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Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 21. 9. 2016 se zúčastnili 
 
 
Členové RMO 11 
Omluveni - 
Tajemník MMO omluven 
Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO JUDr. Monika Schlauchová 

Bc. Jana Müllerová 
Ing. Lenka Grigarová 
Mgr. Lada Dobrovolná 

Zaměstnanci Ing. arch. Zdeněk Bendík 
Ing. Jana Onderková 
pí Hana Fraňková 
Ing. Aleš Bořecký 
Ing. Milena Skazíková 
Ing. Jiří Lehnert 
Bc. Dagmar Polášková 
Ing. Milan Binčík 

Hosté JUDr. Ivan Zimola, notář 
p. Petr Mikeska, Technické služby Opava, s.r.o. 
p. Petr Rypl, předseda Klubu plaveckých sportů 
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1600/46 RM 16 
1/46 

Uzavření dohody o provedení práce s  ředitelkou PO  

 Rada města 

  souhlasí  

  s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Opava, 
Heydukova-příspěvková organizace, se sídlem Heydukova 881/19, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ: 71000054, zastoupenou Bc. Marcelou Kašpárkovou, 
ředitelkou školy, jako zaměstnavatelem a Bc. M.K., trvale bytem  
Opava-Suché Lazce, jako zaměstnancem 

  Hlasování: 10-0-0  
 
 
 
1601/46 RM 16 
2/46 

Sout ěž ve sb ěru hliníku pro š koly ve školním roce 2016/2017  
 

 Rada města 

  souhlasí  

 a) se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž  
ve sběru hliníku pro školy zřizované Statutárním městem Opava ve školním 
roce 2016/2017  
 

 b) se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž  
ve sběru hliníku pro školy na území obce s rozšířenou působností Opava 
(včetně škol zřizovaných KÚ MSK a MŠMT) ve školním roce 2016/2017 
 

  Hlasování: 10-0-0  
 
 
 
 
1602/46 RM 16 
3/46 

Rozhodnutí  Statutárního m ěsta Opavy jako jediného akcioná ře spole čnosti  
Městský dopravní podnik Opava, a.s. p ři výkonu p ůsobnosti valné hromady 
 

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

 1.  schvaluje  

  změnu stanov Městského dopravního podniku Opava, a. s., tak, že schvaluje 
nové úplné znění stanov podle předloženého návrhu (příloha č.2 materiálu) 
s účinností od 21. 9. 2016 
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1602/46 RM 16 
3/46 

2. ukládá  

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

  Hlasování: 11-0-0 
 
 
1603/46 RM 16 
4/46 

Příprava investi ční akce – smluvní vztahy  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu č. 39/2016/PRI (MMOPP00GGNG9) o zabezpečení přeložky vodního 
díla vyvolané investiční výstavbou mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava,  
IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, 
generálním ředitelem, a to vodovodního řadu DN 150 GG v rámci akce 
„Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova – rekonstrukce 
komunikací“ 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/218 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  ba) Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, 

Mařákova, Holečkova – rekonstrukce 
komunikací 

 

   (2212,6121,00000000,0220,0007772000000)    + 859.122,99 Kč 
     
   Investice    
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 859.122,99 Kč 
  Hlasování:  11-0-0 
 
 
 
1604/46 RM 16 
5/46 

Záměr pronájmu  

 Rada města 

  schvaluje  

  záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání (dle přiloženého zákresu) 
v I. NP budovy čp. 122, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 420/1 
zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město,  
na adrese Hrnčířská 5, 746 01 Opava 

  Hlasování: 11-0-0 
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1605/46 RM 16 
6/46 

Dohoda o ukon čení smlouvy  

 Rada města 

  schvaluje  

  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu restaurace domu umění včetně Moravské 
kaple a uznání dluhu, (MMOPP009XERN), mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a nájemcem Gastro Svačina s.r.o, 
IČ: 03876799, se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

  Hlasování: 10-0-0   

 
 
 
1606/46 RM 16 
7/46 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Územní studie krajiny 
správního obvodu ORP Opava“ – zahájení výb ěrového řízení 

 Rada města 

 1. rozhodla  

  o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Územní studie 
krajiny správního obvodu ORP Opava“, v rozsahu dle Písemné výzvy k podání 
nabídek a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje  

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek  
ve složení: 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. arch. Petr Mlýnek 
3. Ing. Carmen Dvořáková 
4. Ing. Igor Kyselka CSc. 
5. Ing. arch. Antonín Hladík 

 
 b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení  

a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Martin Víteček 
2. Ing. Monika Pazderová 
3. Ing. arch. Zdeněk Bendík 
4. Bc. Michaela Kuzníková 
5. Ing. Karel Kovalčík 

 
  Hlasování: 11-0-0 
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1607/46 RM 16 
8/46 

Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s  názvem „Vým ěna výtah ů Jateční 8a, 
Hrnčířská 4, Hrn čířská 17, Podchod ČD“ – zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla  

 a) o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem 
„Výměna výtahů Jateční 8a, Hrnčířská 4, Hrnčířská 17, Podchod ČD“ – 
v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 
 

 b) dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění, o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky a k prokázání 
kvalifikace: 
1) VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
IČ: 29393728 
2) HV Výtahy s.r.o., Ratibořská 1199/136, 747 05 Opava-Kateřinky, 
IČ: 62302418 
3) Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, Zličín, IČ: 27127010 
4) Otis a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ: 42324254 
5) MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., Hájecká 630, 747 22  
Dolní Benešov, IČ: 25821415 
 

 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. Aleš Bořecký 
2. Ing. Kamil Kremser 
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. Mgr. Bc. Pavel Vltavský 
2. Ing. Jiří Elbl 
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. Martin Víteček 
2. Mgr. Bc. Pavel Vltavský 
3. Ing. Jiří Elbl 
4. Ing. Aleš Bořecký 
5. Ing. Kamil Kremser   
 

 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. pan Milan Němec 
2. Ing. Jiří Lehnert 
3. Ing. Jaroslav Sýkora 
4. Ing. Ladislava Halfarová 
5. paní Michaela Jägermannová 
 

  Hlasování: 10-0-0  
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1608/46 RM 16 
9/46 

Bytové záležitosti  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) přidělení volného bytu č.8 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A 
v Opavě žadatelce pí J.V. trvale bytem Opava 
 

 b) přidělení volné ubytovací jednotky č.15 velikosti 1+1  v ubytovacím zařízení  
na adrese Podvihovská 5A v Opavě-Komárově žadateli p. A.U. trvale bytem 
Opava 
 

 c) přidělení volné ubytovací jednotky č.6 velikosti 2+1  v ubytovacím zařízení  
na adrese Podvihovská 5A v Opavě-Komárově žadatelce pí M.W. trvale bytem 
Opava 

  Hlasování: 10-0-0  
 
 
 
1609/46 RM 16 
10/46 

Dohoda o ukon čení nájmu bytu – vybudované p ůdní vestavby  

 Rada města 

  schvaluje   
 

  „Dohodu o ukončení nájmu bytu“ č. 7 velikosti 3+1 v domě na adrese Jateční 
10A v Opavě, (MMOPP00ECDR2), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a pí Ing. M.R.,  trvale bytem Opava  
 

  Hlasování: 11-0-0 
 
 
 
1610/46 RM 16 
11/46 

Smlouva na tisk kalendá řů města pro rok 2017  

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu o dílo na tisk nástěnného a stolního kalendáře a pohlednic                    
a minikalendářů pro rok 2017, (MMOPP00FRR07), mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ReTISK – signmaking s.r.o.          
se sídlem Vrchní 456/9, 747 05 Opava - Kateřinky, IČ 28588690, zastoupenou 
Ing. René Maňáskem, jednatelem 

  Hlasování: 10-0-0 
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1611/46 RM 16 
12/46 

Rozpo čtová opat ření 2016 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) Rozpočtové opatření č. 2016/219 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   investiční přijaté transfery od krajů  
  MD 231 

0000 (0000,4222,00000201,0020,0007619000000) + 231.490,79 Kč 

     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  

 
Novostavba hasičské zbrojnice v Městské 
části Podvihov (fa MMOPP00FCYT8) 

 

   (6171,6121,00000201,0220,0007619000000) + 231.490,79 Kč 
   (6171,6121,00000020,0220,0007619000000) - 231.490,79 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO (50% přijaté dotace)  
   (6409,5901 ,00000020,0020,0002996000000) + 115.745,79 Kč 
     
  ve výdajích – městská část Podvihov 
   rezerva MČ (50% přijaté dotace)  
   (6409,5901,00000020,0820,0000000000000) + 115.745,00 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2016/220 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   investiční přijaté transfery od krajů  
  MD 231 

0000 (0000,4222,00000201,0020,0007619000000) + 479.301,62 Kč 

     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Novostavba hasičské zbrojnice v Městské 

části Podvihov (fa MMOPP00FCRUG)  

   (6171,6121,00000201,0220,0007619000000) + 479.301,62 Kč 
   (6171,6121,00000020,0220,0007619000000) - 479.301,62 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO (50% přijaté dotace)  
   (6409,5901 ,00000020,0020,0002996000000) + 239.651,62 Kč 
     
  ve výdajích – městská část Podvihov 
   rezerva MČ (50% přijaté dotace)  
   (6409,5901,00000020,0820,0000000000000) + 239.650,00 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2016/221 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 745,00 Kč 
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1611/46 RM 16 
12/46 

 ve výdajích – odbor majetku města, TSO 

   vratky přeplatků minulých let – nájemné za 
hrobová místa  

   (6409,5909,00000000,0790,0009235000000)                      + 168,10 Kč 
     
   vratky přeplatků minulých let – služby 

spojené s nájmem hrobového místa 
 

   (6409,5909,00000000,0790,0009236000000) + 576,90 Kč 
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2016/222 
  v příjmech – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   náhrada vynaložených pohřebních výloh od 

Ministerstva pro místní rozvoj 
 

  MD 231 
0000 (3632,2324,00000000,0050,0009308000000) + 64.598,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) + 64.598,00 Kč  
     
 e) Rozpočtové opatření č. 2016/223 
  v příjmech – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 
   úhrada nákladů za zásah jednotky JSDH 

od pojišťovny  

  MD 231 
0600 (5512,2324,00000000,0193,0009167000000) + 5.600,00 Kč 

     
  ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 
   JSDH – drobný hmotný dlouhodobý majetek  
   (5512,5137,00000000,0193,0002530000000) + 5.600,00 Kč 
     
 f) Rozpočtové opatření č. 2016/224 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery od krajů  
  MD 231 

0000 (0000,4122,00000333,0020,0000000000032) + 49.600,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor školství 
   účelový neinvestiční příspěvek na provoz - 

ZŠ Šrámkova – projekt „Preventivně 
navzájem“ 

 

   (3113,5336,00000333,0030,0001002000032) + 49.600,00 Kč 
     
 g) Rozpočtové opatření č. 2016/225 
  ve výdajích – odbor informatiky 
   pronájem výpočetní techniky (volby)  
   (6115,5164,00098193,0170,0000000000000) + 300.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 300.000,00 Kč 
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1611/46 RM 16 
12/46 

h) Rozpočtové opatření č. 2016/226 

  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - 

Komárov  
 

   (RM 876/26 RM 15 z 25/11)  
   (2219,5164,00000000,0220,0007896000000)    +  6.325,00 Kč 
     
   Investice   
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -  6.325,00 Kč 
     
 i) Rozpočtové opatření č. 2016/227 
  ve výdajích – odbor školství 
   Prevence kriminality – nákup služeb  
   (4349,5169,00000000,0030,0002448000000) - 5.100,00 Kč 
     
   Projekt „Opava – vzdělávání strážníků – 

komunikační a psychologické aspekty 
výkonu služby 2016“ 

 

   sociální pojištění  
   (4349,5031,00000000,0030,0002416000000) + 3.750,00 Kč 
     
   zdravotní pojištění  
   (4349,5032,00000000,0030,0002416000000) + 1.350,00 Kč 
     
 j) Rozpočtové opatření č. 2016/228 
  ve výdajích – odbor hlavního architekta 

   územně projektová dokumentace  

   ostatní nákup dlouh.nehmotného majetku  

   (3635,6119,00000000,0080,0001040000000) - 25.000,00 Kč 

     

   ostatní územní příprava  

   nákup ostatních služeb  

   (3635,5169,00000000,0080,0001039000000) + 25.000,00 Kč 

     

 k) Rozpočtové opatření č. 2016/229 
  ve výdajích – odboru životního prostředí 
   posudky, konzultace a revize  
   nákup ostatních služeb  
   (3749,5169,000000000,0130,0002525000000)    - 49.900,00 Kč 
     
   zelené hradby  
   nákup ostatních služeb  
   (3745,5169,000000000,0130,0007577000000)   + 49.900,00 Kč 
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1611/46 RM 16 
12/46 

l) Rozpočtové opatření č. 2016/230 

  ve výdajích – odboru životního prostředí 
   sběr a svoz komunálních odpadů  
   nákup ostatních služeb  
   (3722,5169,000000000,0130,0001075000000)   - 1.000.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – technických služeb  
   veřejná zeleň  
   nákup ostatních služeb  
   (3745,5169,000000000,0790,0002537000000)   + 1.000.000,00 Kč 
   
 m) Rozpočtové opatření č. 2016/231 
  ve výdajích – odbor majetku města 

   oddělení správy a evidence budov  

   opravy a udržování – oprava asfaltové 
plochy 

 

   (2219,5171,00000020,0051,0001107000000) + 196.720,00 Kč 

     

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový  

   rezerva FaRO  

   (6409,5901,00000020,0020,0002996000000) - 196.720,00 Kč 

  Hlasování: 10-0-0  

 
 
 
1612/46 RM 16 
13/46 

Dotace ostatní  

 Rada města 

  schvaluje   

 a) finanční dotaci Mgr. P.H., bytem Opava, na náklady související s účastí  
na Mistrovsví světa – WUSV ve sportovní kynologii, ve výši 15.000,00 Kč    
 

  Hlasování: 7-0-4 
 

 b) finanční dotaci Střední zdravotnické škole Opava, příspěvkové organizaci 
se sídlem Dvořákovy sady 176, 746 01 Opava, IČ 00601152, na náklady 
související s pořádáním Dne seniorů v roce 2016, ve výši 15.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 11-0-0 
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Schválení smluv  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu, MMOPP00CWQ9R, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Jindřiškou Tyranovou se sídlem 17. Listopadu 902/13, 
747 06 Opava – Kylešovice, IČ 87092581, na náklady související s účastí 
na Mistrovství světa 2016 v mažoretkovém sportu, ve výši 30.000,00 Kč 
 

 b) smlouvu, MMOPP00CWQ8W, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Občanským sdružením 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 Mistrovství světa 2016 v mažoretkovém 
sportu, ve výši 30.000,00 Kč 
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2016/232 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   dotace ostatní   
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)     - 60.000,00 Kč 
     
   Jindřiška Tyranová  
   (3421,5212,00000000,0020,0000349000000) + 30.000,00 Kč 
     
   Občanské sdružení mažoretky AMA Opava  
   (3419,5222,00000000,0020,0000377000000) + 30.000,00 Kč 
  Hlasování: 11-0-0 

 
1614/46 RM 16 
15/46 

Vyřazení pohledávek z  účetní evidence  

 Rada města 

  bere na v ědomí  

  vyřazení pohledávek z účetní evidence v celkové výši 5.500,00 Kč 
 

  Hlasování: 10-0-1  
 
 
1615/46 RM 16 
16/46 

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: 11-0-0 
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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 31. 08. 2016 
do 16. 09. 2016 

  Hlasování: 11-0-0 

 
 
 
1617/46 RM 16 
21/46 

Žádost o ud ělení výjimky z  OZV č. 2/2011 – 10. výro čí kapely NoBless  

 Rada města 

  uděluje  

  výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
pořadateli J.K. (bytem Opava), při pořádání akce u příležitosti  
10. výročí existence kapely NoBless dne 27. 9. 2016 na adrese Mařádkova 9, 
746 01 Opava, a to do 23:00 hodin    

  Hlasování: 10-0-1  

 
 
1618/46 RM 16 
22/46 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky  s názvem „Opava – Zefektivn ění a 
rozší ření MKDS II. etapa“ – zrušení + opakované zahájení výb ěrového řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla  

 a) o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
s názvem „Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS II.etapa“ v souladu čl. 11 
 Písemné výzvy k podání nabídek 
 

 b) o opakovaném zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS II.etapa“, v rozsahu dle Písemné výzvy 
k podání nabídek a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje  

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek  
ve složení: 
1. Ing. Martin Víteček 
2. mjr. Mgr. Ing. Vratislav Mácha  
3. Ing. Milan Binčík 
4. Bc. Zdeněk Zabloudil 
5. Bc. Dagmar Polášková 
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b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení  
a hodnocení nabídek ve složení: 
1. p. Milan Němec 
2. por. Mgr. Bc. Rostislav Friedrich  
3. Bc. Aleš Hruška  
4. p. Martin Magera 
5. Ing. Andrea Štenclová 
 

 3. schvaluje  

  Rozpočtové opatření č. 2016/233 
   

ve výdajích – odbor školství 
   „Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS II. 

Etapa“       
 
   

    
(4349,6122,00000000,0030,0002415000000) 

 
+ 550.000,00 Kč 

 
 

  
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

   
Rezerva FaRO 

 
 

    
(6409,5901,00000000,0020,0002993000000) 

 
- 550.000,00 Kč 

  Hlasování: 11-0-0 
 

 
 
 
1619/46 RM 16 
23/46 

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

 Rada města 

  schvaluje  
 

  a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00FDPQ1) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a P.Ž. bytem Opava, Suché Lazce pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace  
do pozemku parc.č. 798/29 v k.ú. Suché Lazce v rámci realizace stavby: 
„Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 331, 312 v k.ú. Suché Lazce“  
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, (MMOPP00FDPFK) 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. 3333/4, 3333/5, 3333/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu 
„Opava, ul. Krnovská, UNIPETROL, rozšíření kNN, č. stavby IV-12-8012581“  
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: 11-0-0 
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Záměry pronájm ů  

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2184/6 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618  
pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Husova ulice, Opava) pro umístění 
reklamních panelů (dle přiloženého zákresu) 

 b) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2976 ostatní plocha, silnice 
v katastrálním území Opava – Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. 
Opava-Předměstí (na adrese Olomoucká ulice, Opava) pro umístění reklamních 
panelů (dle přiloženého zákresu) 

 c) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2976 ostatní plocha, silnice 
v katastrálním území Opava – Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. 
Opava-Předměstí (na adrese Olomoucká ulice, Opava) pro umístění reklamních 
panelů (dle přiloženého zákresu) 

 d) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2627/12 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro 
k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Hradecká ulice, Opava) pro umístění 
reklamních panelů (dle přiloženého zákresu) 

 e) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2184/7 ostatní plocha, dráha 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů 
(dle přiloženého zákresu) 

 f) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 657/2 ostatní plocha, jiná plocha 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů 
(dle přiloženého zákresu) 

 g) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 657/2 ostatní plocha, jiná plocha 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů 
(dle přiloženého zákresu) 

 h) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 657/2 ostatní plocha, jiná plocha 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů 
(dle přiloženého zákresu) 

 i) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2221/22 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618  
pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Olomoucká ulice, Opava) pro umístění 
reklamních panelů (dle přiloženého zákresu) 

 j) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2184/7 ostatní plocha, dráha 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů 
(dle přiloženého zákresu) 

 k) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1343 zahrada v katastrálním území 
Jaktař, zapsané na LV č. 740 pro k.ú. Jaktař (na adrese Krnovská/Vančurova, 
Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu) 

 l) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2349/12 orná půda v katastrálním území 
Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese 
Olomoucká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého 
zákresu)  

 m) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2349/12 orná půda v katastrálním území 
Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese 
Olomoucká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého 
zákresu) 
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n) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 611/43 ostatní plocha, zeleň 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů 
(dle přiloženého zákresu) 

 o) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2425 ostatní plocha, zeleň v katastrálním 
území Kateřinky u Opavy, zapsané na LV č. 1878 pro k.ú. Kateřinky u Opavy (na 
adrese Ratibořská ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů  
(dle přiloženého zákresu) 

 p) záměr pronájmu části pozemku parc.č.1320 ostatní plocha, zeleň v katastrálním 
území Jaktař, zapsané na LV č. 740 pro k.ú. Jaktař (na adrese Krnovská ulice, 
Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu) 

 q) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1676/1 ostatní plocha, jiná plocha 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Nákladní/Rybářská, Opava) pro umístění reklamních 
panelů (dle přiloženého zákresu) 

 r) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 636 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v katastrálním území Jaktař, zapsané na LV č. 740 pro k.ú. Jaktař (na adrese 
Krnovská ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého 
zákresu) 

 s) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2221/22 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618  
pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Olomoucká ulice, Opava) pro umístění 
reklamních panelů (dle přiloženého zákresu) 

 t) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2221/22 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 
pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Olomoucká ulice, Opava) pro umístění 
reklamních panelů (dle přiloženého zákresu) 

 u) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1985/1 ostatní plocha, dobývací prostor 
v katastrálním území Kateřinky u Opavy, zapsané na LV č. 1878 pro k.ú. 
Kateřinky u Opavy (na adrese Rolnická ulice, Opava) pro umístění reklamních 
panelů (dle přiloženého zákresu) 

 v) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1676/1 ostatní plocha, jiná plocha 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Rybářská, Opava) pro umístění reklamních panelů  
(dle přiloženého zákresu) 
 

 2. schvaluje  

 a) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2795 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v katastrálním území Kateřinky u Opavy, zapsané na LV č. 1878 pro k.ú. 
Kateřinky u Opavy (na adrese Ratibořská, Opava) pro umístění čekárny MHD 
(dle přiloženého zákresu) 

 b) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2810 ostatní plocha, ostatní dopravní 
plocha, v katastrálním území Kateřinky u Opavy, zapsané na LV č. 1878 pro k.ú. 
Kateřinky u Opavy (na adrese Ratibořská, Opava) pro umístění čekárny MHD 
(dle přiloženého zákresu) 

 c) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2912/19 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro 
k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Nákladní, Opava) pro umístění čekárny MHD 
(dle přiloženého zákresu) 

 d) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2953/4 ostatní plocha, silnice 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Krnovská, Opava) pro umístění čekárny MHD  
(dle přiloženého zákresu) 

 e) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2893/13 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro 
k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Těšínská, Opava) pro umístění čekárny MHD 
(dle přiloženého zákresu) 
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f) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 562/2 ostatní plocha, jiná plocha 
v katastrálním území Opava-Město, zapsané na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město 
(na adrese Praskova, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého 
zákresu) 

 g) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 582/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v katastrálním území Opava-Město, zapsané na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město 
(na adrese Horní náměstí, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého 
zákresu) 

 h) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 582/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v katastrálním území Opava-Město, zapsané na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město 
(na adrese Horní náměstí, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého 
zákresu) 

 i) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2897/6 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro 
k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Zámecký okruh, Opava) pro umístění čekárny 
MHD (dle přiloženého zákresu) 

 j) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1119/1 ostatní plocha, zeleň 
v katastrálním území Kylešovice, zapsané na LV č. 1388 pro k.ú. Kylešovice (na 
adrese Bílovecká, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého zákresu) 

 k) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3082/15 ostatní plocha, silnice 
v katastrálním území Jaktař, zapsané na LV č. 740 pro k.ú. Jaktař (na adrese 
Bruntálská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého zákresu) 

 l) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2157/12 ostatní plocha, manipulační 
plocha v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. 
Opava-Předměstí (na adrese Krnovská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle 
přiloženého zákresu) 

 m) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2722/70 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618  
pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Těšínská, Opava) pro umístění čekárny 
MHD (dle přiloženého zákresu) 

 n) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2890/36 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618  
pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Těšínská, Opava) pro umístění čekárny 
MHD (dle přiloženého zákresu) 

 o) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2344/23 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618  
pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese Olomoucká, Opava) pro umístění čekárny 
MHD (dle přiloženého zákresu) 

 p) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2134/11 ostatní plocha, jiná plocha 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Jaselská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle 
přiloženého zákresu) 

 q) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 146/1 ostatní plocha, zeleň 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Olomoucká, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle 
přiloženého zákresu) 

 r) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2960 ostatní plocha, silnice 
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Olomoucká, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle 
přiloženého zákresu) 

  Hlasování: 11-0-0 
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Úprava rež imu vstupu do plaveckého bazénu v Městských lázních Opava  

 Rada města 

   schvaluje  

  s účinností od 26. 09. 2016 úpravu režimu vstupu do plaveckého bazénu 
v Městských lázních Opava dle předloženého návrhu s úpravou 
 

  Hlasování: 11-0-0 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Radim K řupala   v.r.  
primátor 

       Ing. Martin Víte ček    v.r.  
1. náměstek primátora 

 


