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Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 20. 7. 2016 se zúčastnili 
 
 
Členové RMO 9 
Omluveni Mgr. Tomáš Čvančara 

Ing. Lukáš Kovařík 
Tajemník MMO omluven 

 
Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  

 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO JUDr. Monika Schlauchová 

Ing. Miroslav Drössler 
Mgr. Lada Dobrovolná 
pí Renata Žídková 
 

Zaměstnanci Mgr. Tomáš Kubný 
Ing. Radka Honková 
Ing. Jana Onderková 
Mgr. Ivana Sýkorová 
Ing. arch. Zdeněk Bendík 
pí Hana Fraňková 
Ing. Milena Skazíková 
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1447/42 RM 16 
1/42 

Rozhodnutí o procesním postupu           
 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) neuplatnění žalobního protinávrhu ve výši 519.535,47 Kč spočívajícího v nároku 
statutárního města Opavy na zaplacení smluvní pokuty za neodstranění vad díla 
dle smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 5. 2012 se společností Stavby COMPLET 
Technologic s.r.o., IČ: 28627156 jako zhotovitelem díla spočívajícího v zateplení, 
výměně oken a rekonstrukci střech budov Základní školy Englišova v Opavě  
v rámci soudního řízení vedeného Okresním soudem v Opavě pod sp. zn. 130 C 
38/2015 
  

 b) odpis pohledávky specifikované pod bodem a) tohoto usnesení a zařazení této 
pohledávky na podrozvahovou evidenci    
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
 
 
1448/42 RM 16 
2/42 

Souhlas s  umíst ěním sídla spolku p ři Základní škole Opava, Vrchní 19  

 Rada města 

  souhlasí  

  s umístěním sídla spolku s názvem Sdružení rodičů a přátel Základní školy 
Opava, Vrchní 19, z. s. v budově Základní školy Opava, Vrchní 19 na adrese 
Vrchní 101/19, 747 05 Opava 

  Hlasování:  8 - 0 - 0 

 
 
 
 
1449/42 RM 16 
3/42 

Závěrečné zprávy – Periodické hodnocení vý konu funkce ředitel ů škol a školských 
zařízení 
 

 Rada města 

  bere na v ědomí  

  Zprávy o výsledcích periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení  
za rok 2016 

  Hlasování:  8 - 0 - 0 
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1450/42 RM 16 
4/42 

Majetkové záležitosti – Zásady pro nájem a pacht pozemk ů ve vlastnictví SMO  

 Rada města 

  schvaluje  

  Zásady pro nájem a pacht pozemků ve vlastnictví SMO s účinností  
od 21. 7. 2016 
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
 
1451/42 RM 16 
5/42 

Smlouva o poskytnutí dotace z  rozpo čtu Moravskoslezského kraje – hasičská 
zbrojnice v M ěstské části Podvihov 
 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
(MMOPP00D6PRD), mezi Statutárním městem Opava, se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Miroslavem Novákem, 
hejtmanem kraje   

 b) přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 
1.000.000,00 Kč na realizaci akce „Novostavba hasičské zbrojnice v Městské 
části Podvihov“ 
 

 
 Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
 
 
1452/42 RM 16 
6/42 

Souhlas RMO s  přijetím daru  

 Rada města 

  souhlasí  

  s přijetím finančního daru pro Zařízení školního stravování Opava, příspěvková 
organizace, a to tak, že dar bude přijat ve dvou částech na základě uzavřených 
darovacích smluv  
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 
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1453/42 RM 16 
7/42 

Investi ční akce – veřejné zakázky malé ho rozsahu  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 30/2016/PRI 
(MMOPP00GGMZT) pro stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon 
autorského dozoru mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Ing. Zbyňkem Novákem, podnikající fyzickou 
osobou se sídlem Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČ: 71831622,  
DIČ: CZ6806160163 na zakázku malého rozsahu „Bezbariérové zastávky MHD“ 
za cenu nejvýše přípustnou 244.190,00 Kč (neplátce DPH)  
 

 b) smlouvu o dílo č. 32/2016/PRI (MMOPP00GGMYY) mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  
DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a společností Unicont Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava,  
IČ: 65142756, DIČ: CZ65142756, zastoupenou Ing. Vladimírem Peringrem, 
Ph.D., jednatelem společnosti na realizaci zakázky malého rozsahu  
„MŠ Riegrova - fasáda“ za cenu nejvýše přípustnou 1.388.503,13 Kč bez DPH 
(1.680.088,79 Kč vč. DPH)  
 

 c) smlouvu o dílo č. 31/2016/PRI (MMOPP00GGMX3) mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  
DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. se sídlem Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A,  
747 05 Opava 5, IČ: 25359592, DIČ: CZ25359592, zastoupenou Ing. Janem 
Illíkem, jednatelem společnosti na realizaci zakázky malého rozsahu  
„ZŠ B. Němcové – opěrná zídka“ za cenu nejvýše přípustnou 518.000,34 Kč  
bez DPH (626.780,41 Kč vč. DPH)  
 

 d) Rozpočtové opatření č. 2016/158 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Bezbariérové zastávky MHD - PD  
   (2219,6121,00000000,0220,0007596000000)    + 244.190,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace   
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) -  244.190,00 Kč 
     
   MŠ Riegrova - fasáda  
   (snížení finančního krytí)  
   (3113,5171,00000120,0220,0007694000000)    - 1.319.911,21 Kč 
     
   ZŠ B. Němcové – opěrná zídka  
   (snížení finančního krytí)  
   (3113,6121,00000000,0220,0007581000000)    -  152.724,59 Kč 
     
   Investice    
   (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) + 1.319.911,21 Kč 
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) +  152.724,59 Kč 
   

Hlasování: 8 - 0 - 0 
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1454/42 RM 16 
8/42 

Zřízení pracovních míst n a MČ Malé Hoštice v  rámci VPP  

 Rada města 

 schvaluje  

 a) Zřízení 2 pracovních míst „uklízeč“ veřejných prostranství na dobu určitou  
od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 na MČ Malé Hoštice 

 b) Dohodu o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací  
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu č. OPA-VZ-86/2016 (PID SML MMOPP00FPYDR) uzavřenou 
mezi SMO se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Úřadem práce ČR, 
krajskou pobočkou v Ostravě, kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova 
č. p.2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ: 72496991, zastoupeným  
Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava, krajské 
pobočky v Ostravě 

 c) Rozpočtové opatření č. 2016/159 
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

   přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací (sml. MMOPPFPYDR 
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-86/2016) 

 

  82,38% 
EU 

(0000,4116,104513013,0020,0000000000081)   + 92.265,60 Kč 

  17,62% 
SR 

(0000,4116,104113013,0020,0000000000081)   + 19.734,40 Kč 

      

  ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné 
práce 

 

   platy  

  82,38% 
EU (3639,5011,104513013,0810,0002520000000)     + 68.854,93 Kč  

  17,62% 
SR (3639,5011,104113013,0810,0002520000000)   + 14.727,16 Kč  

     

   sociální pojištění  

  82,38% 
EU (3639,5031,104513013,0810,0002520000000)     + 17.213,73 Kč  

  17,62% 
SR (3639,5031,104113013,0810,0002520000000)   + 3.681,79 Kč  

     

   zdravotní pojištění  

  82,38% 
EU (3639,5032,104513013,0810,0002520000000)     + 6.196,94 Kč  

  17,62% 
SR (3639,5032,104113013,0810,0002520000000)   + 1.325,45 Kč  

   
Hlasování: 8 - 0 - 0 
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1455/42 RM 16 
9/42 

Smlouva o dílo – oprava pomníku v  Suchých Lazcích  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu o dílo, MMOPP00FT6MI, mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a WINRO, s. r. o., Opavská 429, 747 31 Velké 
Hoštice, zastoupeným Robertem Winklerem, jednatelem společnosti 

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/160 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Rezerva FARO  
    (6409, 5901, 00000000, 0020, 0002996000000)                   - 20.000,00 Kč 
  ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka  
   oddělení hospodářské správy  
   Oprava pomníku obětem 1. a 2. světové 

války v Suchých Lazcích 
 

   (3326, 5171, 000000000, 0191,0000000000000)     +20.000,00 Kč 

   
Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
 

1456/42 RM 16 
10/42 

Záměr prodeje  

 Rada města 

  schvaluje  

  záměr prodeje hrobky a s ní souvisejícího hrobového zařízení, kteréžto věci jsou 
umístěny na hrobovém místě č. 3/II/23-26 (rodina M.), které se nachází  
na hřbitově v Opavě-Kateřinkách na pozemku parc.č. 1018 v katastrálním území 
Kateřinky u Opavy, pro předložení zastupitelstvu města  
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
 

1457/42 RM 16 
11/42 

Majetek ve správ ě TSO s.r.o. – smlouva o nájmu (restaurace na zimním stadionu)  

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP00FSR60)  
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,  
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 
30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem  
Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Miroslavem Kupkou, fyzickou 
osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním 
rejstříku, s místem podnikání Rolnická 1545/34, 747 05 Opava-Kateřinky,  
IČ 63712946 
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 
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1458/42 RM 16 
12/42 

Personální záležitosti  

 Rada města 

 1. zřizuje  

 a) nové pracovní místo „referent oddělení přestupků“ na odboru vnitřních věcí, 
oddělení přestupků, s účinností od 1. 10. 2016 
 

 b) nové pracovní místo „koordinátor/ka projektu“ na odboru rozvoje města  
a strategického plánování s účinností od 1. 1. 2017 
 

 2. bere na v ědomí  
 

 a) přesun pracovního místa „terénní pracovník pro romskou menšinu“ z pozice 
samostatného pracoviště odboru sociálních věcí na odd. sociálních služeb  
a komunitního plánování odboru sociálních věcí s účinností od 1. 10. 2016 
 

 b) přesun pracovního místa „referent oddělení kontroly“ z oddělení kontroly odboru 
kontroly, IA a bezpečnosti na samostatné pracoviště odboru kontroly, IA  
a bezpečnosti s účinností od 1. 10. 2016 

   
 3. stanoví  

 
 a) v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný 

přepočtený počet 324,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 
pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo osobní asistentky 
náměstka s účinností od 1. 10. 2016 
 

 b) v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný 
přepočtený počet 325,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 
pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo osobní asistentky 
náměstka s účinností od 1. 1. 2017 
 

 4. schvaluje  
 

 a) v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního 
řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1a), 2a), 2b), 3a) tohoto 
usnesení, a to s účinností od 1. 10. 2016 
 

 b) v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního 
řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 až 3 tohoto usnesení,  
a to s účinností od 1. 1. 2017 
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 
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1459/42RM 16 
14/42 

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích m ěsta Opavy a následné 
zavkladování v ěcného b řemene 
 

 Rada města 

  schvaluje  
 

  a) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, (MMOPP00EV3VL) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a M. V. a L. V. oba bytem Opava, 
Kylešovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku 
parc.č. 620 v k.ú. Vávrovice a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 620 v k.ú. 
Vávrovice za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 341/8 v k.ú. 
Vávrovice pro stavbu „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 341/8 
v k.ú.Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3UQ) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. J. H. bytem 
Opava, Vávrovice pro umístění sjezdu na pozemcích parc. č. 320/1 a 321/1 
v k.ú. Jaktař za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 320/3 v k.ú. 
Jaktař z veřejné komunikace za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 4.500,00 Kč + DPH 
 

 c)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3R5) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a M. G. bytem Opava, 
Kylešovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky  v pozemku 
parc. č. 1811  k.ú.  Kylešovice pro zrealizovanou stavbu „Vodovodní přípojka 
k stávajícímu RD č.p. 817/97 parc.č. 1670/3 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 
 

 d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3PF) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a E. B. bytem Opava 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 687 k.ú. 
Vávrovice pro zrealizovanou stavbu „Přípojky vody, plynu k.ú. Vávrovice parc.č. 
574/2, 110/2“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.500,00 Kč + DPH 
 

 e)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3TV) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a P. N.  
a Ing. R. P. oba bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v pozemku parc.č. 687 k.ú. Vávrovice 
pro zrealizovanou stavbu „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 742, 
127 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene  
ve výši 1.800,00 Kč + DPH 
 



 10 42. RMO 20. 7. 2016 

                                                                                                                                    Anonymizované usnesení 
 

1459/42 RM 16 
14/42 

f) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00EV42F) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Městským dopravním podnikem Opava,  a.s.  
se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, IČ 64610250, zastoupenou 
Adamem Ludvíkem Kwiekem, předsedou představenstva pro umístění 
podzemního a nadzemního trakčního vedení včetně trolejů a sloupů a přeložky 
veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 14, 606, 607, 1810, 624/4, 660/4, 
875/1, 2766/6, 2766/7, 3206/1, 3206/2, 3207/1, 1153/29, 2759/23, 2759/24, 
2759/32, 2759/34, 2759/38, 2772/28, 2772/29, 2772/30, 2772/31, 875/130, 
875/131, 875/132, 875/133, 875/142, 875/162, 875/163, 875/190, 875/205, 
875/207, 1153/108, 1153/192, 1153/193, 1153/194, 1153/195, 1153/204, 
1153/111, 1153/109, 1153/7, 1153/196, 2772/27, 2772/1, 2773/6, 2773/8 v k.ú. 
Kylešovice v rámci realizace stavby: „Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, 
Opava – Kylešovice“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3QA) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 
zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 
746 01 Opava, IČ 28611535, zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem  
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 2530/135, 
2530/166, 2530/167, 2530/192, 2530/260, 2530/574, 2530/622, 2530/651, 
2530/930 v k.ú.  Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Opava,  
ul. Nerudova, obnova kNN, č. stavby IE-12-8001995“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 112.400,00 Kč + DPH 
 

 h) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, (MMOPP00FSU7A) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a I. K. bytem Opava, Kylešovice  
pro umístění sjezdu na pozemcích parc.č. 1806/33 a 1807  k.ú. Kylešovice  
za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1704/2 v k.ú. 
Kylešovice pro stavbu „Most k parc.č. 1704/2 přes Otický příkop, Opava - 
Kylešovice“ 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, (MMOPP00EV3OK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a P. O. bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, přípojky 
dešťové kanalizace a plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 326/2 v k.ú. Malé 
Hoštice pro stavbu „Novostavba rodinného domu včetně garáže, přípojek  
a venkovních vedení IS, oplocení a zpevněných ploch na pozemku parc.č. 325/4 
v k.ú. Malé Hoštice“ 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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j) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu  
se zřízením stavby, (MMOPP00EV3NP) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s.  
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 
zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52,  
IČ 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem pro umístění 
podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc. č. 3267, 2308/1 v k. ú. 
Kateřinky u Opavy pro stavbu „Opava, ul. Rolnická, S., přípojka kNN, č. stavby 
IV-12-8012473“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 
 

 
 
1460/42 RM 16 
15/42 

Dodatek ke smlouv ě o správ ě a údržb ě nemovitého a movitého majetku 
s Technickými službami Opava s.r.o. 

 Rada města 

  schvaluje  

  dodatek č. 31  (MMOPP00EV3MU) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého  
a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární 
město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,  
IČ: 64618188, jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem  
 

   Hlasování: 8 - 0 - 0 
 

 
 
 
1461/42 RM 16 
16/42 

Kompenzace náklad ů  
 

 Rada města 

  schvaluje  

  kompenzaci nákladů na zhodnocení majetku města ve výši 300.000,- Kč 
za stavební úpravy, které proběhly v prostorách I.NP budovy č.p. 136, objekt 
k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 605, zastavěná plocha a nádvoří  
a budovy č.p. 137, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 607 
zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, katastrální území 
Opava – Město, na adrese Opava, Mezi Trhy 4 a 6, a to ve prospěch pana 
Erharda Stoška, se sídlem Opavská 109/97, Kravaře, 747 21, IČ: 41041038 
jako nájemce (smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání byla ukončena  
na základě žádosti nájemce dohodou ke dni 30. 6. 2016), pro předložení 
zastupitelstvu města  
 

  Hlasování: 7 - 0 - 2 
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Smlouva o nájmu  
 

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu o nájmu prostoru PID: MMOPP009XF4N, mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a paní Janou 
Šestákovou, fyzickou osobou se sídlem Velké Heraltice, Opavská 29,  
PSČ: 747 75, IČ: 87458462 (prostory na adrese Horní náměstí 48, Opava)  
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
 
1463/42 RM 16 
19/42 

Rozpo čtová opat ření 2016 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) Rozpočtové opatření č. 2016/161 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Zastávky MHD – přístřešky II. etapa  
   (2219,6121,00000000,0220,0007699000000)    -  1.000.000,00 Kč 
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)    -  250.266,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, TSO 
   Zastávky MHD – přístřešky II. etapa 

(jmenovitá akce TSO s.r.o.) 
 

   (2219,6121,00000000,0790,0004160000000)    +  1.250.266,00 Kč 
     
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2016/162 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   ZŠ Vrchní (výměna oken + zateplení) - PD  
   (objednávka)  
   (3113,6121,00000000,0220,0007585000000)    +  49.500,00 Kč 
     
 

 
 ZŠ Vrchní (výměna oken + zateplení) – 

energetický posudek - PD 
 

   (objednávka)  
   (3113,6121,00000000,0220,0007585000000)    +  43.560,00 Kč 
     
   ZŠ Vrchní (výměna oken + zateplení) – 

posudek - PD 
 

   (objednávka)  
   (3113,6121,00000000,0220,0007585000000)    +  6.000,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace  
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -  99.060,00 Kč 
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  Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě  
- Komárov (II. etapa) – náhradní výsadba 

 

   (objednávka)  
   (2219,5171,00000000,0220,0007896000000)    +  206.208,20 Kč 
     
   Investice  
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -   206.208,20 Kč 
     
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2016/163 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery od krajů  
  MD 231 

000 (0000,4122,00000344,0121,0000000000034) + 814.000,00 Kč 

     
  ve výdajích – kancelář primátora, oddělení kultury 
   Slezské divadlo Opava – účelový 

neinvestiční příspěvek na provoz – 
spolufinancování uznatelných nákladů 
spojených s provozem divadla 

 

   (3311,5336,00000344,0121,0001002000034) + 814.000,00 Kč 
     
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2016/164 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

  MD 231 
000 (0000,4116,00034352,0121,0000000000034) + 2.900.000,00 Kč 

     
  ve výdajích – kancelář primátora, oddělení kultury 
   Slezské divadlo Opava – účelový 

neinvestiční příspěvek na provoz – vlastní 
umělecká činnost v roce 2016 

 

   (3311,5336,00034352,0121,0001002000034) + 2.900.000,00 Kč 
     
     
 e) Rozpočtové opatření č. 2016/165 
  v příjmech – odbor sociálních věcí 
   vyúčtování dotace poskytnuté 

Moravskoslezskému kraji v roce 2015 na 
základě „Smlouvy o podpoře sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji“            
(PID MMOPP00CFDKW) 

 

  MD 231 
0600 (6402,2223,0000249,0040,0000000000000) + 143.193,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor sociálních věcí 
   dotace na poskytování sociálních věcí - rezerva  
   (6409,5901,00000000,0040,0000000230000) + 143.193,00 Kč 
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f) Rozpočtové opatření č. 2016/166 

  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery od krajů  
  MD 231 

000 (0000,4122,00000341,0020,0000000000038) + 150.000,00 Kč 

     
  ve výdajích – kancelář primátora 
   Opavská kulturní organizace – účelový 

příspěvek na provoz – „Výstava Třetí 
rozměr staré Opavy a doprovodný 
program“ 

 

   (3319,5336,00000341,0121,0001002000038) + 150.000,00 Kč 
     
     
 g) Rozpočtové opatření č. 2016/167 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 

pokladní správy 
 

  MD 231 
000 (0000,4111,00098074,0020,0000000000000) + 10.000,00 Kč 

     
  ve výdajích – kancelář tajemníka 
   výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce 

Mladecko konané dne 16.07.2016  

   platy zaměstnanců  
   (6115,5011,00098074,0192,0000000000000) + 7.463,00 Kč 
     
   sociální pojištění  
   (6115,5031,00098074,0192,0000000000000) + 1.866,00 Kč 
     
   zdravotní pojištění  
   (6115,5032,00098074,0192,0000000000000) + 671,00 Kč 
     
     
 h) Rozpočtové opatření č. 2016/168 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery od krajů  
  MD 231 

0000 (0000,4122,00013305,0020,0000000000036) + 294.000,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor sociálních věcí 
   Seniorcentrum Opava – účelový příspěvek 

na provoz – poskytování základních druhů 
a forem sociálních služeb 

 

   (4350,5336,00013305,0040,0001002000036) + 294.000,00 Kč 
     
     
 i) Rozpočtové opatření č. 2016/169 
  ve výdajích – odbor školství 
   BESIP – nákup služeb  
   (2223,5169,00000000,0030,0001078000000) - 2.625,00 Kč 
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  ZŠ T.G.Masaryka – neinvestiční příspěvek 
na provoz – mzda správce dopravního 
hřiště (1 osoba) 

 

   (3113,5331,00000000,0030,0001000000030) + 2.625,00 Kč 
     
     
 j) Rozpočtové opatření č. 2016/170 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   investice  
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)    -  1.960.000,00 Kč 
     
  ve výdajích - odbor majetku města, TSO 
   JA TS - Řadiče SSZ (křižovatka Jánská-Nádražní 

okruh – Praskova  a Hradecká-Olbrichova)  

   (2212,6122,00000000,0790,0004161000000)    + 1.960.000,00 Kč 
     
     
 k) Rozpočtové opatření č. 2016/171 
  ve výdajích – městská policie 
   městský kamerový systém – stroje a 

zařízení 
 

   (5311,6122,00000000,0110,0001047000000) - 900.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor školství 
   Program prevence kriminality – projekt 

„Opava – zefektivnění a rozšíření MKDS II. 
etapa“ 

 

   (4349,6122,00000000,0030,0002415000000) + 900.000,00 Kč 
     
     
 l) Rozpočtové opatření č. 2016/172 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000020,0020,0002996000000) - 500.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   neplánované platby  
   komunikace – opravy a údržba  
   (2212,5171,00000020,0050,0001029000000) + 385.682,00 Kč 
   most přes Jaktarku; lávka přes Jaktarku  
     
   neplánované akce  
   opravy a údržba  
   (2212,5171,00000020,0050,0001029000000) + 114.318,00 Kč 
     
     
 m) Rozpočtové opatření č. 2016/173 
  ve výdajích - odbor majetku města, TSO 
   rezerva na jmenovité akce  
   (6409,5901,00000000,0790,0004000000000) - 2.500.000,00 Kč 



 16 42. RMO 20. 7. 2016 

                                                                                                                                    Anonymizované usnesení 
 

1463/42 RM 16 
19/42 

  JA TS - Zahradnictví – vybudování 
fóliovníku (akce kryta finančním vypořádáním za rok 
2015 a nebude realizována z důvodu nevydání 
územního souhlasu) 

 

   (3745,6121,00000020,0790,0004159000000) - 970.000,00 Kč 
     
   JA TS – ul. Kasárenská – oprava přechodu 

pro chodce - PD 
 

   (2219,5169,00000000,0790,0004162000000) + 207.171,00 Kč 
     
   JA TS – TSO - provozovna TDO - oprava 

mostové váhy 
 

   (3639,5171,00000000,0790,0004163000000) + 302.500,00 Kč 
     
   JA TS – Horní náměstí – oprava 

kamenných obkladů (květinové nádoby) 
 

   (3639,5171,00000000,0790,0004164000000) + 50.000,00 Kč 
     
   JA TS – Městské koupaliště – oprava 

terasy (okapy, žlaby, okapová hrana) 
 

   (3412,5171,00000000,0790,0004165000000) + 524.711,00 Kč 
     
   JA TS – Opava-Loco – rozšíření 

kontejnerových stání 
 

   (2219,6121,00000000,0790,0004166000000) + 250.000,00 Kč 
     
   JA TS – Ptačí vrch – vybudování pískoviště 

pro děti 
 

   (3745,6121,00000000,0790,0004167000000) + 40.000,00 Kč 
     
   JA TS – ul. Mostní – oprava mostu  
   (2212,5171,00000000,0790,0004168000000) + 151.733,00 Kč 
     
   JA TS – ul. na Dolní hrázi – předlažba 

chodníku – levá strana 
 

   (2219,5171,00000000,0790,0004169000000) + 200.000,00 Kč 
     
   JA TS – Zimní stadion Opava – oprava 

ozvučení 
 

   (3412,5171,00000000,0790,0004170000000) + 119.790,00 Kč 
     
   JA TS – Zimní stadion Opava – oprava 

efektového osvětlení 
 

   (3412,5171,00000000,0790,0004171000000) + 108.900,00 Kč 
     
   JA TS – sídliště Olomoucká – oprava 

chodníku před domy č.or.105-109 
 

   (2219,5171,00000000,0790,0004172000000) + 320.000,00 Kč 
     
   JA TS – sídliště Olomoucká – oprava 

chodníku za domy č.or.95-99 
 

   (2219,5171,00000020,0790,0004173000000) + 254.805,00 Kč 
   (2219,5171,00000000,0790,0004173000000) + 225.195,00 Kč 



 17 42. RMO 20. 7. 2016 

                                                                                                                                    Anonymizované usnesení 
 

     
1463/42 RM 16 
19/42 

  rezerva na dofinancování probíhajících JA 
TS 

 

   (6409,5901,00000020,0790,0004000000000) + 715.195,00 Kč 
     
     
 n) Rozpočtové opatření č. 2016/174 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000120,0020,0002996000000) - 1.500.000,00 Kč 
     
  ve výdajích - odbor majetku města, TSO 
   JA TS – ul. Nerudova 48 – zbudování 

chodníku 
 

   (2219,6121,00000120,0790,0004174000000) + 247.517,00 Kč 
     
   JA TS – ul. Hobzíkova – oprava vozovky – 

rozpočtové opatření nepokrývá plánovanou 
cenu díla, která je 1.600.000,00 Kč 

 

   (2212,5171,00000120,0790,0004175000000) + 543.142,00 Kč 
     
   JA TS – ul. Jateční 8 – oprava vozovky  
   (2212,5171,00000120,0790,0004176000000) + 159.341,00 Kč 
     
   JA TS – hřbitov Kateřinky – oprava 

hřbitovní zdi 
 

   (3632,5171,00000120,0790,0004177000000) + 550.000,00 Kč 
     
     
 o) Rozpočtové opatření č. 2016/175 
  ve výdajích – odbor kancelář tajemníka 

oddělení hospodářské správy 
   Nákup materiálu jinde nezařazený  
   (6171,5139,00000000,0191,0002533000000) - 25.000,00 Kč 
     
   Nákup materiálu jinde nezařazený  
   (6115,5139,00000000,0191,0000000000000) + 25.000,00 Kč 
     
   Nájemné  
   (6171,5139,00000000,0191,0000000000000) - 2.000,00 Kč 
     
   Nájemné  
   (6115,5164,00000000,0191,0000000000000) + 2.000,00 Kč 
     
   Nákup ostatních služeb  
   (6171,5169,00000000,0191,0000000000000) - 160.000,00 Kč 
     
   Nákup ostatních služeb  
   (6115,5169,00000000,0191,0000000000000) + 160.000,00 Kč 
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p) Rozpočtové opatření č. 2016/176 

  v příjmech – Městská část Vávrovice 
   finanční dar -  Mondelez CR Biscuit 

Production s.r.o. 
 

   (6171,2321,000000000,0840,0009131000000) + 50.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – Městská část Vávrovice 
   vybavení Dobrovolného sborů hasičů 

(neinvestiční transfery spolkům)  
 

   (5512,5222,000000000,0840,0000000000000) + 25.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – Městská část Vávrovice 
   podpora dorosteneckého FK NOVA  

(neinvestiční transfery spolkům) 
 

   (3419,5222,000000000,0840,0000000000000) + 25.000,00 Kč 
      
     
 q) Rozpočtové opatření č. 2016/177 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 10.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor kancelář tajemníka 

oddělení hospodářské správy 
   Drobný hmotný dlouhodobý majetek  
   (3326,5137,00000000,0191,0000000000000) + 10.000,00 Kč 
     
     
 r) Rozpočtové opatření č. 2016/178 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 190.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka 

oddělení hospodářské správy 
   Drobný hmotný dlouhodobý majetek  
   (6115,5137,00098193,0191,0000000000000) + 5.000,00 Kč 
   Nákup materiálu j. n.  
   (6115,5139,00098193,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč 
     
   Nájemné  
   (6115,5164,00098193,0191,0000000000000) + 50.000,00 Kč 
     
   Nákup ostatních služeb  
   (6115,5169,00098193,0191,0000000000000) + 120.000,00 Kč 
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s) Rozpočtové opatření č. 2016/179 

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,2901,00000120,0020,0002996000000) - 121.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 
   Dukelské kasárny – monitoring hlavního 

řadu kanalizace v areálu  
 

   
(2321,5169,00000120,0051,0001069000000) 

+ 121.000,00 Kč 
 

  Hlasování:  8 - 0 - 0 
 
 
1464/42 RM 16 
20/42 

Schválení smluv  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu MMOPP00CWQE2 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a ZO ČSOP Nový Jičín se sídlem č.p. 146, 742 54 
Bartošovice, IČ 47657901, zastoupenou Petrem Orlem, předsedou, na náklady 
související se záchranou volně žijících živočichů ze správního území 
Statutárního města Opavy v roce 2016, ve výši 50.000,00 Kč 
 

 b) upravenou smlouvu MMOPP00CWQFX mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezským zemským muzeem se 
sídlem Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava, IČ 00100595, zastoupenou Mgr. 
Janou Horákovou, ředitelkou, na náklady související se zhotovením 
dermoplastického preparátu slona indického pro Slezské zemské muzeum 
v Opavě, ve výši 50.000,00 Kč 
 

 c) smlouvu MMOLPP00CWQGS mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Okresním fotbalovým svazem Opava se sídlem Vodárenská 
2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 22880488, zastoupeným Ing. Petrem 
Kašným, předsedou, na akci „O pohár města Opavy“, ve výši 30.000,00 Kč 
 

 d) smlouvu MMOPP00CWQHN mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností DŽIVIPEN o.p.s. se sídlem Jiráskova 2213/13, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 26571463, zastoupenou Juliusem Lévayem, 
ředitelem, na náklady související s pořádáním IV. ročníku Open nohejbalového 
turnaje, ve výši 6.000,00 Kč 
 

 e) smlouvu MMOPP00CWQJD mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Občanským sdružení mažoretky AMA Opava se sídlem 
Opavská 860/88, 747 21 Kravaře, IČ 22756035, zastoupeným Ing. Evou 
Dudovou, předsedkyní a Ing. Alžbětou Zavadilovou, místopředsedkyní,  
na náklady související s účastí na ME v chorvatské Crikvenici, ve výši  
30.000,00 Kč 
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f) smlouvu MMOPP00CWQII mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Street Hockey clubem Opava se sídlem Opava, 
IČ 68177461, zastoupeným Ing. Dušanem Vladařem, předsedou, na náklady 
související s účastí ve finálovém turnaji „Českého poháru“, ve výši 30.000,00 Kč 
 

 g) Upravené rozpočtové opatření č. 2016/180 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 196.000,00 Kč 
     
   ZO ČSOP Nový Jičín  
   (3792,5222,00000000,0020,0000251000000)    + 50.000,00 Kč 
     
   Slezské zemské muzeum Opava  
   (3315,5339,00000000,0020,0000253000000)   + 50.000,00 Kč 
     
   Okresní fotbalový svaz Opava  
   (3419,5222,00000000,0020,0000414000000)    + 30.000,00 Kč 
     
   DŽIVIPEN o.p.s.  
   (3419,5222,00000000,0020,0000170000000) + 6.000,00 Kč 
     
   Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava  
   (3419,5222,00000000,0020,0000377000000)    + 30.000,00 Kč 
     
   Street Hockey club Opava  
   (3419,5222,00000000,0020,0000411000000)    + 30.000,00 Kč 
   

Hlasování: 8 - 0 - 0 
 
 
1465/42 RM 16 
21/42 

Obecní d ům - klimatizace expozice  

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) v souladu s článkem V. odst. 1 písm. d) zřizovací listiny Opavské  
kulturní organizaci, příspěvkové organizaci, realizaci klimatizace v expozici 
Cesta města v Obecním domě z fondu investic příspěvkové organizace  
 

 b) 
 
 
 

zajištění realizace investiční akce odborem přípravy a realizace investic 
Magistrátu města Opavy v roce 2016  

 c) Rozpočtové opatření č. 2016/181 
 

  v příjmech – odbor přípravy a realizace investic 
   nařízený odvod z fondu investic 

Opavská kulturní organizace 
 

   (3319,2122,000000000,0121,0009273000038)  + 900.000,00 Kč 
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 ve výdajích – odbor kanceláře primátora 

   Obecní dům – klimatizace expozice  
   (3322,6121,000000000,0220,0007579000000)    + 900.000,00 Kč 
     
 2. nařizuje  

  odvod z investičního fondu Opavské kulturní organizace do rozpočtu zřizovatele 
ve výši 900.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 
 

 
 
 
1466/42 RM 16 
22/42 

Udělení výjimek z OZV č. 2/2011 pro tane ční večery v Restauraci U Chovatel ů  
a na akci Týden div ů 

 Rada města 

  uděluje  

 a) výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
paní T. V., bytem Opava, při pořádání tanečních večerů v Restauraci  
U Chovatelů,  Bílovecká 1181/182, 747 06 Opava-Kylešovice ve dnech 5. 8.,  
19. 8. a 2. 9. 2016 do 24:00 hodin 
 

  Hlasování:  8 - 0 - 0 
 

 b) výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností  
M. D., bytem Opava, při pořádání zahajovacího večera (tzv. Seznamovacího 
večírku) Týdne divů v restauraci Středověké pivní sklepy, Hradecká 1, 746 01 
Opava dne 29. 7. 2016, a to do 24:00 hodin 
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
 
 
1467/42 RM 16 
23/42 

Územní studie, plocha p řestavby P12/2, „Dukelská kasárna“ Opava  

 Rada města 
 
              schvaluje 
 

  Smlouvu o dílo, (MMOPP00EJJGW), Územní studie, plocha přestavby P12/2, 
„Dukelská kasárna“ Opava mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a  STUDIO-D s.r.o. se sídlem Holasovice 171, 747 74 
Holasovice, IČ 26833115, zastoupené ing. arch. Lubomírem Dehnerem, 
jednatelem   
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 
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Informace o zrušení ve řejných zakázek – Zařízení školního stravování, PO  

 Rada města 

  bere na v ědomí  

 a) informaci o zrušení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka potravin – 
mražené a chlazené výrobky“, a to v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  

 b)  informaci o zrušení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka potravin – 
ovoce a zelenina“, a to v souladu s § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách 

 c)  informaci o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zařízení 
školního stravování – obnova zastaralého strojového parku“ v souladu 
s podmínkami Výzvy k podání nabídek 
 

  Hlasování: 9 - 0 - 0   

 
 
1469/42 RM 16 
25/42 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby  s názvem „Územní studie 
proveditelnosti pr ůmyslová zóna Jakta ř, Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská“ – 
výsledek výb ěrového řízení + smlouva 
 

 Rada města 

 schvaluje  

 a) výsledné pořadí: 
Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ: 27810054 

 b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo  
nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ: 27810054, jehož nabídka splnila požadavky 
zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky  
 

 c) smlouvu, MMOPP00EJJPN, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností Technoprojekt, a.s., se sídlem 
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ: 27810054, zastoupenou 
Ing. Martinem Zuštíkem, statutárním ředitelem, za cenu 445.000,00 Kč bez DPH  
 

  Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
 
1470/42 RM 16 
26/42 

Zjednodušené podlimitní řízení na služby s  názvem „Statutární m ěsto Opava, M Č 
Opava-Komárov – technické zhodnocení rekonstrukcí T atry 815 - CAS 32“ – zrušení 
+ opakované zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla  

 a) o zrušení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Statutární město Opava, MČ Opava-Komárov – 
technické zhodnocení rekonstrukcí Tatry 815 - CAS 32“ v souladu s § 84 odst. 1 
písm. a) zákona 
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b) o opakovaném zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázky 
na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem 
„Statutární město Opava, MČ Opava-Komárov – technické zhodnocení 
rekonstrukcí Tatry 815 - CAS 32“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace  
a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje  

 a) v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
členy komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Martina Věntusová 
2. Ing. Roman Otipka 
3. Ing. Milena Skazíková 
 

 b) v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Lubomír Měch 
2. Bc. Kristýna Prčíková, DiS. 
3. paní Hana Fraňková 
 

 c) v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy 
hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 
zákona ve složení: 
1. Ing. Lumír Měch 
2. pan Adam Ludvík Kwiek 
3. Ing. Martina Věntusová 
4. Ing. Roman Otipka 
5. Ing. Martin Dostál 
 

 d) v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace 
dle § 59, odst. 3 Zákona ve složení: 
1. Ing. arch. Petr Mlýnek 
2. pan Milan Němec 
3. Ing. Lubomír Měch 
4. Bc. Kristýna Prčíková, DiS. 
5. Ing. Hana Heinzová 
 
 

  Hlasování: 7 - 0 - 1  

 
 
 
 
 
1471/42 RM 16 
27/42 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s  názvem „ Nákup dopravního 
automobilu pro JSDH Opava-Kate řinky“ – zahájení výb ěrového řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla  
 

  o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup 
dopravního automobilu pro JSDH Opava-Kateřinky“, v rozsahu dle Výzvy 
k podání nabídek a důvodové zprávy 
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2. jmenuje  
 

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Lumír Měch 
2. Ing. Roman Otipka 
3. Ing. Martin Dostál 

 b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  
ve složení: 
1. Ing. arch. Petr Mlýnek 
2. Bc. Kristýna Prčíková, DiS. 
3. Ing. Hana Heinzová 

   
Hlasování: 8 - 0 - 0 

 
 
1472/42 RM 16 
28/42 

Schválení podání žádostí o dotaci v rámci Nadace ČEZ – grantové řízení STROMY 
pro projekt „Pohrani ční lipová alej“ 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Pohraniční lipová alej“  
v rámci Nadace ČEZ – grantové řízení STROMY  

 
 b) zajištění financování projektu „Pohraniční lipová alej“ v rámci Nadace ČEZ  

– grantové řízení STROMY 
 

 c) zajištění udržitelnosti projektu „Pohraniční lipová alej“ v rámci Nadace ČEZ  
– grantové řízení STROMY 

  Hlasování: 9 - 0 - 0 
 
 
1473/42 RM 16 
29/42 

Souhlas z řizovatele s  převodem finan čních prost ředků z rezervního fondu do fondu 
investic p říspěvkové organizace ZŠ a MŠ Opava-Komárov 

 Rada města 

  schvaluje  

  převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov ve výši  
110.700,00 Kč 
 

  Hlasování: 9 - 0 - 0 

 
 
1474/42 RM 16 
30/42 

Zpráva o kontrole pln ění přijatých usnesení RMO  

 Rada města 

  bere na v ědomí  

  zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 

  Hlasování: 9 - 0 - 0 
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Činnost komisí RMO – zprávy, podn ěty členů RMO pro práci komisí  

 Rada města 

  bere na v ědomí  

  zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 16. 06. 2016  
do 19. 07. 2016 

  Hlasování: 9 - 0 - 0 

 
1476/42 RM 16 
35/42 

Majetkové záležitosti  

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu o krátkodobé výpůjčce pozemku (PID MMOPP00FP5AT)  
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jakožto 
půjčitelem a sportovním klubem HIT Opava, z.s. zastoupeným Ing. Zdeňkem 
Mateřankou, předsedou jako vypůjčitelem  jejímž předmětem je výpůjčka části 
pozemku parc.č. 2168/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu 
v přiloženém snímku katastrální mapy 
 

  Hlasování: 9 - 0 - 0 

 
1477/42 RM 16 
36/42 

Dotace ostatní  

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) finanční dotaci TJ LOS Opava se sídlem Hauerova 725/3, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 22906720, na účast na závodě Isoma 1000 miles adventure, ve výši 
28.000,00 Kč  
 

  Hlasování: 9 - 0 - 0   

 b) finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 
2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související 
s pořádáním akce Atletický cirkus, ve výši 30.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 9 - 0 - 0  

 2. neschvaluje  

  finanční dotaci spolku Bludný kámen, z.s. se sídlem Gudrichova 1332/6, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 66144108, na projekt „Hraniční“, ve výši 
50.000,00 Kč  
 

  Hlasování:  8 - 0 - 1  



 26 42. RMO 20. 7. 2016 

                                                                                                                                    Anonymizované usnesení 
 

 
 
 
 
 
1478/42 RM 16 
37/42 

Smlouva o partnerství bez finan čního p říspěvku  

 Rada města 

  uděluje  

  souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2  
a Základní školy Ilji Hurníka, Ochranova 6 jako partnerů bez finančního 
příspěvku se Slezskou univerzitou v Opavě, v rámci projektu OP VVV „Přímá 
a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí“, registrační číslo 
projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239 
 

  Hlasování: 9 - 0 - 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim K řupala   v.r.  
primátor 

Mgr. Dalibor Halátek   v.r.  
 náměstek primátora 

 


