019/88
v příjmech - městská policie

prodej movitých věcí
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku
(5311,3113,000000000,0110,0009398000000) + 3 100,00 Kč

ve výdajích - městská policie
autoprovoz (vč. motorek)
opravy a udržování

(5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 3.100,00 Kč 

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

725/17/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 21. 05. 2019 do 10. 06. 2019

2. bere na vědomí
rezignaci Ing. Jany Kašparové na funkci členky Komise pro urbanismus a investice ke dni 
10. 6. 2019

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

726/17/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: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

727/17/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019

Rada města

1. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č.ZRR/2019/55
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
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akce "Oprava vnitrobloku ul. Krnovská 23-27"

- kanalizace - stavby
(2321,6121,000000000,0050,0000000000000) - 43.407,00 Kč

- komunikace - opravy a údržba
(2212,5171,000000000,0050,0000000000000) + 43.407,00 Kč

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

728/17/RM/19 Projednání a schválení prohlášení o partnerství projektu "Dětská skupina - Nadační 
fond Děti a vzdělání" ze strany Statutárního města Opavy

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o potvrzení partnerství podanou Nadačním fondem Děti a vzdělání, IČ: 024 12 454, 
se sídlem Válečkova 990/16, 747 05 Opava-Kateřinky podanou dne 10. 06. 2019 

2. schvaluje
prohlášení o partnerství v rámci projektu "Dětská skupina - Nadační fond Děti a vzdělání", 
jehož předkladatelem je Nadační fond Děti a vzdělání, IČ: 024 12 454, se sídlem 
Válečkova 990/16, 747 05 Opava-Kateřinky

3. konstatuje
že projekt "Dětská skupina - Nadační fond Děti a vzdělání" je partnerstvím bez finančního 
příspěvku pro Statutární město Opava a z tohoto partnerství pro něj nevyplývají žádné 
finanční ani právní závazky

4. ukládá
primátorovi města Ing. Tomáši Navrátilovi signovat "Prohlášení o partnerství" v rámci 
projektu "Dětská skupina - Nadační fond Děti a vzdělání"

T: 13. 06. 2019

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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