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Anonymizované usnesení 

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 09. 11. 2016 se zúčastnili 
 
Členové RMO 9 
Omluveni Mgr. Alexandr Burda 

p. Adam Ludvík Kwiek 
Tajemník MMO JUDr. Tomáš Elis 
Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO JUDr. Monika Schlauchová 

Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler 
Mgr. Lada Dobrovolná 

Zaměstnanci pí Taťána Tomšíková 
Bc. Dalibor Majdanics 
Ing. Radka Honková 
Mgr. Ivana Sýkorová 
Ing. Martina Věntusová 
pí Vlasta Kostrhounová 
Ing. Klaudia Onderková  
Mgr. Petra Veličková 
Ing. arch. Zdeněk Bendík 
Ing. Aleš Bořecký 
Ing. Kamil Kremser 
Ing. Jana Onderková 
Ing. Lenka Grigarová 

Hosté Mgr. Miroslava Konečná, starostka MČ Malé 
Hoštice 
Gűnter Hollesch, místostarosta MČ Malé Hoštice, 
předseda TJ Slavia Malé Hoštice 
MgA. Václav Minařík, galerista  
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Majetkové záležitosti  

 Rada města 

 1. schvaluje  

  smlouvu o nájmu části pozemku za účelem umístění reklamní tabule (PID 
MMOPP00FG7FZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města jako pronajímatelem a společností DanCars CZ s.r.o.  
se sídlem U Opavice 1758/15, 746 01 Opava, IČ 26819309, zastoupeným 
Danem Hromadou, jednatelem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku parc.č. 2154/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava – 
Předměstí, za cenu ve výši 8.000,00 Kč/rok, tj. 2.000,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad), dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

  Hlasování: 9-0-0  
 

 2. odro čuje  
 

  projednání smlouvy o nájmu (PID MMOPP00FG65K) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a společností 
Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích č.p. 111, 790 57 
Bernartice, IČ 47151544, zastoupeným Ing. Pavlem Švandou, předsedou 
představenstva jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku 
parc.č. 2157/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu  
ve přiloženém snímku katastrální mapy  

  Hlasování: 6-1-1  
 

 3. schvaluje  

 a) záměr prodeje pozemku parc.č. 2702/23 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí 

 b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1561/1 – zastavěná plocha a nádvoří  
a pozemku pod garáží parc.č. 1561/10 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

 c) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2911/4 – ostatní plocha, k.ú. Opava  
– Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

 d) záměr směny části pozemku parc.č. 358/4 – zastavěná plocha a nádvoří a části 
pozemku parc.č. 357/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město,  
dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

  Hlasování: 8-0-0 
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e) záměr směny pozemku parc.č. 3333/6, části pozemku parc.č. 3333/4 (označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3333/12) a části pozemku 
parc.č. 3333/5 (označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 
3333/11) ve vlastnictví SMO o výměře 963 m2 za části pozemku parc.č 2146/16 
(označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2146/19 a parc.č. 
2146/20) ve vlastnictví společnosti DJUSU Opava s.r.o. o výměře 1.089 m2, dále 
záměr směny části pozemku parc.č. 2135/2 (označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 2135/16) a části pozemku parc.č. 2135/9 
včetně budovy (označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 
2135/17) ve vlastnictví SMO o výměře 264 m2 za část pozemku parc.č. 2/5 
(označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2/6) ve vlastnictví 
společnosti Opavlen Opava s.r.o. ve výměře 795 m2 a záměr daru části pozemku 
parc.č. 2146/16 o výměře 302 m2 (označené dle nezapsaného geometrického 
plánu jako parc.č. 2146/20), vše k.ú. Opava - Předměstí 

  Hlasování: 9-0-0 
 

 4. schvaluje  

 a) záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 2792 – ostatní plocha a parc.č.2793  
– ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 

 b) záměr pronájmu pozemku parc.č. 429 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Město 

  Hlasování: 8-0-0  
 

 
 

5. schvaluje  

  záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2373/544 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 
 

 Hlasování: 8-0-0  

 6. schvaluje  
 

 a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/156 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/46 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/503 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

  Hlasování: 8-0-0  

 7. neschvaluje  

  záměr zřízení práva chůze a jízdy přes část pozemku parc.č. 901/1 – ostatní 
plocha, k.ú. Opava - Předměstí 

  Hlasování: 8-0-0  
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Majetkové záležitosti pro p ředložení zastupitelstvu m ěsta  

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FG5EI) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem L. Ch., 
paní M. K., Mgr. P. K., manžely Ing. M. a Ing. I. L., manžely MUDr. J. a MUDr. D. 
N., panem R. P. a paní H. Z. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 2530/896 – ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní 
cenu 36.800,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
 

 b) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FG7HP) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem L. G. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1371/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu  
46.400,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena stanovena obálkovou metodou) 

  pro předložení zastupitelstvu města 
  Hlasování: 9-0-0 

 2. schvaluje  

  návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FG7S6) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem M. Š. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku  
pod garáží parc.č. st.2068 - zastavěná plocha a nádvoří a prodej podílu  
o velikosti 1/14 na pozemku parc.č 1553/51 a podílu o velikosti 1/14  
na pozemku parc.č. 1553/52, k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 13.186,00 
Kč, (cena dle zásad) 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-0 

 3. neschvaluje  

 a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2168/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava  
– Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

 b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 17/1 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař,  
dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

 c) záměr prodeje pozemku parc.č. 429 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava  
– Město 

 d) záměr prodeje pozemku parc. 826/15 – zastavěná plocha a nádvoří, části 
pozemku parc.č. 826/18 – ostatní plocha, části pozemku parc.č. 3331 – ostatní 
plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

 e) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1403 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice,  
dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

 f) záměr prodeje pozemku parc.č. 333/1 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař 
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g) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1563 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař,  
dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

 h) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2063/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava - 
Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

 i) záměr prodeje pozemku parc.č. 2326 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí 

  Hlasování: 9-0-0 

 j) záměr prodeje pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda a pozemku parc.č. 2577/1 – 
orná půda, k.ú. Kylešovice 

  Hlasování 8-0-1  

  pro předložení zastupitelstvu města 

 4. neschvaluje  

  snížení kupní ceny na částku 160,00 Kč/m2 pozemku parc.č. 2501/3 – zahrada, 
k.ú. Opava - Předměstí 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-0 

 5. neschvaluje  

  návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2761/1 – ostatní plocha, katastrální 
území Kylešovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města 
Opavy 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
1682/49 RM 16 
3/49 

Darovací smlouva  

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu, (MMOPP00F8M8X), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a organizací Sázíme stromy, z.ú. se sídlem  
Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, IČ 02626870, 
zastoupenou Martinou Pavelkovou, ředitelkou 

  Hlasování: 9-0-0 
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Souhlas s  umíst ěním sídla spolku p ři Základní škole T. G. Masaryka Opava, 
Riegrova 13 
 

 Rada města 

  souhlasí  

  s umístěním sídla spolku s názvem Spolek rodičů žáků ZŠ T. G. Masaryka,  z.s. 
v budově Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 na adrese 
Riegrova 1385/13, 746 01 Opava 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
1684/49 RM 16 
5/49 

Žádost o použití znaku m ěsta na autobusech a  trolejbusech MDPO  

 Rada města 

  schvaluje  

  společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., se sídlem Bílovecká 98,  
747 06 Opava, IČ 64610250 použití znaku města Opavy na autobusech 
a trolejbusech vlastněných touto společností, a to po dobu, kdy statutární město 
Opava je majoritním akcionářem této společnosti 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
1685/49 RM 16 
6/49 

Souhlas s  umíst ěním sídla spolku p ři Základní škole Edvarda Beneše 2  

 Rada města 

  souhlasí  

  s umístěním sídla spolku s názvem Spolek rodičů a přátel dětí a školy  
při ZŠ Edvarda Beneše v Opavě, z.s. v budově Základní školy Opava,  
Edvarda Beneše 2 na adrese Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
1686/49 RM 16 
7/49 

Předložení žádosti o dotaci v rámci 41. v ýzvy OP Životní prost ředí pro projekt 
„Po řízení nádob na separaci bioodpadu“ 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Pořízení nádob  
na separaci bioodpadu“ v rámci 41. výzvy Operačního programu Životní 
prostředí, prioritní osy 3 Zpracování odpadu, specifického cíle 3. 2 Zvýšení 
podílu materiálového a energetického využití odpadu 
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b) zajištění financování projektu „Pořízení nádob na separaci bioodpadu“  
v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 41. výzvy 
Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Zpracování odpadu, 
specifického cíle 3. 2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití 
odpadu 

 c) zajištění udržitelnosti projektu „Pořízení nádob na separaci bioodpadu“  
v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané  
v rámci 41. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 
Zpracování odpadu, specifického cíle 3. 2 Zvýšení podílu materiálového  
a energetického využití odpadu 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
1687/49 RM 16 
8/49 

Souhlas s  převodem nájmu  

 Rada města 

  schvaluje  

  záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu 
nebytových prostor (PID:MMOPP006R10I), uzavřenou mezi Statutárním městem 
Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
primátorem, Ing. Radimem Křupalou jako pronajímatelem a panem Fadilem 
Jonuzim, s místem podnikání Horní náměstí 148/30, 746 01 Opava,  
IČ: 25866851 jako nájemcem jejímž předmětem je nájem prostor sloužících 
podnikání, které se nacházejí v I.NP budovy č.p. 139 objekt k bydlení, který je 
součástí pozemku parc.č. 610 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce 
Město, na adrese Opava, Dolní náměstí 24, 746 01; převod nájmu se má 
uskutečnit mezi nájemcem Fadilem Jonuzim jako postupitelem a paní Tuljaj 
Murat se sídlem Kolářská 147/1, 746 01 Opava-Město, IČ: 03878589 jakožto 
postupníkem 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
1688/49 RM 16 
9/49 

Žádosti o pronájem prostor OC Slezanka  

 Rada města 

  neschvaluje  

 a) pronájem části prostor pozemku parc.č. 265/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova čp. 21, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 270 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp.27, stavba občanského 
vybavení, pozemku parc.č.265/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova bez čp/če, pozemku parc.č.265/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova bez čp/če,v podílovém spoluvlastnictví a pozemku parc.č. 
260/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 22 to vše v k.ú. 
Opava – Město (OC Slezanka) na základě žádosti pana Rudolfa Dybowicze, 
IČ:18988016, se sídlem 747 57 Slavkov, Školní 74 
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b) pronájem části prostor pozemku parc.č. 265/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova čp. 21, stavba občanského vybavení, pozemku parc. č. 270 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp.27, stavba občanského 
vybavení, pozemku parc.č.265/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova bez čp/če, pozemku parc.č.265/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova bez čp/če,v podílovém spoluvlastnictví a pozemku parc.  
č. 260/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 22 to vše 
v k.ú. Opava – Město (OC Slezanka) na základě žádosti firmy TECHNICO 
Opava s.r.o., IČ: 25849204, se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 
Opava 

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
1689/49 RM 16 
10/49 

Smlouvy o nájmu, dodatek ke smlouv ě o nájmu  

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, (PID:MMOPP009XELH), mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a 
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., IČ:27854507, se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupeného jednatelem Petrem 
Michálkem 

 b) smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, (PID:MMOPP009XEIW) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a 
Zdeňkem Šoltysem, IČ: 88664767, se sídlem 747 41 Branka u Opavy,  
Pod Lesem 107 
 

 2. schvaluje  
 

  dodatek č. 1 (PID:MMOPP009XEO2)) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání, (PID:MMOPP009XF12) ze dne 17. 8. 2016 mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a CeliaCeli s.r.o., IČ:04957784,  
se sídlem Antonína Sovy 1211/16, Kateřinky, 747 05 Opava, zastoupené 
jednatelkou Mgr. Karin Římanovou 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
1690/49 RM 16 
11/49 

Dohoda o ukon čení nájemní smlouvy  
 

 Rada města 

  schvaluje  

  dohodu o ukončení nájemní smlouvy PID: MMOPP009XFKF, k Nájemní smlouvě 
PID: MMOPP00DG5JR, ze dne 1. 1. 1997, mezi Česká republika – Ministerstvo 
obrany ČR, vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc, se sídlem  
Tř. 1. máje čp. 1, Olomouc PSČ: 771 11 a panem Antonínem Žůrkem,  
IČ: 40359875, Opava, Palackého 8, 746 01 (objekt na adrese Krnovská 79, 
Opava) 

  Hlasování: 9-0-0 
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Stezka pro chodc e a cyklisty v  Opavě – Komárov (II. etapa) – prominutí pohledávky  

 Rada města 

  schvaluje  

  prominutí pohledávky statutárního města Opavy, jako objednatele díla, v celkové 
výši 120.000,00 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s předáním stavby  
s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ (II. etapa)  
za společností Rosis s.r.o., IČ: 46576576 se sídlem Opava 5, Vrchní 1556/43, 
PSČ 747 05 jako zhotovitele uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne  
19. 05. 2016 pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
1692/49 RM 16 
13/49 

Investi ční akce – veřejná zakázka malého rozsahu  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 41/2016/PŘI 
(MMOPP00GGMTN) pro stavební povolení mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 
zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající fyzickou osobou se sídlem 
Hradecká 94/41, 746 01 Opava, IČ: 12124036, DIČ: CZ520220085 na zakázku 
malého rozsahu „ZŠ Otická – nástavba“ za cenu nejvýše přípustnou  
139.000,00 Kč bez DPH (168.190,00 Kč vč. DPH) 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/255 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  ba) ZŠ Otická – nástavba – PD  
   (3113,6121,00000000,0220,0007576000000)    + 168.190,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace   
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 168.190,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0 
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1693/49 RM 16 
14/49 

Revitalizace bytových dom ů Mezi trhy a Dolní nám ěstí v Opav ě 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Revitalizace bytových 
domů Mezi trhy a Dolní náměstí v Opavě“ v rámci 37. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb  
a podmínek života pro obyvatele regionu, specifického cíle 2.5 Snížení 
energetické náročnosti v sektoru bydlení 
 

 b) zajištění financování projektu „Revitalizace bytových domů Mezi trhy a Dolní 
náměstí v Opavě“ v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané  
v rámci 37. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 
2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, 
specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 
 

 c) zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace bytových domů Mezi trhy a Dolní 
náměstí v Opavě“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti  
o dotaci předkládané v rámci 37. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života  
pro obyvatele regionu, specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti 
v sektoru bydlení 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
1694/49 RM 16 
15/49 

Souhlas s  umíst ěním sídla spolku p ři Základní škole Ilji Hurníka Opava,  
Ochranova 6 

 Rada města 

  souhlasí  

  s umístěním sídla spolku s názvem Spolek rodičů a přátel školy  
při ZŠ Ochranova, Opava, z. s. v budově Základní školy Ilji Hurníka Opava, 
Ochranova 6 na adrese Ochranova 1244/6, 746 01 Opava 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
1695/49 RM 16 
16/49 

Kupní smlouva – nákup mobilních telefon ů pro pot řeby SMO 

 Rada města 

  schvaluje  

  kupní smlouvu MMOPP009KU70 mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností SC com s.r.o.,  
se sídlem Čihalíkova 9/9, 715 00 Ostrava – Michálkovice, IČ: 03213536, 
zastoupenou panem Ivanem Lažkem, jednatelem 

  Hlasování: 9-0-0 
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1696/49 RM 16 
17/49 

Předložení žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového 
hřišt ě v Opav ě Kylešovicích“ v rámci Programu 133510 Podpora mate riáln ě 
technické základny sportu Ministerstva školství, ml ádeže a tělovýchovy 
 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Rekonstrukce 
fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích“ v rámci státní podpory 
sportu pro rok 2017, Program 133510 Podpora materiálně technické základny 
sportu Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy pro předložení 
zastupitelstvu města 

 b) 
 

zajištění financování projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště 
v Opavě Kylešovicích“ ve výši 13.525.364,15 Kč, v rámci státní podpory sportu 
pro rok 2017, Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu 
Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy pro předložení zastupitelstvu 
města 

 c) zajištění udržitelnosti projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště 
v Opavě Kylešovicích“ v provozní fázi dle podmínek poskytovatele dotace 
v rámci státní podpory sportu pro rok 2017, Program 133510 Podpora materiálně 
technické základny sportu Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy  
pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 6-0-2  
  
 
 
1697/49 RM 16 
18/49 

Darovací smlouva (Moravskoslezský kraj)  

 Rada města 

  schvaluje  

  darovací smlouvu, (MMOPP009KQZW), mezi Moravskoslezským krajem,  
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným  
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje a statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
1698/49 RM 16 
19/49 

Prezentace výsledk ů exeku čního odd ělení a  jejich srovnání za období let 2012 – 
9/2016 
 

 Rada města 

  bere na v ědomí  

  prezentaci výsledků exekučního oddělení a jejich srovnání za období let 2012 – 
9/2016     

  Hlasování: 9-0-0 
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1699/49 RM 16 
20/19 

Smlouva o dílo na tisk brožury „Opavskem p ěšky i na kole p řes lesy, louky, pole 2“  
 

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu o dílo na tisk brožury „Opavskem pěšky i na kole přes lesy, louky, 
pole 2“ (MMOPP004V0U1) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Janem Knapem, místem podnikání Na Krásné vyhlídce 
591/10, 748 01 Hlučín, IČ: 70643644 

  Hlasování: 9-0-0 

 
1700/49 RM 16 
21/49 

Darovací smlouva pro Charitu Opava za ú častníky cyklojízdy Opavou  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) darovací smlouvu (MMOPP004V0VW) o poskytnutí peněžitého daru ve výši 
12.700 Kč za účastníky Cyklojízdy Opavou mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charitou Opava se sídlem 
Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava Jaktař, IČ 43964591, zastoupenou Janem 
Hanušem, ředitelem 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z 
  ve výdajích – odbor školství 
   Opava v pohybu  
   (3793,5139,00000000,0030,0002423000000)     - 12.700,00 Kč 
     
   Charita Opava-Pokojný přístav  
   (4344,5223,00000000,0030,0000111000000) + 12.700,00 Kč 
  pro předložení zastupitelstvu města  
  Hlasování:9-0-0 
 
 
 
1701/49 RM 16 
22/49 

Nevýhradní licen ční smlouva o užití Základní báze geografických dat ČR 
 

 Rada města 

  schvaluje  

  Nevýhradní licenční smlouvu o užití Základní báze geografických dat ČR 
(MMOPP004V0SB) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Zeměměřickým úřadem, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9,  
P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, IČ 60458500, zastoupeným Ing. Renatou 
Novákovou, vedoucí Obchodního oddělení 

  Hlasování: 9-0-0 
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1702/49 RM 16 
23/49 

Rekonstrukce Zimního stadionu Opava – architektonická studie  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) Smlouvu o dílo, (MMOPP00G1WXK), Rekonstrukce Zimního stadionu Opava 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a 
Ing. arch. Jiří Horákem (Architektonické studio Arche´s), Dostojevského 26, 
746 01 Opava, IČ: 12122173 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/256 
  ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu 
   nákupy dlouhodobého nehmotného 

majetku 
 

   (3412,6119,00000020,0080,0000000000000)   - 300 000,00 Kč 
     
   Zimní stadion – rekonstrukce – 

architektonická studie 
 

   (3412,6121,00000020,0080,0007575000000) + 300 000,00 Kč  
  Hlasování: 9-0-0 
 
 
1703/49 RM 16 
25/49 

Smlouva o dílo „P řístavba zázemí sportovního areálu“ – městská část Malé Hoštice  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) Výstavbu zázemí sportovního areálu pod názvem „Přístavba zázemí sportovního 
areálu“ v areálu TJ Slavia 

 b) Smlouvu o dílo „Přístavba zázemí sportovního areálu“ (PID MMOPP00FPY40) 
uzavřenou mezi SMO se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava,  
IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a RENOVOU OPAVA, spol. s r.o.,  Bechlinská 705/2, 19900 Praha, s pobočkou 
Opava, Englišova 526, 746 01 Opava, IČ: 44738773, zastoupeným Janem 
Smějou, jednatelem pobočky v Opavě 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
1704/49 RM 16 
28/49 

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

 Rada města 

 1. vylu čuje  

 a) uchazeče č. 3 - HV Výtahy s.r.o., Ratibořská 1199/136, 747 05 Opava-Kateřinky, 
IČ: 62302418, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách 
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b) uchazeče č. 4 - VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 
Ostrava-Přívoz, IČ: 29393728, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele 
uvedených v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách 
 

 2. rozhodla  

 a) o zrušení podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Výměna výtahů Jateční 8a, Hrnčířská 4, 
Hrnčířská 17, Podchod ČD“ v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
 

 b) o opakovaném zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce  
na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
s názvem „Výměna výtahů Jateční 8a, Hrnčířská 4, Hrnčířská 17, Podchod ČD“ 
– v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 
 

 c) dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
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 
6.  VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí, IČ: 46342354 
 

 3. jmenuje  

 a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
členy komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Aleš Bořecký 
2. Ing. Kamil Kremser 
3. Ing. Milena Skazíková 
 

 b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
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 § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení kvalifikace ve složení: 
1. Ing. Martin Víteček 
2. Mgr. Bc. Pavel Vltavský 
3. Ing. Jiří Elbl 
4. Ing. Aleš Bořecký 
5. Ing. Kamil Kremser   
 



 16 49. RMO 09. 11. 2016 

Anonymizované usnesení 

1704/49 RM 16 
28/49 

d) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která rovněž 
provede posouzení kvalifikace ve složení: 
1. pan Milan Němec 
2. Ing. Jiří Lehnert 
3. Ing. Jaroslav Sýkora 
4. Ing. Ladislava Halfarová 
5. paní Michaela Jägermannová 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
1705/49 RM 16 
29/49 

Rozpo čtová opat ření 2016 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) Rozpočtové opatření č. 2016/257 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

  MD 231 
0000 (0000,4116,00029008,0020,0000000000000) + 233.677,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor životního prostředí 
   Činnost odborného lesního hospodáře za 

II.Q 2016 
 

   - neinvestiční transfery fyzickým osobám  
   (1036,5212,00029008,0130,0000000000000) + 163.361,00 Kč 
     
   - neinvestiční transfery právnickým osobám  
   (1036,5213,00029008,0130,0000000000000) + 69.598,00 Kč 
     
   - ostatní neinvestiční transfery 

podnikatelským subjektům (např.státní podniky) 
 

   (1036,5219,00029008,0130,000000000000000) + 718,00 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2016/258 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   investiční přijaté transfery od krajů  
  MD 231 

0000 (0000,4222,00000201,0020,0007619000000) + 289.207,59 Kč 

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

části Podvihov (fa MMOPP00F8GXM, fa 
v celkové výši 417.410,83 Kč) 

 

   (6171,6121,00000201,0220,0007619000000) + 289.207,59 Kč 
   (6171,6121,00000020,0220,0007619000000) - 289.207,59 Kč 
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 ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

   rezerva FARO (50% přijaté dotace)  
   (6409,5901 ,00000020,0020,0002996000000) + 144.604,59 Kč 
  ve výdajích – městská část Podvihov 
   rezerva MČ (50% přijaté dotace)  
   (6409,5901,00000020,0820,0000000000000) + 144.603,00 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2016/259 
  v příjmech – kancelář primátora, samostatné pracoviště 
   přijatý neinvestiční dar od Nadace Český 

hudební fond – 19. mezinárodní varhanní 
soutěž Petra Ebena 

 

   (3312,2321,00000000,0121,0001063000000) + 10.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – kancelář primátora, samostatné pracoviště 
   19. mezinárodní varhanní soutěž Petra 

Ebena – prémie NČHF za nejlepší 
provedení skladby Petra Ebena 

 

   (3312,5492,00000000,0121,0001063000000) + 10.000,00 Kč 
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2016/260 
  ve výdajích – odbor majetku města, TSO 
   rezerva na jmenovité akce  
   (6409,5901,00000020,0790,0004000000000) - 21.549,72 Kč 
     
   JA TS Horní náměstí – oprava kamenných 

obkladů 
 

   (3639,5171,00000020,0790,0004164000000) + 21.549,72 Kč 
     
 e) Rozpočtové opatření č. 2016/261 
  v příjmu – kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 
   příjem za mobilní telefon vrácený v záruční 

době (nákup 2015) 
 

   (6171,2324,00000000,0191,0000000000000) + 1.595,00 Kč 
     
  ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 
   nákup drobného hmotného dlouhodobého 

majetku 
 

   (6171,5137,00000000,0191,0000000000000) + 1.595,00 Kč 
     
 f) Rozpočtové opatření č. 2016/262 
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí – 

Branka u Opavy – Otice – Opava (státní 
hranice) – přeložka oplocení (SK Jantar 
Opava) 

 

   (2219,6121,00000000,0050,0007794000000) + 23.911,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 
   výkupy pozemků  
   (3639,6130,00000000,0052,0000000000000) - 23.911,00 Kč 
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g) Rozpočtové opatření č. 2016/263 

  v příjmech – odbor školství 
   ZŠ Otická – odvod z fondu investic  
   (3113,2122,00000000,0030,0009273000022) + 121.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování 
   zpracování žádostí o dotace  
   (6409,6119,00000000,0140,0000000000000) - 99.350,00 Kč 
     
   plnění strategického plánu (PS ekonomika)  
   (3636,5901,00000000,0140,0002431210000) - 21.650,00 Kč 
     
   ZŠ B. Němcové – přístavba – zpracování 

žádosti o dotaci 
 

   (3113,6119,00000000,0140,0007787000000) + 121.000,00 Kč 
     
   ZŠ Otická – nástavba - zpracování žádosti 

o dotaci  

   (3113,6119,00000000,0140,0007576000000) + 121.000,00 Kč 
     
 h) Rozpočtové opatření č. 2016/264 
  ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 
   výkupy pozemků  
   (3639,6130,00000000,0052,0000000000000) - 300.000,00 Kč 
     
   platba daní  
   (3639,5362,00000000,0052,0000000000000) + 300.000,00 Kč 
     
 i) Rozpočtové opatření č. 2016/265 
  ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 
   drobný dlouhodobý hmotný majetek  
   (6171,5137,00000000,0191,0000000000000) - 32.554,00 Kč 
     
   drobný dlouhodobý hmotný majetek – 

nákup 10 ks židlí Bristol do obřadní síně 
(Knihovna Petra Bezruče v Opavě) 

 

   (3314,5137,00000000,0191,0000000000000) + 32.554,00 Kč 
     
 j) Rozpočtové opatření č. 2016/266 
  ve výdajích – obor majetku města, TSO 
   správa a údržba zimního stadionu  
   - teplo  
   (3412,5152,00000000,0790,0001103000000) - 121.000,00 Kč 
     
   - elektrická energie  
   (3412,5154,00000000,0790,0001103000000) - 163.500,00 Kč 
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  - pohonné hmoty  

   (3412,5156,00000000,0790,0001103000000) - 89.900,00 Kč 
   - studená voda  
   (3412,5151,00000000,0790,0001103000000) + 51.800,00 Kč 
     
   - nákup služeb  
   (3412,5169,00000000,0790,0001103000000) + 3.600,00 Kč 
     
   - opravy a udržování  
   (3412,5171,00000000,0790,0001103000000) + 541.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000, 0020,0002993000000) - 222.000,00 Kč 
     
 k) Rozpočtové opatření č. 2016/267 
  ve výdajích – odbor majetku města, TSO 
   JA TS – provozovna TDO – oprava 

mostové váhy 
 

   (3639,5171,00000000,0790,0004163000000) + 201.828,22 Kč 
   (3639,5171,00000020,0790,0004163000000) + 168.955,78 Kč 
     
   JA TS – Městské koupaliště – zásobování 

upravenou vodou 
 

   (3421,6122,00000020,0790,0004157000000) + 524.369,00 Kč 
   (3421,6122,00000120,0790,0004157000000) + 797.517,00 Kč 
     
   JA TS - rezerva  
   (6409,5901,00000020,0790,0004000000000) - 693.323,78 Kč 
     
   JA TS – Městské koupaliště – oprava 

terasy (okapy) 
 

   (3412,5171,00000000,0790,0004165000000) - 152.593,00 Kč 
     
   JA TS – Opava Loco – rozšíření 

kontejnerových stání 
 

   (2219,6121,00000000,0790,0004166000000) - 49.236,22 Kč 
     
   JA TS – ul. Nerudova 48 – zbudování 

chodníku 
 

   (2219,6121,00000120,0790,0004174000000) - 247.517,00 Kč 
     
   JA TS – hřbitov Kateřinky – oprava 

hřbitovní zdi 
 

   (3632,5171,00000120,0790,0004177000000) - 550.000,00 Kč 
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l) Rozpočtové opatření č. 2016/268 

  ve výdajích – kancelář primátora 
   Rozvoj destinačního managementu 

turistické oblasti Opavské Slezsko 
 

   - nákup materiálu  
   (2143,5139,00000000,0120,0002424210000) - 5.433,00 Kč 
     
   - nákup služeb  
   (2143,5169,00000000,0120,0002424000000) - 20.000,00 Kč 
     
   Opavské Slezsko – trh moravských a 

českých vín 
 

   - nákup materiálu  
   (2143,5139,00000000,0120,0002455000000) +  5.433,00 Kč 
     
   - nákup služeb  
   (2143,5169,00000000,0120,0002455000000) + 20.000,00 Kč 
     
 m) Rozpočtové opatření č. 2016/269 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  ma) Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – 

Komárov – II. etapa 
 

   (úspora)  
   (2219,6121,00000000,0220,0007896000000)    -  81.339,47 Kč 
   (úprava položky)  
   (2219,6121,00000000,0220,0007896000000)    -  2.420,00 Kč 
   (2219,5171,00000000,0220,0007896000000)    +  2.420,00 Kč 
     
   Investice   
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  +   81.339,47 Kč 
     
  mb) ZŠ Vrchní - PD   
   (úprava položky)  
   (3113,6121,00000000,0220,0007585000000)    -  108.329,00 Kč 
   (3113,5169,00000000,0220,0007585000000)    +  108.329,00 Kč 
     
  mc) ZŠ B. Němcové - přístavba - PD  
   (objednávka)  
   (3113,6121,00000000,0220,0007787000000)    +  48.400,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace  
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -  48.400,00 Kč 
     
 n) Rozpočtové opatření č. 2016/270 
  ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 
   výkupy pozemků  
   (3639,6130,00000000,0052,0000000000000) - 135.000,00 Kč 
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 ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 

   Náklady spojené s prodejem domů - nákup 
služeb   

   (3639,5169,00000000,0051,0001028000000) + 135.000,00 Kč 
     
 o) Rozpočtové opatření č. 2016/271 
  ve výdajích – odboru životního prostředí 
   biologická ochrana města  
   nákup ostatních služeb  
   (3741,5169,000000000,0130,0002522000000)    - 8.000,00 Kč 
     
   environmentální výchova, vzdělání  
   nákup ostatních služeb  
   (3792,5169,000000000,0130,0001076000000)   + 8.000,00 Kč 
     
 p) Rozpočtové opatření č. 2016/272  
  ve výdajích – odboru sociálních věcí  
   nespecifikované rezervy  
   (6409,5901,000000000,0040,0000000230000)   - 44.841,00 Kč 
     
   komunitní plánování  
   nákup ostatních služeb  
   (4349,5169,000000000,0040,0001027000000)   + 44.841,00 Kč 
     
 q) Rozpočtové opatření č. 2016/273  
  ve výdajích – odboru sociálních věcí  
   nespecifikované rezervy   
   (6409,5901,000000000,0040,0000000230000)   - 250.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odboru finančního a rozpočtového  
   nespecifikované rezervy – dotace ostatní  
   (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)   + 250.000,00 Kč 
     
 r) Rozpočtové opatření č. 2016/274 
  ve výdajích – kancelář tajemníka 

   oddělení hospodářské správy   

   cestovné  

   (6171,5173,00000000,0191,0002555000000) + 150.000,00 Kč 

     

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

   rezerva FaRO  

   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 150.000,00 Kč 
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s) Rozpočtové opatření č. 2016/275 

  ve výdajích – odbor majetku města 

   oddělení správy a evidence budov  

   inzerce  

   (3639,5169,00000000,0051,0002544000000) + 46.000,00 Kč 

     

   platby daní a poplatků  

   (3639,5362,00000000,0051,0000000000000) - 46.000,00 Kč 

     

 t) Rozpočtové opatření č. 2016/276 

  ve výdajích – odbor školství 

   vědomostní a dovednostní soutěže  

   (3113,5194,00000000,0030,0002995000000) - 5.915,00 Kč 

     

   ZŠ Šrámkova  

   neinvestiční příspěvek  

   (3113,5331,00000000,0030,0001002000032) + 5.915,00 Kč 

     

 u) Rozpočtové opatření č. 2016/277  
  ve výdajích – odboru kancelář primátora  
   ediční činnost - dary  
   (3319,5194,000000000,0120,0002514000000)   - 50.000,00 Kč 
     
   Rozvoj služeb MIC  
   (2143,5138,000000000,0120,0001042000000)   + 50.000,00 Kč 
     
 v) Rozpočtové opatření č. 2016/278  
  v příjmech – odboru kancelář primátora  
   vánoční a velikonoční trhy  
   pronájem stánků  
   (2141,2133,000000000,0120,0009314000000)   + 120.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odboru kancelář primátora  
   vánoční a velikonoční trhy  
   poplatky OSA  
   (2141,5041,000000000,0120,0001043000000)   + 10.000,00 Kč 
     
   pohoštění  
   (2141,5175,000000000,0120,0001043000000)   + 5.000,00 Kč 
     
   nákup ostatních služeb  
   (2141,5169,000000000,0120,0001043000000)   + 22.000,00 Kč 
     
   umělecká díla a předměty  
   (2141,6127,000000000,0120,0001043000000)   + 75.000,00 Kč 
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  ostatní osobní výdaje  

   (2141,5021,000000000,0120,0001043000000)   + 8.000,00 Kč 
    
 w) Rozpočtové opatření č. 2016/279  
  ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka, oddělení 

personální a mzdové 
 

   Ostatní platy (refundace platů jiným 
organizacím) 

 

   (6112,5019,00000000,0192,0001087000000) + 45.000,00 Kč 
     
   Ostatní platy (refundace platů jiným 

organizacím) – ostatní povinné pojistné 
placené zaměstnavatelem 

 

   (6112,5039,00000000,0192,0001087000000) + 15.300,00 Kč 
     
   Ostatní osobní výdaje  
   (6112,5021,00000000,0192,0001094000000) - 60.300,00 Kč 
     
 x) Rozpočtové opatření č. 2016/280  
  ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka, oddělení 

personální a mzdové 
 

   ošatné - svatby  
   (6171,5179,00000000,0192,0001093000000) + 15.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor vnitřních věcí  
   nákup ostatních služeb  
   (6171,5169,00000000,0090,0000000000000) - 15.000,00 Kč 
  Hlasování:  8-0-0  
 
 
 
1706/49 RM 16 
30/49 

Nákup sá čků na psí exkrementy 2016  

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu, MMOPP00CWPT6, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností SAPLER a.s. se sídlem Sportovní 1829/7, Nové 
Město, 735 06 Karviná, IČ 25825691, zastoupenou Ing. Janem Sobkem, 
předsedou představenstva, na nákup sáčků na psí exkrementy, ve výši 
49.998,80 Kč 

  Hlasování: 8-0-0 
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Dotace ostatní  

 Rada města 

 1. schvaluje  

  finanční dotaci MgA. M. M. P. bytem Opava, na náklady související s hudebním 
festivalem FreiPlatz – opavská klubová noc, ve výši 40.000,00 Kč pro předložení 
zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-0  

 2. neschvaluje  
 

 a) finanční dotaci Centru pro seniory Trojlístek, z.s. se sídlem Opavská 16, 
Bohuslavice, 747 19, na náklady související s projektem Seznamujeme 
se s počítačem I., II., ve výši 60.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-0  
 

 b) finanční dotaci Střední škole průmyslové a umělecké Opava, příspěvkové 
organizaci se sídlem Praskova 399/8, 746 01 Opava, IČ 47813121, na náklady 
související s workshopem „Život ve městě V“, ve výši 20.000,00 Kč 

  Hlasování: 7-0-0 
 
 
1708/49 RM 16 
32/49 

Schválení smluv  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu MMOPP00CWPVW, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Střední zdravotnickou školou Opava, příspěvkovou 
organizací se sídlem Dvořákovy sady 176, 746 01 Opava, IČ 00601152, 
zastoupenou Mgr. Alenou Šimečkovou, ředitelkou, na náklady související 
s projektem HIV, AIDS, ve výši 17.100,00 Kč 
 

 b) smlouvu MMOPP00CWPU1, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Mgr. I. D. bytem Opava, na část nákladů souvisejících  
se speciálním lázeňským pobytem, ve výši 24.155,00 Kč 
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2016/281 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 41.255,00 Kč 
     
   Střední zdravotnická škola Opava  
   (3542,5339,00000000,0020,0000115000000)    + 17.100,00 Kč 
     
   Mgr. Ivana Dubovská  
   (3526,5493,00000000,0020,0000429000000)   + 24.155,00 Kč 
  Hlasování:  7-0-0  
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích m ěsta Opavy a následné 
zavkladování v ěcného b řemene 
 

 Rada města 

 1. schvaluje  
 

  a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu  
se zřízením stavby, (MMOPP00FB8SS) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a D. S. bytem Opava a  
P. S. K. bytem Opava, Zlatníky pro umístění podzemního vedení vodovodní 
přípojky do pozemku parc.č. 323/1 v k.ú. Zlatníky u Opavy v rámci realizace 
stavby: „Novostavba rodinného domu na parc.č. 162/26, 162/27, 323/1 v kat. ú. 
Zlatníky u Opavy“  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, (MMOPP00FB8P7) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a J. K. bytem Opava a  T. R.  bytem 
Opava a M. S. bytem Opava a V. S. bytem Opava, Kateřinky pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky jednotné kanalizace  
do pozemku parc.č. 2940/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: 
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu administrativní budovy související 
se změnou účelu užívání na objekt bytového domu s garážemi, stavba vodovodní 
a kanalizační přípojky, chodníku a parkovacích míst“ za jednorázovou náhradu  
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města 
Opavy   
 

 c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu  
se zřízením stavby, (MMOPP00FB8KW) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Římskokatolickou farností Opava – 
Jaktař se sídlem Šebelova 3, 747 07 Opava, IČ 47810483, zastoupenou  
Mgr. Petrem Kříbkem, administrátorem pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 295 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby: 
„Vodovodní přípojka Opava - 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   
 

 d) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, (MMOPP00FB8J1) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a J.M. bytem Opava, Kylešovice a 
 E. P. bytem Opava, Podvihov pro umístění podzemního vedení vodovodní 
přípojky do pozemku parc.č. 1153/1 v k.ú. Podvihov a umístění sjezdu na 
pozemku parc.č. 1153/1 v k.ú. Podvihov  za účelem přístupu a příjezdu 
k pozemku parc.č. 542/10 v k.ú. Podvihov v rámci realizace stavby: „Rodinný dům 
Podvihov“ 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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e)  smlouvu o zřízení věcného břemene č. INKOS/VB/4-27/402/Dud/2016, 
(MMOPP00FB8I6) 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 IV-
Podmokly, IČ 24729035 za stoupenou Ing. Jiřím Zemkem, vedoucím oddělení 
inženýrinku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 
Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – OSTRAVA, a.s.  
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava,  
IČ 48394637 zastoupenou Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva 
a ředitelem společnosti pro umístění  nadzemního vedení vysokého napětí na 
pozemku parc.č. 1985/6 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, 
severní obchvat – Východní část“ stavební objekt „C 402 – Přeložka VN  
na ulici Mostní v km 0,080“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH  
 

 f)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3FT) mezi M. V. bytem 
Opava, Malé Hoštice a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města pro umístění podzemního vedení veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 
2872/3 v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Osvětlení cesty  
pro pěší: most ČD – Globus“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH 
 

 g) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV5I0) mezi R. K. bytem Opava 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro 
umístění podzemního a nadzemního vedení veřejného osvětlení včetně jednoho 
sloupu veřejného osvětlení v/na pozemcích parc.č. 2872/2 a 2873/5 v k.ú.  Opava 
- Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Osvětlení cesty pro pěší: most ČD – 
Globus“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  
22.000,00 Kč + DPH 
 

 h)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FB8MM) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností JOP 
GROUP s.r.o. se sídlem Pekařská 2997/36A, Předměstí, 746 01 Opava,  
IČ 26807581 pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a plynovodní 
přípojky v pozemku parc.č. 2914/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou 
stavbu „Přípojka kanalizace, vody, plynu pro objekt na parc.č. 1525 + 1524/1“ za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.400,00 Kč + DPH 
 

 i) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FB8LR) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a J. S. a L. S. oba 
bytem Opava, Kylešovice pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 1837/3 v k.ú. 
Kylešovice za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 318/12 v k.ú. 
Kylešovice z veřejné komunikace za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 
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j)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu  
se zřízením stavby, (MMOPP00FB8RX) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ČEZ Distribuce a.s.  
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 
zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52 ,  
IČ 46580646, zastoupenou Ing. Pavlem Kubným, bytem Příkopy 12, Kobeřice, 
747 27, IČ 22960007 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí  
do pozemku parc.č. 798/29 v k.ú. Suché Lazce v rámci realizace stavby: „Suché 
Lazce, Ke Strážnici, Žůrek, přípojka NN, č. stavby IP-12-8018899“  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)  
na pozemcích Statutárního města Opavy 
   

 k)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FB8NH) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ČEZ 
Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,  
IČ 24729035 zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 
52, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Dolní 
Benešov, Zahradní 327, PSČ: 747 22, IČ 87065690 pro umístění podzemního 
vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 1795 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou 
stavbu: „Opava, Jasmínová, Kolník, přípojka kNN, č. stavby IV-12-8009790“  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.250,00 Kč + 
DPH  
 

 l)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FB8OC) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ČEZ 
Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,  
IČ 24729035 zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Branka  
u Opavy, Školní 278, 747 41, IČ 24729035, zastoupenou Luďkem Kellnerem, 
jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 
15 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: „Suché Lazce, 24/1, Věntus, 
přípojka kNN, č. stavby IV-12-8010414“  za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 
 

 m)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FB7Y5) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ČEZ 
Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,  
IČ 24729035 zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 
52, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Dolní 
Benešov, Zahradní 327, PSČ: 747 22, IČ 87065690 pro umístění podzemního 
vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 182/6 v k.ú. Opava - Město  
pro zrealizovanou stavbu: „Opava, p.č. 183/13, OV R smyčka kNN, č. stavby IV-
12-8007557“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.500,00 Kč + DPH 
 

 n)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FB80O) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ČEZ 
Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,  
IČ 24729035 zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 
52, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Dolní 
Benešov, Zahradní 327, PSČ: 747 22, IČ 87065690 pro umístění podzemního 
vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 1822 v k.ú. Kylešovice  
pro zrealizovanou stavbu: „Opava, Budišovská,  Pavera, rozšíření kNN, č. stavby 
IV-12-8008924“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.500,00 Kč + DPH 
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o) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FB82E) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ČEZ 
Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,  
IČ 24729035 zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 
52, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Dolní 
Benešov, Zahradní 327, PSČ: 747 22, IČ 87065690 pro umístění podzemního 
vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2308/26 v k.ú. Kateřinky u Opavy  
pro zrealizovanou stavbu: „Opava, Vrchní, Hrušková, rozšíření kNN, č. stavby IV-
12-8009520“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
7.600,00 Kč + DPH 
 

 p)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00EV39N) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 
zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění 
podzemního vedení vodovodního řadu do pozemků parc.č. 2345/3, 1566/1, 3194, 
3035/58, 3035/64 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava-
Kateřinky, ul. Pekařská II – rekonstrukce vodovodního řadu“ 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: 7-0-0 
 

 2. schvaluje  
 
 

 a)  prominutí penále ve výši 10.000,00 Kč za nedodržení lhůty stanovené v článku II. 
odst. 9 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne  
26. 1. 2012 (MMOPP00A7PWQ) 
 

 b)  upravenou smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FB86U) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a L.T. 
pro  umístění podzemního vedení 2 ks vodovodních přípojek a 2 ks kanalizačních 
přípojek v pozemku parc.č. 2790/1 v k. ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu 
„Přípojky kanalizace , vody, plynu pro parcely č. 1853/18 a 1853/19 v k.ú. 
Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
2.000,00 Kč + DPH  

  Hlasování: 7-0-0  
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Souhlasy k  umíst ění staveb na pozemcích m ěsta Opavy  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) umístění podzemního komunikačního vedení a sloupkového rozvaděče MICOS 
MA5116 na pozemku parc.č. 363/1 v k.ú. Opava - Město v rámci realizace 
stavby: „11010-059759-RVDSL1614_M_T_OPAV101_OK“  
 

 b) umístění podzemního komunikačního vedení, demontáž stávajícího rozvaděče  
a umístění 2 sloupkových rozvaděčů MICOS SIS900B, 1 rozvaděče MA5616  
a elektrorozvaděče ER112 na pozemku parc.č. 2895/1 v k.ú. Opava – Předměstí 
v rámci realizace stavby: „11010-059860-RVDSL1615_M_T_OPAV130_OK“ 
 

 c)  umístění podzemního kabelového vedení nízkého napětí v pozemcích parc.  
č. 875/1, 875/4, 875/5, 875/6, 875/121, 875/122, 875/123, 875/124, 875/127, 
875/128, 875/133, 875/134, 875/135, 875/136, 875/140, 875/162, 875/163, 
875/164, 1070/11, 1070/37, 1805/1, 2758/12 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace 
stavby: „Opava, Kylešovice, OPATHERM, LDS“ 
 

 d)  umístění podzemního kabelového vedení nízkého napětí a vysokého napětí 
v pozemcích parc.č. 2952/2, 3333/2, 3333/1 a 3333/3 v k.ú. Opava – Předměstí 
pro stavbu : „Opava, ul. Krnovská, OP 1752, přemístění DTS“   
 

  Hlasování: 7-0-0 
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Dodatek č. 32 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. 32  (MMOPP00FB8Q2) 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: 7-0-0  
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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: 8-0-0  
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Činnost komisí RMO – zprávy, podn ěty členů RMO pro práci komisí  

 Rada města 

 1. bere na v ědomí  

  zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 18. 10. 2016 
do 07. 11. 2016 

 2. odvolává  

  v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění: 

 a) předsedu a člena Majetkové komise Rady statutárního města Opavy: 
Ing. Romeo Doupala 
 

 b) člena Sportovní komise Rady statutárního města Opavy: 
pana Milana Koláře 
 

 c) člena Komise Rady statutárního města Opavy pro urbanismus: 
Ing. Romeo Doupala 
 

  ke dni 9. 11. 2016 

  Hlasování: 9-0-0 

 3. jmenuje  

  v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění pro volební období 2014 – 2018: 

  předsedou Majetkové komise Rady statutárního města Opavy Ing. Jana Sedláčka 
s účinností od 10. 11. 2016 

  Hlasování: 8-0-1 
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Státní podpora sportu pro rok 2017, program 133510 - městská část Malé Hoštice  

 Rada města 

  nepřijala usnesení  

 a) k podání žádosti o poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 
Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu programové 
financování, a to na základě vyhlášení státní podpory sportu pro rok  
2017- investiční financování, subtitul 133512 na výstavbu nové sportovní haly 
v MČ Malé Hoštice 
 

 b) k požadované spoluúčasti z rozpočtu SMO při poskytnutí finanční dotace  
ze státního rozpočtu na rok 2017 Program 133510 Podpora materiálně technické 
základny sportu programové financování, a to na základě vyhlášené výzvy 
MŠMT –  investiční financování, subtitul 133512 na výstavbu nové sportovní haly 
v MČ Malé Hoštice 

  Hlasování: RMO nepřijala usnesení 
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Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Územní studie krajiny 
správního obvodu ORP Opava“ – výsledek výb ěrového řízení + smlouva 
 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) výsledné pořadí: 
1. Sdružení společností EKOTOXA s.r.o. a Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.,  
    s názvem „EKOTOXA – USO“, Fišerova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole, 
    IČ: 64608531 
2. AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/16, 638 00 Brno, IČ: 41601483 
 

 b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče sdružení společností EKOTOXA s.r.o. a 
Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., s názvem „EKOTOXA – USO“, Fišerova 
403/7, 602 00 Brno – Černá Pole, 64608531, jehož nabídka splnila požadavky 
zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky, má nejnižší nabídkovou 
cenu a má nejlépe zpracovaný Návrh řešení 

 c) smlouvu, MMOPP00G1W9W, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a sdružením společností EKOTOXA s.r.o., vedoucí 
společník smlouvy o sdružení s názvem „EKOTOXA – USO“, se sídlem Fišova 
403/7, 602 00 Brno – Černá Pole, 64608531, zastoupenou Dr. Ing. Jiřím 
Vrubelem, jednatelem společnosti a společnosti Urbanistické středisko Ostrava, 
s.r.o. se sídlem Ostrava – Poruba, Spartakovců 3, 708 00, jako společníkem 
sdružení s názvem „EKOTOXA-USO“, za cenu 1.905.000,00 Kč bez DPH  
 

 d) Rozpočtové opatření č. 2016/282 
  ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu 
  da) Projekty z PUMM  
   (3636, 6119, 00000000, 0080, 0002900000000) -  416.000,00 Kč 
   Ostatní územní příprava a územní studie  
   (3635, 6119, 0000000, 0080, 0001039000000) + 416.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0 

 
 
1716/49 RM 16 
44/49 

Personální záležitosti  

 Rada města 

 1. odvolává  

  Mgr. Simonu Bierhausovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské 
školy Dětský svět, Opava, příspěvková organizace, v souladu s § 166, odst. 5a) 
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění   
 

 2. pov ěřuje  
 

  pí Magdu Kivorchianovou, statutární zástupkyni ředitelky Mateřské školy Dětský 
svět, Opava, příspěvková organizace, řízením této organizace s účinností ode 
dne následujícího po skončení výkonu práce Mgr. Bierhausové ve funkci 
ředitelky v souladu s § 73a zákoníku práce 

  Hlasování: 9-0-0 
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Návrh rozpo čtu m ěsta Opavy na rok 2017, rozpo čtový výhled 2018 -2019 – 
PRACOVNÍ VERZE 
 

 Rada města 

  bere na v ědomí  
 

  přípravu návrhu rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2017   

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim K řupala    v.r.  
primátor 

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

 


