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Usnesení: PŘIJATO

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 14.11.2018 v 09:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

1/1/RM/18 Schválení programu 1. schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
upravený program 1. schůze Rady statutárního města Opavy dne 14. 11. 2018

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

2/1/RM/18 Rozhodnutí o postupu

Rada města

1. schvaluje
nepodávat žalobu proti insolvenčnímu správci na určení, že statutární město Opava má vůči dlužníkovi 
Stavby Technologic s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava - Hulváky, PSČ: 709 00,  
IČ: 28627156, insolvenční řízení vedeno Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 
24035/2015, pohledávky v celkové výši 3.531.452,05 Kč

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

3/1/RM/18 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HZPFO) 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  Bc. Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Zahradní 327, 747 22 Dolní 
Benešov, IČ 46580646 pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 969/1 
v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Komárovské Chaloupky, ░░░░ , přípojka kNN" 
č.stavby IP-12-8019446 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.100,00 Kč + 
DPH

b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HZPOF) 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  Bc. Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Zahradní 327, 747 22 Dolní 
Benešov, IČ 46580646 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 684 v k.ú. 
Vávrovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, K Celnici, 537/4, ░░░░ ░░░ , příp. NN" č.stavby IP-12-
8018783 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.250,00 Kč + DPH

c) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HZPNK) 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  Bc. Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Zahradní 327, 747 22 Dolní Benešov, IČ 
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46580646 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 2146/19, 3333/4, 
3333/5 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, Krnovská, mlékárna, 1. etapa, 
rozšíření kNN" č.stavby IV-12-8011733 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
19.600,00 Kč + DPH

d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HZPHE) 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  Bc. Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Zahradní 327, 747 22 Dolní Benešov, IČ 
46580646 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 1842/2 v k.ú. 
Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, Josefská, parc.č. 328/4, ░░░░ , přípojka kNN" č.stavby 
IP-12-8016591 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HZPJ4) 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  Bc. Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Zahradní 327, 747 22 Dolní 
Benešov, IČ 46580646 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2051/24 
v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, Karlovecká, p.č. 2051/7, ░░░ , přípojka 
kNN" č.stavby IP-12-8015352 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 
Kč + DPH

f) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXJ0N) 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  Bc. Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Zahradní 327, 747 22 Dolní Benešov, IČ 
46580646 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2888/1 v k.ú. Opava - 
Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, Těšínská, RENESA, pos. vNN" č.stavby IV-12-8010012 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.400,00 Kč + DPH

g) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HZPI9) 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  Bc. Andreou Praskovou, DiS., se sídlem Zahradní 327, 747 22 Dolní Benešov, IČ 
46580646 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché 
Lazce pro zrealizovanou stavbu "Opava, Na Pískovně, p.č. 43, ░░░░ , přípojka kNN" č.stavby IP-12-
8017044 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

h) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HZPET) 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. Jiřím Rýžem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého 
napětí v pozemku parc.č. 235/1 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu "Malé Hoštice, 
Opavská, Konečný, smyčka kNN", č stavby IV-12-8010829 za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

i) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HZPGJ) 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  Bc. Andreou Praskovou, DiS.,   se sídlem Zahradní 327,   747 22  Dolní Benešov,  IČ 
46580646 pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 320/1, 321/1, 393 
v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu "Opava, Přemyslovců, ░░░░ ░ , přípojka vNN" č.stavby IP-12-
8017410 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH

j) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXJ1I) 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  Bc. Andreou Praskovou, DiS.,   se sídlem Zahradní 327,   747 22   Dolní Benešov,  IČ 
46580646 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a podzemního vedení vysokého napětí 
v pozemcích parc.č. 2952/2, 3333/2, 3333/3, 3333/7 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou 
stavbu "Opava, ul. Krnovská, OP_1752, přemístění DTS" č.stavby IE-12-8004376 za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 32.800,00 Kč + DPH

k) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXIVJ) 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, 
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zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 131 v k.ú. Palhanec pro zrealizovanou stavbu "Opava,  U Lávky, ░░░░ , přípojka 
kNN", č stavby IP-12-8019066 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
5.700,00 Kč + DPH

l) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXJ2D) 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 ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy,  
IČ 25371517 zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem pro umístění nadzemního vedení nízkého 
napětí na pozemku parc.č. 899 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu "Opava, Žižkova, přeložka 
vedení NN", č stavby EP-12-8001403 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
10.000,00 Kč + DPH

m) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 
(MMOPP00HXISY) 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 
ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 28611535,  
zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
do pozemku parc.č. 3018 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Hobzíkova 100/3, posílení 
kNN", č. stavby IV-12-8015463, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou 
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
Statutárního města Opavy 

n) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 
(MMOPP00HXITT) 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 
ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 28611535,  
zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
do pozemků parc.č. 3035, 752/106 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Skladištní, Parkovací 
dům, město, kNN", č. stavby IV-12-8014830, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na 
pozemcích Statutárního města Opavy 

o) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 
(MMOPP00HZPMP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností DJUSU 
Company, s.r.o. se sídlem Osadní 869/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 25364791 zastoupenou 
Josefem Kurkou, jednatelem pro umístění podzemního vodovodního vedení studniční vody do 
pozemků parc.č. 2146/19, 3333/4, 3333/5 v 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 

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

4/1/RM/18 Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/290

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000; EU 85%
(0000,4116,103533063,0020,0000000000032) + 380.430,76 Kč
MD 231 0000; SR 15%
(0000,4116,103133063,0020,0000000000032) + 67.134,84 Kč

celkem 447.565,60 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Šrámkova - neinvestiční účelový příspěvek na
provoz - projekt "Rozvoj matematické gramotnosti
- ZŠ Šrámkova Opava" - 2. zálohová platba
(3113,5336,103533063,0030,0001002000032) + 380.430,76 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000032) + 67.134,84 Kč
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b) Rozpočtové opatření č. 2018/291
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000; EU 85%
(0000,4116,107517016,0020,0002410000000) + 195.929,25 Kč
MD 231 0000; SR 5%
(0000,4116,107117015,0020,0002410000000) + 11.525,25 Kč

celkem 207.454,50 Kč

ve výdajích - odbor hlavního architekta
projekt "Územní studie krajiny správního obvodu
ORP Opava" - předfinancování projektu
- předfinancování projektu - nákup služeb
(3635,5169,00000000,0080,0002410000000) - 230.505,00 Kč

- kryto dotací + spoluúčast SMO - nákup služeb
EU 85%
(3635,5169,107517016,0080,0002410000000) + 195.929,25 Kč
SR 5%
(3635,5169,107117015,0080,0002410000000) + 11.525,25 Kč
SMO 10%
(3635,5169,107100000,0080,0002410000000) + 23.050,50 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) + 207.454,50 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2018/292
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000; EU 85%
(0000,4116,103533063,0020,0000000000009) + 772.731,59 Kč
MD 231 0000; SR 15%
(0000,4116,103133063,0020,0000000000009) + 136.364,41 Kč

celkem 909.096,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ Šrámkova - neinvestiční účelový příspěvek na
provoz - projekt "Šablony II - Mateřská škola
- Opava, Šrámkova "
(3111,5336,103533063,0030,0001002000009) + 772.731,59 Kč
(3111,5336,103133063,0030,0001002000009) + 136.364,41 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2018/293
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
investiční přijaté transfery ze státních fondů
- SFDI
MD 231 0000
(0000,4213,00091628,0020,0007833000000) + 65.941,88 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) + 65.941,88 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2018/294
v příjmech - odbor přípravy a realizace investic
smluvní pokuta za pozdní předání díla - investiční
Akce "MŠ Krnovská (zateplení + výměna oken +
střecha)
(3111,2212,00000000,0220,0007599000000) + 270.000,00 Kč

Stránka 4 z 12Přehled usnesení [1/RM/14.11.2018]



Usnesení: PŘIJATO

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) + 270.000,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2018/295
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
neplánované platby - komunikace
- opravy a údržba
(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)                              - 18.620,00 Kč

neplánované platby - parkoviště
- stavby (rozšíření parkovacího stání pro ZTP)
(2219,6121,00000000,0050,0001029000000)                               + 18.620,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2018/296
ve výdajích - MČ Malé Hoštice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - budovy, haly a stavby
(2219,6121,00000000,0810,0000000000000) - 105.690,00 Kč

Rezervy kapitálových výdajů
(6409,6901,00000000,0810,0000000000000) - 100.000,00 Kč

Ostatní zájmová činnost a rekreace - budovy, haly a stavby
(3429,6121,00000020,0810,0000000000000) - 115.000,00 Kč

Rekonstrukce ul. Svobody - budovy, haly a stavby
(2212,6121,00000000,0810,0007567000000) - 42.610,00 Kč

Nespecifikované rezervy
(6409,5901,00000000,0810,0000000000000) + 248.300,00 Kč
(6409,5901,00000020,0810,0000000000000) + 115.000,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2018/297
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
autoprovoz - opravy a udržování
(6171,5171,00000000,0191,0002512000000)                                + 10.710,00 Kč

v příjmech - kancelář tajemníka - odd. hospodářské správy
přijaté pojistné plnění
(6171,2322,00000000,0191,0009282000000)                               + 10.710,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2018/298
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
havarijní rezerva
(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)   - 1.496,00 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
ochrana obyvatelstva - potraviny
(5212,5131,00000000,0193,0000000000000) + 1.380,00 Kč

ochrana obyvatelstva - drobný materiál
(5212,5139,00000000,0193,0000000000000) + 116,00 Kč

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

5/1/RM/18 Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města

1. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2018/136

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
Rezerva do zajišťovacího fondu
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(5212,5901,00000000,0193,0000000000000)  - 21.808,00 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
bezpečnost  a veřejný pořádek
potraviny
(5399,5131,00000000,0193,0000000000000) + 11.404,00 Kč
drobný materiál
(5399,5139,00000000,0193,0000000000000) + 240,00 Kč
nákup služeb
(5399,5169,00000000,0193,0000000000000) + 10.164,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2018/137
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
Rezerva do zajišťovacího fondu
(5212,5901,00000000,0193,0000000000000)  - 9.270,00 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
ochrana obyvatelstva - nákup služeb
(5212,5169,00000000,0193,0000000000000) + 49.270,00 Kč

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

6/1/RM/18 Výroční zprávy základních škol

Rada města

1. bere na vědomí
výroční zprávy základních škol zřizovaných statutárním městem Opava

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

7/1/RM/18 Závěrečné zprávy - Periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských 
zařízení

Rada města

1. bere na vědomí
Zprávy o výsledcích periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení za rok 2018

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

8/1/RM/18 Občanské obřady

Rada města

1. pověřuje
s účinností od 15. 11. 2018
a) pana Ing. Jana Kunzeho, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že 

snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením  
§  657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 
písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

b) pana Miroslava Kořistku, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že 
snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením  
§ 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

c) pana MgA. Daniela Volného, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, 
že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením 
§ 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

d) paní Mgr. Moniku Klapkovou, členku Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu 
vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s 
ustanovením  § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 
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11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

e) pana Mgr. Petra Orieščíka, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, 
že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením  
§ 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

f) pana Ing. Radima Křupalu, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že 
snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením  
§ 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

g) pana Mgr. Dalibora Halátka, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, 
že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením 
§ 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

h) pana Ing. Petra Paláčka, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že 
snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením  
§ 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

i) pana Ing. Marka Veselého, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že 
snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením  
§ 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

j) pana Jana Štěrbu, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že 
snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením  
§ 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

k) paní Mgr. Radanu Petrželovou, členku Zastupitelstva statutárního města Opavy, k přijímání projevu 
vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s 
ustanovením  § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 
11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. stanovuje
aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů užívali při občanských obřadech u Magistrátu města Opavy závěsný odznak se 
státním znakem České republiky s účinností od 15. 11. 2018
a) Ing. Jan Kunze
b) pan Miroslav Kořistka
c) MgA. Daniel Volný
d) Mgr. Monika Klapková
e) Mgr. Petr Orieščík
f) Ing. Radim Křupala
g) Mgr. Dalibor Halátek
h) Ing. Petr Paláček
i) Ing. Marek Veselý
j) p. Jan Štěrba
k) Mgr. Radana Petrželová

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

9/1/RM/18 Komise RMO - Majetková komise

Rada města

1. zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  pro volební 
období 2018-2022 komisi Rady statutárního města Opavy s názvem "Majetková komise" 
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2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 s účinností od 15. 11. 2018
a) předsedu Majetkové komise: Ing. Romeo Doupal
b) členku Majetkové komise: Ing. Kateřina Skřivánková
c) člena Majetkové komise: pan Kamil Ručil
d) člena Majetkové komise: pan Tomáš Pchálek
e) člena Majetkové komise: pan Pavel Stehlík
f) člena Majetkové komise: Ing. Petr Vícha
g) člena Majetkové komise: Ing. Ondřej Veselý
h) člena Majetkové komise: pan Martin Šatný
i) člena Majetkové komise: Bc. Petr Matýsek

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

10/1/RM/18 Komise RMO - Komise pro informatiku

Rada města

1. zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  pro volební 
období 2018-2022 komisi Rady statutárního města Opavy s názvem "Komise pro informatiku"

2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 s účinností od 15. 11. 2018
a) předsedu Komise pro informatiku: Ing. Pavel Meletzký
b) člena Komise pro informatiku: Mgr. Pavel Gazda
c) člena Komise pro informatiku: pan Jiří Koreník
d) člena Komise pro informatiku: pan Šimon Heider
e) člena Komise pro informatiku: pan Pavel Měkýš
f) člena Komise pro informatiku: Ing. Daniel Benna
g) člena Komise pro informatiku: Mgr. Pavel Martínek
h) člena Komise pro informatiku: pan Boris Peterek
i) člena Komise pro informatiku: pan Patrik Böhm

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

11/1/RM/18 Komise RMO - Komise pro urbanismus a investice

Rada města

1. zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  pro volební 
období 2018-2022 komisi Rady statutárního města Opavy s názvem "Komise pro urbanismus a 
investice"

2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 s účinností od 15. 11. 2018
a) předsedu Komise pro urbanismus a investice: Ing. Karel Záleský
b) člena Komise pro urbanismus a investice: Ing. Romeo Doupal
c) člena Komise pro urbanismus a investice: Ing. Roman Jamnický
d) člena Komise pro urbanismus a investice: pan René Holuša
e) členku Komise pro urbanismus a investice: Ing. Věra Matyášková
f) členku Komise pro urbanismus a investice: Ing. Jana Kašparová
g) člena Komise pro urbanismus a investice: Ing. arch. Jan Zelinka
h) členka Komise pro urbanismus a investice: Mgr. Pavla Janků
i) člena Komise pro urbanismus a investice: Mgr. Dalibor Halátek
j) člena Komise pro urbanismus a investice: RSDr. Miroslav Opálka

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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12/1/RM/18 Komise RMO - Kulturní komise

Rada města

1. zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  pro volební 
období 2018-2022 komisi Rady statutárního města Opavy s názvem "Kulturní komise"

2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 s účinností od 15. 11. 2018
a) předsedu Kulturní komise: Ing. Petr Kunze
b) člena Kulturní komise: pan Tomáš Feik
c) členku Kulturní komise: PhDr. Zdenka Pfefferová
d) člena Kulturní komise: pan Daniel Wariš
e) člena Kulturní komise: MgA. Daniel Volný
f) člena Kulturní komise: Bc. Jana Kuchařová
g) člena Kulturní komise: MgA. Petr Urbánek
h) členku Kulturní komise: Mgr. Jolana Kaniová
i) člena Kulturní komise: pan Karel Klapetek

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

13/1/RM/18 Komise RMO - Sportovní komise

Rada města

1. zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  pro volební 
období 2018-2022 komisi Rady statutárního města Opavy s názvem "Sportovní komise"

2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 s účinností od 15. 11. 2018
a) předsedu Sportovní komise: Ing. Michal Kokošek
b) člena Sportovní komise: Mgr. Dalibor Bárta
c) člena Sportovní komise: pan Andreas Drastík
d) člena Sportovní komise: pan Miroslav Mařádek
e) člena Sportovní komise: Ing. Martin Fajka
f) člena Sportovní komise: pan Stanislav Pešát
g) člena Sportovní komise: pan Libor Moravec
h) člena Sportovní komise: pan Jiří Sýkora
i) člena Sportovní komise: Ing. Libor Pěčonka

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

14/1/RM/18 Komise RMO - Komise pro komunitní plán a sociální věci

Rada města

1. zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  pro volební 
období 2018-2022 komisi Rady statutárního města Opavy s názvem "Komise pro komunitní plán a 
sociální věci"

2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 s účinností od 15. 11. 2018
a) předsedu Komise pro komunitní plán a sociální věci: MUDr. Dalibor Hudec, MBA
b) člena Komise pro komunitní plán a sociální věci: pan Jiří Lévay
c) členku Komise pro komunitní plán a sociální věci: Bc. Hana Paterková
d) člena Komise pro komunitní plán a sociální věci: Mgr. Lumír Král
e) člena Komise pro komunitní plán a sociální věci: Ing. Tomáš Schaffartzik
f) členku Komise pro komunitní plán a sociální věci: paní Lenka Nová
g) člena Komise pro komunitní plán a sociální věci: Bc. René Černohorský
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h) členku Komise pro komunitní plán a sociální věci: Bc. Simona Tělupilová
i) člena Komise pro komunitní plán a sociální věci: Ing. Jiří Pazdera
j) člena Komise pro komunitní plán a sociální věci: RSDr. Miroslav Opálka

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

15/1/RM/18 Komise RMO - Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality

Rada města

1. zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  pro volební 
období 2018-2022 komisi Rady statutárního města Opavy s názvem "Komise pro výchovu, vzdělávání a 
prevenci kriminality"

2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 s účinností od 15. 11. 2018
a) předsedkyni Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: Mgr. Simona Horáková
b) členku Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: paní Kateřina Krejčí
c) členku Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: Bc. Gabriela Lacková
d) členku Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: Mgr. Miroslava Konečná
e) členku Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: Mgr. Lucie Pobořilová
f) členku Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: Mgr. Lenka Mikulová
g) člena Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: Bc.Libor Kuděla
h) člena Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: Mgr. Milan Šmíd
i) členku Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: paní Eva Valůšková
j) členku Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: paní Michaela Hlochová

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

16/1/RM/18 Komise RMO - Dopravní komise

Rada města

1. zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 komisi Rady statutárního města Opavy s názvem "Dopravní komise"

2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 s účinností od 15. 11. 2018
a) předsedu Dopravní komise: Ing. Jaroslav Kania
b) člena Dopravní komise: MUDr. Miroslav Rafaj
c) člena Dopravní komise: pan Pavel Beran
d) člena Dopravní komise: pan Zdeněk Hoza
e) člena Dopravní komise: Ing. Robert Klásek
f) člena Dopravní komise: Ing. Pavel Durčák
g) člena Dopravní komise: Ing. Radomír Šeda
h) člena Dopravní komise: MUDr. Jindřich Sobotka
i) člena Dopravní komise: pan Milan Nevlud
j) člena Dopravní komise: pan Michal Gilík

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

17/1/RM/18 Komise RMO - Komise pro občanské obřady

Rada města

1. zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 komisi Rady statutárního města Opavy s názvem "Komise pro občanské obřady" 
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2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 s účinností od 15. 11. 2018
a) předsedkyni Komise pro občanské obřady: Mgr. Radana Petrželová
b) člena Komise pro občanské obřady: Ing. Jan Kunze
c) člena Komise pro občanské obřady: pan Miroslav Kořistka
d) člena Komise pro občanské obřady: MgA. Daniel Volný
e) členku Komise pro občanské obřady: Mgr. Monika Klapková
f) člena Komise pro občanské obřady: Ing. Radim Křupala
g) člena Komise pro občanské obřady: Mgr. Petr Orieščík
h) člena Komise pro občanské obřady: Mgr. Dalibor Halátek
i) člena Komise pro občanské obřady: Ing. Petr Paláček

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

18/1/RM/18 Smlouva o poskytnutí motorového vozidla k užívání

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP009KWJY mezi Statutárním městem Opava 
se sídle Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným  Bc. Hanou Brňákovou, 
1. náměstkyní primátora a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , primátorem

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

19/1/RM/18 Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/299

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000; EU 85%
(0000,4116,103533063,0020,0000000000028) + 830.571,53 Kč
MD 231 0000; SR 15%
(0000,4116,103133063,0020,0000000000028) + 146.571,47 Kč

celkem 977.143,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ  a MŠ Suché Lazce - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz - projekt
"CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_063/0009621" (Šablony II)
(3113,5336,103533063,0030,0001002000028) + 830.571,53 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000028) + 146.571,47 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2018/300
ve výdajích - oddělení personální a mzdové
oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) -
finanční prostředky kryté dotací
- platy zaměstnanců
(4329,5011,00013011,0192,0001096000000) - 286.000,00 Kč

- sociální pojištění
(4329,5031,00013011,0192,0001096000000) - 71.600,00 Kč

- zdravotní pojištění
(4329,5032,00013011,0192,0001096000000) - 2.250,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) -
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finanční prostředky kryté dotací
- drobný hmotný dlouhodobý majetek
(4329,5137,00013011,0040,0002556000000) + 159.850,00 Kč

- nákup materiálu
(4329,5139,00013011,0040,0002556000000) + 100.000,00 Kč

- cestovné
(4329,5173,00013011,0040,0002556000000) + 100.000,00 Kč

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

20/1/RM/18 Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2018/301
ve výdajích - odbor školství
neinvestiční příspěvek MŠ Pekařská
(3111,5331,00000000,0030,0001002000010)                 + 50.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
havarijní rezerva
(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)                 - 50.000,00 Kč

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

21/1/RM/18 Organizační změna v Městské policii Opava - zrušení pravomocí jednat jménem obce v 
pracovně právních vztazích určenému strážníkovi podle § 3 odst. 2, zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii

Rada města

1. ruší
svěření pravomocí jednat jménem obce v pracovně právních vztazích určenému strážníkovi podle § 3 
odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii dle schváleného usnesení č. 3388/89 RM 18  ze dne  
8. 8. 2018

2. bere na vědomí
že od 15. 11. 2018 bude pravomoc dle § 4 odst. 2 zákona o obecní policii svěřena PhDr. Igoru 
Hendrychovi, Ph.D., náměstkovi primátora, který je zastupitelstvem města pověřen řízením Městské 
policie Opava

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

Ing. Tomáš Navrátil
primátor města

Bc. Hana Brňáková
1. náměstkyně primátora města
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