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Anonymizované usnesení

RAD A
STA TU TÁR N ÍHO MĚ STA OPAVY
U S N E S E N Í
7. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 16.1.2019 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
167/7/RM/19

Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
1. schvaluje
upravený program schůze Rady statutárního města Opavy dne 16. 1. 2019
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
168/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO o provádění
vyřazování a likvidaci majetku města

Rada města
1. odročuje
projednání materiálu "Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO o provádění
vyřazování a likvidaci majetku města"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
169/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - změna druhu kultury u pozemku

Rada města
1. odročuje
projednání materiálu "Majetkové záležitosti - změna druhu kultury u pozemku"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
170/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - záměry prodejů a pronájmů pozemků

Rada města
1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/238 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
171/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - záměry prodejů a pronájmů pozemků

Rada města
1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1763 - ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Majetkové záležitosti - záměry prodejů a pronájmů pozemků

Rada města
1. neschvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2772/1 - ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
173/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - pozemky pod garážemi

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZO59) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako
pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku
parc.č. 2626/159- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj.
35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4
174/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - pozemky pod garážemi

Rada města
1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/403 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
175/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků

Rada města
1. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 744/3 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 743/2, parc.č. 2700/5 a
parc.č. 2702/37, vše zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
176/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků

Rada města
1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 515/8 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
177/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - zřízení služebnosti

Rada města
1. neschvaluje
zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemek parc.č. 1680/2 - zastavěná plocha a nádvoří, za účelem
zajištění přístupu a příjezdu na pozemek parc.č. 1673/5 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí,
ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░

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

Usnesení: PŘIJATO
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Majetkové záležitosti - smlouva o nájmu pozemku

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00HZOFV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města,
jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části
pozemku parc.č. 2663/30 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 4.200,00 Kč/rok, tj. 35,00
Kč/m2/rok (cena dle zásad), dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
179/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. schvaluje
a) záměr prodeje pozemku parc.č. 1883/49 - zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy
b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1031/1 - ostatní plocha, označené dle přiloženého nezapsaného
geometrického plánu novým parc.č. 1031/31 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí
2. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 463/2 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba garáže bez
čp/če, k.ú. Opava - Předměstí
3. neschvaluje
záměr pronájmu pozemků parc.č. 1566/1 - ostatní plocha, parc.č. 2066 - orná půda, k.ú. Jaktař
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
180/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Záměr změny smlouvy, Mezi Trhy 1 a 3, Opava, záměry pronájmu k.ú. Opava Předměstí

Rada města
1. odročuje
projednání záměru pronájmu části prostoru sloužícího podnikání v prvním nadzemním podlaží budovy
č.p. 2904, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 2134/6, zastavěná plocha a
nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrálním území Opava - Předměstí, na adrese Žižkova
2904/8, 746 01 Opava
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
181/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Záměr změny smlouvy, Mezi Trhy 1 a 3, Opava, záměry pronájmu k.ú. Opava Předměstí

Rada města
1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (PID smlouvy MMOPP00DG519)
uzavřené mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava jako
pronajímatelem a KOSMAS s.r.o., se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2, IČ: 25710257,
zastoupeno Jiřím Michkem, jednatelem jakožto nájemcem dne 21. 3. 2014, jejímž předmětem je nájem
prostor o výměře 130 m2 nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 108 objekt k
bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 296 zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 109, objekt k
bydlení, který je součástí pozemku parc.č. 365, zastavěná plocha a nádvoří, vše ležícím v katastrálním
území Opava-Město, a nachází se na adresách Mezi Trhy 108/1 a 109/3, 746 01 Opava, kteréžto změny
spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité do 28. 2. 2019 na dobu určitou do 28. 2. 2024
2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 826/10 zast.pl. a nádv. o výměře 19 m2 jehož součástí je budova bez
čp/če garáž, pro k.ú. Opava - Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava - Předměstí

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

Usnesení: PŘIJATO
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Dodatek č. 3, Horní náměstí 4, Rybí trh 2, Opava

Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00I7YKV) ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP00DG56K)
ze dne 17. 3. 2014 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města jako pronajímatelem a DUY
ANH FASHION s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice 602 00 Brno, IČ: 05064651 zastoupeno Thi
Thuy Hanh Pham, jednatelkou, jako nájemcem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
183/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Uplatnění předkupního práva

Rada města
1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník u následující nabízené nemovitosti:
a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/204 k.ú. Opava - Předměstí,
ve vlastnictví ░░░░ ░░░ ,bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 80 000,00 Kč
b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č.St.1671 k.ú. Kateřinky u Opavy, ve
vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Hradec nad Moravicí za nabízenou kupní cenu 180.000,00 Kč
c) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č.St.1893 k.ú. Kateřinky u Opavy, ve
spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Oldřišov, ░░░░ ░░░ , bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ ,
bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 135.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
184/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00GLJDN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a
░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba bytem Jakartovice, ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Suché Lazce, ░░░░ ░░░
a ░░░░ ░░░░ , oba bytem Opava, ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava, ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░
░░░░ ░░░░ , oba bytem Opava a společností FRAPOLI, spol. s.r.o., se sídlem náměstí Slezského
odboje 2290/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 62305743 pro umístění podzemního vedení vodovodní
přípojky do pozemku parc.č. 2890/90 a 2890/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Novostavba
vodovodní přípojky pro bytový dům č.p. 2160, parc.č. 2890/163, k.ú. Opava - Předměstí", za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00GLJ7H) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem
Opava pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 236 a 235/1 v k.ú.
Malé Hoštice pro stavbu "Novostavba RD včetně přípojek a venkovní vedení IS, vsaku, zpevněných
ploch a oplocení" na pozemku parc.č. 232 k.ú. Malé Hoštice, za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
185/7/RM/19

Návrh ceny pro stočné pro rok 2019

Usnesení: PŘIJATO
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Rada města
1. bere na vědomí
návrh ceny pro stočné pro rok 2019 na základě uzavřené koncesní smlouvy č. 575930/KNS/OP/2018
(MMOPP00IT8FO) ze dne 23. 10. 2018 uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava,
IČ: 45193665 zastoupenými Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem v souladu s Přílohou č. 5 Platebním mechanismem ve výši za vodu odvedenou (stočné) 34,80 Kč/m3 (bez DPH) 40,02 Kč (vč.
15% DPH)
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
186/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
(MMOPP00HXI55) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ oba bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 927 v k.ú. Malé Hoštice za
účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 385 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu "Novostavba
rodinného domu Malé Hoštice na pozemku parc.č. 385 v k.ú. Malé Hoštice" za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného
břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
b) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00HXI9L) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností m2 INVEST
s.r.o. se sídlem Pelušková 1405, Kyje, 198 00 Praha 9, IČ 27949494, zastoupenou Ivanem Molínem,
jednatelem pro umístění podzemního vedení vodovodu, vedení jednotné kanalizace, vedení STL
plynovodu v pozemcích parc.č. 2530/136, 2530/135, 2541, 2995/1 v k.ú. Opava - Předměstí,
umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2541, 2995/1 v k.ú. Opava - Předměstí za účelem přístupu a
příjezdu k pozemku parc.č. 2530/7 v k.ú. Opava - Předměstí, umístění opěrné zídky na pozemku
parc.č. 2541 v k.ú. Opava - Předměstí a umístění přeložky veřejného osvětlení na pozemcích parc.č.
2541, 2995/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Technická a dopravní infrastruktura pro RD a
řadové domy "NERUDOVKA" 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXHYB) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28, října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, pro
umístění podzemního vedení teplovodních rozvodů v pozemcích parc.č. 2986/7, 2290/86 v k.ú. Opava
- Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Úpravy systému vytápění areálu Slezské nemocnice v Opavě"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH
d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXIZZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
města a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem Novodvorská
1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou společností Slezskomoravské
telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 43964435,
zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě, rozvaděče, 2 ks sloupkového rozvaděče, elektrorozvaděče na pozemku
parc.č. 2895/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "11010-059860
RVDSL1615_M_T_OPAV130_OK" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
12.000,00 Kč + DPH
e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXIUO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, 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 v pozemcích parc.č. 636,
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826, 851, 899 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce ul. Žižkovy (II. etapa)" za zřízení
věcného břemene ve výši 100.00,00 Kč + DPH
f) Dohodu o zrušení věcného břemene a smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXIPD) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem
Opava, Komárov a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem Opava, Předměstí ve
věci umístění podzemního vedení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v pozemku parc.č.
969/1 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci stavby: "Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č.
629/2, 951/124, 951/125 v k.ú. Komárov u Opavy" za bezúplatné zřízení věcného břemene
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
187/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00HXHZ6) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, 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 č.p. 50, 747 52, IČ 46580646, zastoupenou Ing. Pavlem Kubným
se sídlem Kobeřice, Příkopy 260/12, 747 27, IČ 22960007 pro umístění podzemního vedení nízkého
napětí do pozemků parc.č. 2308/26, 2308/28 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, Vrchní,
79/16, rozšíření kNN", č. stavby IV-12-8015773, 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,
(MMOPP00HXI0U) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností
ENPRO Energo, s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 747 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250,
zastoupenou IN. Pavlem Kalužou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. pro umístění
podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2347/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu
"Opava, U Cukrovaru 2454/13, kNN", č. stavby IV-12-8015997, 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,
(MMOPP00IJLWE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností Městský
dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 64610250
zastoupenou Ing. Vladimírem Schreierem pro umístění podzemního vedení přípojky nízkého napětí
do pozemku parc.č. 655/12 v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Stavební úpravy objektu výpravní budovy,
dostavba provozního objektu v areálu MDPO Kylešovice", za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
188/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dodávkového
automobilu pro Opavskou kulturní organizaci" - zahájení výběrového řízení

Rada města
1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dodávkového automobilu
pro Opavskou kulturní organizaci", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy
b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1. MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o., Janská 1660/28, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 44738633
2. AUTO IN s.r.o., Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, IČ: 25298828, provozovna Ostrava:
Pašerových 2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
3. SILCAR PLUS s.r.o., Beskydská 2443, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25833511
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4. Auto Hruška s.r.o., U Staré elektrárny 1895/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ:
25877470, provozovna Opava: Krnovská 639/163, 747 07 Opava - Jaktař
5. Auto Tichý s.r.o., Rudná 1124/32, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25390121
6. AUTOSALON SVOBODA s.r.o., Hodoňovice 203, 739 01 Baška, IČ: 26792672, provozovna
Nový Jičín: Suvorovova 577, 742 42 Nový Jičín
7. REPREcar s.r.o., Přemyslovců 344/6, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 26815338
8. AUTO - NOVOTNÝ, spol. s r.o., Těšínská 1880/39, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ:
25854674
9. S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov č.p. 88, 793 83 Jindřichov, IČ: 61943649, provozovna Opava:
Krnovská 218, 747 07 Opava - Jaktař
10. ADO Ostrava, a.s., Brandlova 1911/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 47676973,
provozovna Ostrava: Hlučínská 60, 702 00 Ostrava-Přívoz
11. HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 26826925, provozovna
Opava: Krnovská 117, 747 07 Opava
12. AF CENTRUM, s. r. o., Výstavní 1130/119, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 47973765
13. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 47124652,
provozovna: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Opava, Bruntálská
644/7, Jaktař, 747 07 Opava
14. AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., Ostravská 1941/38a, 748 01 Hlučín , IČ: 26835746, provozovna
Opava: Těšínská 85, 746 01 Opava
15. BONO auto a.s., Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 14614812,
provozovna Ostrava-Poruba, Opavská 6233/20a, 708 00 Ostrava-Poruba
2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. pan Josef Řehulka
2. Bc. Ondřej Tomančák
3. paní Andrea Kolářová
b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Marcela Mrózková Heříková
2. Mgr. Šárka Jarošová
3. Ing. Jan Kunze
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2
189/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení osobních
automobilů pro statutární město Opava" - zahájení výběrového řízení

Rada města
1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení osobních automobilů pro
statutární město 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. Ing. Martina Věntusová
2. Ing. Petr Sordyl
3. pan Jiří Cábel
b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. paní Hana Fraňková
2. Bc. Martin Černý
3. Ing. Lubomír Měch
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
190/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Sídliště Kylešovice - 17.
listopadu" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, s názvem "Sídliště Kylešovice - 17. listopadu" - v rozsahu dle zadávací
dokumentace a důvodové zprávy
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2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede
podmínek účasti, ve složení
1. Bc. Hana Brňáková
2. Ing. Hana Šenková
3. pan Martin Koky
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski
b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2. Ing. Hana Heinzová
3. Ing. Karel Kovalčík
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Renata Cvancigerová

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
191/7/RM/19
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veřejných zakázek,
posouzení splnění

veřejných zakázek,
provede posouzení

Usnesení: PŘIJATO

Příprava investičních akcí - smluvní vztahy

Rada města
1. schvaluje
a) Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1/2019/PRI
(MMOPP00IKMWU) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, zastoupenou Ing. Milanem
Konířem, ředitelem vodovodů a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01
Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
města, na pozemku parc. č. 2702/2 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci akce "Veřejné osvětlení ul.
Březinova"
b) Smlouvu o postoupení práv a převzetí závazků z územního rozhodnutí č. 2/2019/PRI
(MMOPP00IKMVZ) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava,
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupenou na základě plné moci společností Profiprojekt s.r.o. se sídlem Collo-louky
126, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 27779319, zastoupenou Bc. Petrem Obdržálkem, jednatelem v rámci
akce "Propojení Krnovská - Žižkova"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
192/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Investiční akce "ZŠ Otická (zateplení + výměna oken + střecha) vč. velké nástavby" dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKMXP) ke smlouvě o dílo č. 36/2018/PRI (MMOPP00HNXUD) mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing.
Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností Unicont Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 646/4,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756, DIČ: CZ65142756, zastoupenou Ing. Vladimírem Peringrem,
Ph.D., jednatelem v rámci akce "ZŠ Otická (zateplení + výměna oken + střecha) vč. velké nástavby"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
193/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský
dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti 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 Bílovecká 1127/98,
PSČ: 747 06 IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
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vložka 1234 (dále jen "společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s."), jejímž jediným akcionářem je
Statutárním město Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:
1. schvaluje
následující smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava
a.s.:
a) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a panem Ing.
Vladimírem Schreierem, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako
předsedou představenstva
b) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a panem Janem
Štěrbou, nar. ░░░░ ░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako místopředsedou
představenstva
c) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a panem Ing.
Antonínem Boudou, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako členem
představenstva
d) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a panem Kamilem
Vágnerem, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako členem představenstva
e) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a panem Ing.
Vladanem Šafarčíkem, nar.░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako
členem představenstva
2. schvaluje
následující smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava
a.s.:
a) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a panem René
Holušou, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako předsedou dozorčí
rady
b) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a panem Ing.
Michalem Štěpánkem, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako místopředsedou
dozorčí rady
c) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a panem Pavlem
Beranem, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako
členem dozorčí rady
d) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a panem Tomášem
Pchálkem, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako členem
dozorčí rady
e) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a panem MUDr.
Miroslav Rafaj, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako členem dozorčí
rady
3. ukládá
1. primátorovi města
1.1. 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 společnosti Městský dopravní podnik Opava,
a.s.
Termín: 31.1.2019
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
194/7/RM/19

Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/353
ve výdajích - kancelář primátora
Vánoční trhy - DHDM
(2141,5137,00000000,0120,0001043230000) - 30.000,00 Kč
Vánoční trhy - kulturní předměty
(2141,6127,00000000,0120,0001043230000) + 30.000,00 Kč
b) Rozpočtové opatření č. 2018/354
ve výdajích - kancelář tajemníka
nákup osobních automobilů

Usnesení: PŘIJATO
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(6112,6123,00000000,0191,0002512000000) + 1.490.000,00 Kč
(6112,6123,00000020,0191,0002512000000) +677.000,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 1.490.000,00 Kč
(6409,5901,00000020,0020,0002996000000) - 677.000,00 Kč
c) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/164
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 100.000,00 Kč
bankovní poplatky
(6310,5163,00000000,0020,0000000000000) + 100.000,00 Kč
d) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/165
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Úroky - úvěr KB dl.(460 mil.) - 231,0000
(3639,5141,00000000,0020,0009963000000) - 250.000,00 Kč
Úroky - úvěr dl.(280 mil.) - 231,0800
(3639,5141,00000000,0020,0009968000000) + 250.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
195/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Rozpočtová opatření 2019 a Změny rozpisu rozpočtu 2019

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/1
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd
+ odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00IMU1V) dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-51/2018)
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000)
ve výdajích - oddělení personální a mzdové
platy
(3639,5011,000013101,0192,0002520000000)
sociální pojištění
(3639,5031,000013101,0192,0002520000000)
zdravotní pojištění
(3639,5032,000013101,0192,0002520000000)
b) Rozpočtové opatření č. 2019/2
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd
+ odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP004UZB8) dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-69/2018)
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000)
ve výdajích - městská policie
platy
(4349,5011,000013101,0110,0002520000000)
sociální pojištění
(4349,5031,000013101,0110,0002520000000)
zdravotní pojištění
(4349,5032,000013101,0110,0002520000000)

+ 45.000,00 Kč

+ 33.582,09 Kč
+ 8.395,52 Kč
+ 3.022,39 Kč

+ 132.000,00 Kč

+ 98.507,46 Kč
+ 24.626,87 Kč
+ 8.865,67 Kč
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c) Rozpočtové opatření č. 2019/3
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd
+ odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00FPWUS) dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č, OPA-V-2/2018)
(0000,4116,000013101,0020,0000000000081)
ve výdajích - MČ Malé Hoštice
platy
(3639,5011,000013101,0810,0002520000000)
sociální pojištění
(3639,5031,000013101,0810,0002520000000)
zdravotní pojištění
(3639,5032,000013101,0810,0002520000000)
d) Rozpočtové opatření č. 2019/4
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
ve výdajích - odbor dopravy
pokuty - doprava
(6409,5909,00000000,0160,0009271000000)
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+ 60.000,00 Kč

+ 44.776,12 Kč
+ 11.194,03 Kč
+ 4.029,85 Kč

- 10.000,00 Kč

+ 10.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/5
ve výdajích - odbor školství
ZŠ Ochranova - neinvestiční účelový příspěvek
(náklady s účastí na MS v Itálii)
(3113,5331,000000000,0030,0001002000023)

+ 50.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
196/7/RM/19

- 50.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Schválení smluv

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu MMOPP00CWCFN mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Základní školy a
Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace se sídlem náměstí Slezského
odboje 361/3a, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813211, na náklady související s pořádáním
"Ponožkového dne 2019" u příležitosti Světového dne Downova syndromu, ve výši 13.000,00 Kč
b) smlouvu MMOPP00CWCDX mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společnosti
KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, Město, 746 01 Opava, IČ 26588773, na pronájem
Kostela sv .Václava v Opavě při pořádání benefičního koncertu pro lidi se zrakovým postižením, ve
výši 10.000,00 Kč
c) smlouvu MMOPP00CWCHD mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Lince bezpečí,
z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČ 61383198, na náklady související s projektem
Linka bezpečí a Rodičovská linka, ve výši 20.000,00 Kč
d) smlouvu MMOPP00CWCES mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Spolku přátel
kultury a umění Opava se sídlem 28. října 1403/29, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 04011384, na
pronájem Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě při pořádání charitativního plesu, ve výši 30.000,00
Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [7/RM/16.1.2019]
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Smlouva o užívání platební karty pro pracovní účely

Rada města
1. schvaluje
znění vzorové Smlouvy o užívání platební karty pro pracovní účely PID: MMMOPP00CWCB7 s tím, že
odbor finanční a rozpočtový Magistrátu města Opavy je oprávněn v uvedené vzorové smlouvě provádět
změny, které podstatným způsobem nezasáhnou do vzorové úpravy práv a povinností smluvních stran
2. svěřuje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru finančnímu a
rozpočtovému Magistrátu města Opavy pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv dle vzorové smlouvy
uvedené v odstavci 1 tohoto usnesení s konkrétními osobami
3. pověřuje
a) Ing. Miroslava Drösslera, vedoucího odboru finančního a rozpočtového Magistrátu města Opavy,
k jednání za statutární město Opavu ve věcech souvisejících s uzavíráním smluv dle vzorové
smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto usnesení a k podpisu těchto smluv
b) Ing. Lenku Grigarovou, vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a
rozpočtového Magistrátu města Opavy, k jednání za statutární město Opavu ve věcech souvisejících
s uzavíráním smluv dle vzorové smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto usnesení a k podpisu těchto
smluv, a to v případě nepřítomnosti vedoucího odboru finančního a rozpočtového Magistrátu města
Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
198/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Velikonoční trhy Opava 2019 - výzva pro prodejce

Rada města
1. schvaluje
a) výzvu pro prodejce na Velikonoční trhy Opava 2019
b) pravidla Velikonočních trhů Opava 2019
c) kritéria hodnocení nabídek na Velikonoční trhy Opava 2019
d) komisi pro výběr prodejců ve složení:
Mgr. Magdaléna Hájková, předsedkyně komise
Mgr. Jana Foltysová, členka komise
Bc. Eva Sůrová, DiS., členka komise
Mgr. Monika Štěpánková, členka komise
Mgr. Roman Konečný, člen komise
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
199/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Žádost o záštitu města - anketa sportovci roku

Rada města
1. schvaluje
udělení záštity statutárního města Opavy Regionálnímu sdružení České unie sportu v Opavě, z.s., nad
akcí Slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava roku
2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
200/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

"Revitalizace bytových domů Horní náměstí 33, 34, 35"

Rada města
1. schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "Revitalizace bytových domů Horní náměstí 33,
34, 35" v rámci 78. 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 Horní náměstí 33, 34, 35" v investiční fázi
ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 78. výzvy Integrovaného regionálního operačního

Přehled usnesení [7/RM/16.1.2019]
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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 Horní náměstí 33, 34, 35" v provozní fázi
po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 78. 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
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
201/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých v dotačním programu "Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2018"

Rada města
1. bere na vědomí
finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury České republiky v rámci dotačního
programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok
2018" předložených Římskokatolickou farností Velké Heraltice, se sídlem Družstevní 43, 747 75 Velké
Heraltice, SJM░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░ , 746 01 Opava, Obcí
Lhotka u Litultovic, se sídlem Lhotka u Litultovic č. p. 61, 747 55 Lhotka u Litultovic, Obcí Jezdkovice, se
sídlem Jezdkovice č. p. 32, 747 55 Jezdkovice a společností Unicont Opava, s. r. o., se sídlem Hradecká
4, 746 01 Opava
2. ukládá
1. vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování
1.1. doručit předložená finanční vyúčtování příspěvků v rámci dotačního programu "Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2018" Ministerstvu
kultury České republiky, odboru památkové péče
Termín: 25.1.2019
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
202/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin

Rada města
1. bere na vědomí
informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době jarních prázdnin
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
203/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Informace k vyhodnocení nejlepších žáků opavských základních škol a ocenění žáků
speciálních základních škol za rok 2018

Rada města
1. bere na vědomí
informaci o plánované akci odboru školství týkající se vyhodnocení nejlepších žáků opavských ZŠ
zřizovaných SMO a ocenění žáků speciálních ZŠ zřizovaných MSK a MŠMT
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
204/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci Programu Životní
prostředí a EVVO 2019

Rada města
1. schvaluje
a) složení hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci Programu Životní
prostředí a EVVO 2019
b) kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci Programu Životní prostředí a EVVO 2019
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [7/RM/16.1.2019]
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Změny odpisových plánů PO na rok 2018

Rada města
1. schvaluje
a) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Na Pastvisku-příspěvková organizace na rok 2018
b) změnu odpisového plánu Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková organizace na rok
2018
c) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice - příspěvková
organizace na rok 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
206/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Seniorcentrum Opava, p.o. - Pořadník žadatelů o nájemní byty

Rada města
1. schvaluje
Pořadník na rok 2019 pro žadatele o nájemní byty ve správě Seniorcentra Opava, p.o.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
207/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Projektový záměr společnosti OASA nezisková, o.p.s

Rada města
1. ruší
usnesení Rady statutárního města Opavy č. 3147/83 RM 18 ze dne 25.04.2018 (Rada města schvaluje
projektový záměr společnosti OASA Medical Service s.r.o. se sídlem U Zlatnice 256, 747 61 Raduň, IČ
28603583, zastoupené MUDr. Petrem Slaným, jednatelem, na vybudování a provozu 21 pečovatelských
bytových jednotek v rámci projektu "Výstavba nového objektu bytového domu s pečovatelskými byty
v Opavě" pro seniory ve věku nad 65 let s nízkými příjmy a osoby se zdravotním postižením, bez
finanční spoluúčasti statutárního města Opavy)
2. schvaluje
projektový záměr společnosti OASA nezisková o.p.s. se sídlem U Zlatnice 256, 747 61 Raduň, IČ
26839857, zastoupené MUDr. Petrem Slaným, jednatelem, na vybudování a provozu 21 pečovatelských
bytových jednotek v rámci projektu "Výstavba nového objektu bytového domu s pečovatelskými byty v
Opavě", pro seniory ve věku nad 65 let s nízkými příjmy a osoby se zdravotním postižením, přičemž
touto deklarací podpory se SMO nezavazuje k žádnému nároku ani příslibu na poskytnutí dotace nebo k
jiným obligatorním závazkům z prostředků SMO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
208/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních služeb na rok 2019

Rada města
1. schvaluje
změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/1
ve výdajích - odbor sociálních věcí
Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky domov pro seniory
(4350,5223,00000000,0040,0000154230000)

+ 1.218.000,00 Kč

Dotace na poskytování sociálních
a souvisejících služeb v roce 2019
(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)

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

- 1.218.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [7/RM/16.1.2019]
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Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti
Technické služby Opava s.r.o. při výkonu působnosti 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 obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská
2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 14177 (dále jen "společnost Technické služby Opava"), jejímž jediným společníkem je
Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech, ve znění pozdějších předpisů tak, že:
1. schvaluje
následující smlouvy o výkonu funkce členů statutárního orgánu společnosti Technické služby Opava:
a) Smlouva o výkonu funkce mezi společnosti Technické služby Opava a Ing. Janem Hazuchou,
narozeným ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ jako jednatelem společnosti.
b) Smlouva o výkonu funkce mezi společnosti Technické služby Opava a Mgr. Daliborem Bártou,
narozeným ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako jednatelem společnosti.
c) Smlouva o výkonu funkce mezi společnosti Technické služby Opava a MUDr. Daliborem Hudcem,
MBA, narozeným ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako jednatelem společnosti.
2. schvaluje
následující smlouvy o výkon funkce členů dozorčí rady společnosti Technické služby Opava:
a) Smlouva o výkonu funkce mezi společnosti Technické služby Opava a Ing. Kateřinou Skřívánkovou,
narozeným ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako členem dozorčí rady.
b) Smlouva o výkonu funkce mezi společnosti Technické služby Opava a Jiřím Koreníkem , narozeným
░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako členem dozorčí rady.
c) Smlouva o výkonu funkce mezi společnosti Technické služby Opava a Mgr. Simonou Horákovou,
narozenou ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako členem dozorčí rady.
d) Smlouva o výkonu funkce mezi společnosti Technické služby Opava a Jiřím Lévayem , narozeným
░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako členem dozorčí rady.
e) Smlouva o výkonu funkce mezi společnosti Technické služby Opava a Mgr. Ondřejem Kubesou,
Ph.D., narozeným ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako členem dozorčí rady.
3. ukládá
1. primátorovi města
1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statuárního města Opavy jako jediného
společníka obchodní společnosti Technické služby Opavy s. r. o. dle výše uvedených usnesení a
aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě
společnosti Technické služby Opava s.r.o..
Termín: 31.1.2019
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
210/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Darovací smlouva

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00IJBX7), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností Mars
Czech s.r.o., se sídlem Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4, IČ 28444914 zastoupenou Ursulou Mary
Irwin, jednatelkou
b) přijetí věcného daru v hodnotě 56.796,41 Kč pro potřebu jeho využití v Městském útulku v Opavě

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
211/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [7/RM/16.1.2019]
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Smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti v příměstské oblasti města Opava
městskou hromadnou dopravou
Rada města
1. schvaluje
a) Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti v příměstských oblastech města Opava městskou
hromadnou dopravou (MMOPP00INUQ1) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
a Obcí Raduň, Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ: 00300624, zastoupenou starostou obce
b) Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti v příměstských oblastech města Opava městskou
hromadnou dopravou (MMOPP00INUTM) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
a Obcí Slavkov, L. Svobody 30,747 57 Slavkov u Opavy, IČ: 00300667, zastoupenou starostou obce
c) Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti v příměstských oblastech města Opava městskou
hromadnou dopravou (MMOPP00INURW) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
a Obcí Chvalíkovice, České školy 63/11, 747 06 Chvalíkovice, IČ: 00849685, zastoupenou starostou
obce
d) Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti v příměstských oblastech města Opava městskou
hromadnou dopravou (MMOPP00INUSR) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
a Obcí Vršovice, Vršovice 38, 747 61 Vršovice, IČ: 00635588, zastoupenou starostou obce
e) Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti v příměstských oblastech města Opava městskou
hromadnou dopravou (MMOPP00INUZS) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města
a Obcí Otice, Hlavní 1, 747 81 Otice, IČ: 00300543, zastoupenou starostou obce
2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/6
v příjmech - odbor dopravy
příspěvek na dopravní obslužnost
(2292,2324,00000000,0160,0009193000000)

+ 2.719.503,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)

+ 2.719.503,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
212/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

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

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
213/7/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 14. 12. 2018 do 10. 1. 2019

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

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [7/RM/16.1.2019]
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Dodatek ke smlouvě o zajištění závodní preventivní péče

Rada města
1. schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění závodní preventivní péče (MMOPP00HFHGB) uzavřený mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a MUDr. Janem Rambouskem, Olomoucká 86, 746 01
Opava, IČ 44941706
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Ing. Tomáš Navrátil v.r.
primátor města

Usnesení: PŘIJATO

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

