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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 3.4.2019 v 09:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

446/12/RM/19 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 3. 4. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

447/12/RM/19 Kupní smlouva - dodávkový automobil pro OKO

Rada města

1. schvaluje
a) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných 

zakázek malého v rozsahu dle čl. 10 odst. 3

b) kupní smlouvu mezi Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací se sídlem 
Ostrožná 236/46, Město, 746 01 Opava, IČ: 75117398 a společností Auto Hruška s.r.o. 
se sídlem U Staré elektrárny 1895/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 25877470

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 

448/12/RM/19 Majetkové záležitosti

Rada města

1. schvaluje
výpověď smlouvy o výpůjčce (PID MMOPP00AYD7S) na část pozemku parc.č. 95/1 - 
ostatní plocha, k.ú. Vlaštovičky

2. neschvaluje
a) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 492/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město

b) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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449/12/RM/19 Majetkové záležitosti

Rada města

1. schvaluje
a) záměr prodeje pozemku parc.č. 1742 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 

- Předměstí

b) záměr prodeje pozemku parc.č. 2432 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí

2. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/112 - zastavěná plocha a nádvoří 
a spoluvlastnického podílu ve výši 1/165 na pozemku parc.č. 2627/11 - ostatní plocha, k.ú. 
Opava - Předměstí

3. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/13 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/121 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/82 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/65 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

e) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/124 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

f) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/423 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

g) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2542/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Předměstí

h) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2184/56 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

i) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2184/50 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

j) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2626/199 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

k) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/103 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

l) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/390 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

450/12/RM/19 Prominutí úroků z prodlení

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí úroků z prodlení ve výši 44.883,70 Kč a nákladů řízení ve výši 898,00 Kč paní 
░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Opava, vyplývající z kupní ceny za prodej ideální 1/8 
domu č.p. 842, katastrální území Opava - Předměstí, na adrese Opava, Komenského 
842/22, PSČ: 746 01 dle kupní smlouvy ze dne 1. 9. 1993, kdy zbytek kupní ceny ve výši 
14.705,70 Kč byl uhrazen po termínu splatnosti

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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451/12/RM/19 Záměr pronájmu, Kolářská 5,7, Opava

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu kina Mír v Opavě, sestávajícího se z jednotky č. 127/12, jiný nebytový 
prostor, nacházející se v budově č. p. 127, 128, bytový dům, ležící na pozemku 
parc. č. 164/9 v katastrálním území Opava-Město, a budovy bez čp/če, objekt občanské 
vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 164/1 v katastrálním území Opava-Město; 
výše uvedené budovy, v nichž se kino Mír nachází, leží v části obce Město na adrese 
Kolářská 5 a 7, 746 01 Opava za podmínek uvedených v důvodové zprávě

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

452/12/RM/19 Dohoda o narovnání, Horní náměstí 67, 69 Opava

Rada města

1. schvaluje
dohodu o narovnání MMOPP00I7YTM mezi statutárním městem Opava a REMARK reality 
& marketing s.r.o., se sídlem Masařská 323/6, Město, 746 01 Opava, IČ: 25898469 
v upraveném znění, přičemž úprava spočívá v tom, že doba nájmu bude v dohodě 
sjednána jen do 31.12. 2019, a dále v doplnění závazku statutárního města Opava zajistit, 
aby při budoucím případném provozování kavárny ve stávajících prostorách nebyl 
používán název CAFE KRAMER  

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 

453/12/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene (MMOPP00GLIZS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava 
 pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a sjezdu do pozemku parc.č. 
1150 k.ú. Podvihov pro stavbu "Novostavba rodinného domu v Podvihově, vč. sjezdu, 
zpevněných ploch, oplocení, domovních přípojek IS, retenční nádrže, vsaku a DČOV", 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
Statutárního města Opavy 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IT8SV) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Moravskoslezským 
krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, pro umístění 
dešťové kanalizace v rámci stavby "Technická a dopravní infrastruktura RD lokalita 
░░░░ ░░ , ul. Hlavní - Joži Davida, Opava Kylešovice 2.etapa" SO - 03 kanalizace 
dešťová DN 400, 300, 200" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1.000,00 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

454/12/RM/19 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, (MMOPP00IJGOH) mezi Statutárním městem Opava a ČEZ Distribuce, a.s. 
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se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1836 v k.ú. 
Kylešovice pro stavbu "Opava, Lomená 19, přel. NN", č. stavby IZ-12-8001349, 
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, (MMOPP00IJGPC) mezi Statutárním městem Opava a ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 
pro umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemku parc.č. 2722/81 v k.ú. 
Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Těšínská, DEKINVEST, smyčka kVN", 
č. stavby IV-12-8015723, 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, (MMOPP00IJGMR) mezi Statutárním městem Opava a ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 
pro umístění podzemního elektrického vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 
3333/4, 3333/5, 2146/19 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Propojení Krnovská - 
Žižkova, přeložka NN", č. stavby IZ-12-8001323, 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IJGAF) mezi Statutárním městem Opava a ČEZ Distribuce, a.s. 
sesídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 488/8, 488/5, 
1150 v k.ú. Podvihov pro stavbu "Podvihov, Lazecká, č.p. 40/1, kNN", č. stavby IV-12-
8016047-1, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou 
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích Statutárního města Opavy 

e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IJGVI) mezi Statutárním městem Opava a ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 142/17 v k.ú. 
Jarkovice pro stavbu "Opava, Jarkovice, 142/17, ČOV, kNN", č. stavby IV-12-8015383, 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
Statutárního města Opavy

f) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJGLW) mezi Statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 323/1 v k.ú. Zlatníky u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
Na Louky, p.č. 162/26, ░░░░ ░ , NNk", č. stavby IV-12-8013076, za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH  

g) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJGY3) mezi Statutárním městem 
Opava a Klubem vojenské historie Opava, z.s. se sídlem Karlovecká 2628/1, 
Předměstí, 747 07 Opava, IČ 70630615 pro umístění nadzemního vedení nízkého 
napětí a podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 204/2, 205, 206/2 
v k.ú. Milostovice pro zrealizovanou stavbu "Milostovice, přípojka kNN pro pěchotní 
srub OP-S 25", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.500,00 Kč + DPH  

h) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJGSX) mezi Statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ bytem Opava, Kylešovice pro umístění sjezdu na pozemku 
parc.č. 2773/3 v k.ú. Kylešovice za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 350 
v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Připojení sousední nemovitosti k místní 
komunikaci" za zřízení věcného břemene ve výši 2.400,00 Kč + DPH  

i) Dodatek č. 3 (MMOPP00IJLQ8) ke Smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 28. 1. 2016, 
(MMOPP00FFBEKX) mezi Statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░ oba bytem Opava týkající se prodloužení termínu realizace stavby: 
"Novostavba rodinného domu s příslušenstvím, parc.č. 1050/5, 1050/43 v k.ú. 
Podvihov"

j) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/98/e/2018/TSÚ/JaM (MMOPP00IJLC6) 
mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 
a Statutárním městem Opava pro umístění kabelu veřejného osvětlení v pozemcích 
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parc.č. 2759/21, 2759/29 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Kylešovice - 
ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova - rekonstrukce komunikací" za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH    

k) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IJGUN) mezi Statutárním městem Opava a UPC Česká republika, 
s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 00562262, pro umístění 
podzemního telekomunikačního vedení do pozemku parc.č. 3028 v k.ú. Opava - 
Předměstí pro stavbu "Optické přípojky UPC FTTS OPAVA, OPHRA", za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše 
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města 
Opavy 

l) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00IJGR2) mezi Statutárním městem 
Opava a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Opava a ░░░░ ░░░░ 
░░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem 
Opava a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Šenov 
u Nového Jičína a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ bytem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava pro 
umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky jednotné kanalizace 
v pozemku parc.č. 2940/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu 
"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 zřízení věcného břemene ve výši 
5.600,00 Kč + DPH    

m) dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu č. TMCZ:107785-000-00 
(MMOPP00IJH5X) mezi Statutárním městem Opava a T-Mobile Czech Republic a.s. 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 týkající 
se umístění podzemního telekomunikačního vedení ve vzdálenosti osy vedení menší 
než 0,5 m od hrany obrubníků na pozemku parc.č. 2896/10 v k.ú. Opava - Předměstí 
v rámci zrealizované stavby "75952_Opava_Krnovska56_PS002229 II"

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

455/12/RM/19 Záměr prodeje veřejného osvětlení v katastrálním území Slavkov u Opavy

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje stavby veřejného osvětlení nacházející se na pozemku parc.č. 1461/2 
v katastrálním území Slavkov u Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

456/12/RM/19 Pojistná událost

Rada města

1. neschvaluje
vyplacení krácení pojistného ve výši 50.428,00 Kč z pojistné události č. ░░░░ ░ 
evidované u České pojišťovny a.s. z rozpočtu SMO panu░░░░ ░░░░ ░░ bytem Město 
Albrechtice, ░░░░ ░░░░ ░░░ 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

457/12/RM/19 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:
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a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2172/183 k.ú. 
Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, za  nabízenou 
kupní cenu 60.000,00 Kč

b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2172/16 k.ú. 
Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Opava,  za nabízenou 
kupní cenu 110.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

458/12/RM/19 Nákup energií rok 2020

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (MMOPP00EV00H) mezi  
FIN-servis,a.s.  se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno,IČ26439573 , jako 
Dohodcem a statutárním městem Opava jako zájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

459/12/RM/19 Funkční období ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města

1. nevyhlašuje
a) konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Opava, Edvarda

Beneše-příspěvková organizace

b) konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Opava, Heydukova-
příspěvková organizace

c) konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Sluníčko Opava,
Krnovská - příspěvková organizace

d) konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy
Opava-Suché Lazce - příspěvková organizace

e) konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Opava, Boženy
Němcové 2 - příspěvková organizace

f) konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka
Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

460/12/RM/19 Personální záležitosti

Rada města

1. zřizuje
nové pracovní místo "referent pro koordinovaná stanoviska" jako samostatné pracoviště 
odboru životního prostředí s účinností od 1. 5. 2019

2. stanovuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 
335,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa na Městském útulku 
pro psy + 1 pracovní místo na VPP s účinností od 1. 5. 2019

3. schvaluje
a) v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích přílohu č. 2  Organizačního řádu 

Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1 až 2 tohoto usnesení, 
a to s účinností od 1. 5. 2019

b) Rozpočtové opatření č. 2019/29
ve výdajích - odd. personální a mzdové 
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platy zaměstnanců

(3713,5011,00000000,0192,0002395000000) + 190.580,00 Kč

sociální pojištění

(3713,5031,00000000,0192,0002395000000) +   47.700,00 Kč

zdravotní pojištění

(6171,5032,00000000,0192,0002395000000)
+  17.200,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva na dotační programy
(6409,5901,000000000,0020,0002997000000) - 255.480,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

461/12/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Systém sdílených kol - Opava 
2019" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Systém sdílených kol

- Opava 2019" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. REKOLA Bikesharing s.r.o., se sídlem Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7, 
IČ: 04893875
2. nextbike Czech Republic s.r.o., se sídlem Libušina 526/101, Olomouc 779 00, 
IČ: 07389108
3. HOMEPORT s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8 - Karlín, 
IČ: 27143503
4. Velonet ČR, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00, Praha 4, IČ: 04705874

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Jaromír Hudeček
3. Ing. Jakub Hvězda

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení:

1. Bc. Hana Brňáková
2. Ing. Hana Heinzová
3. Ing. Dalibor Novotný

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

462/12/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "MŠ Milostovice - 
výměna oken + elektro + fasáda" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - 
Přívoz, IČ: 64610225
2. Unicont Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756
3. REDAL AKTIV CZ s.r.o., se sídlem Zábraní 589, 763 61 Napajedla, IČ: 03331903
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4. FAMIK STAVBY s.r.o., se sídlem Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava - Přívoz, 
IČ: 04476361
5. FENBAU s.r.o., se sídlem Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČ: 25815458

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se 
sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 64610225, jehož nabídka 
nejlépe splnila požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek.

2. schvaluje
upravenou smlouvu, MMOPP00IKMAW, mezi statutárním městem Opava a společností 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz, 
IČ: 64610225.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

463/12/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Boženy Němcové - 
kotelna" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) 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 "ZŠ Boženy Němcové 
- kotelna" - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. HAJMA, s.r.o., Heritesova 2524/31, 746 01 Opava, IČ: 44738676
2. FRIEDEL - VTP s.r.o., Oborného 1569/29, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 26818639
3. SDU servis s.r.o., Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, IČ:  25838199
4. UNIMETAL - engineering, s.r.o., Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - Přívoz, 
    IČ: 26787385
5. Vlk Radomír - AVA, Opavská 129/133, 747 21 Kravaře, IČ: 15485579

2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členů

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek
účasti, ve složení
1. Bc. Hana Brňáková
2. Ing. Hana Šenková
3. Ing. Andrea Štenclová
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Renata Cvancigerová

b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. 
2. Ing. Hana Heinzová
3. Ing. Eva Dostálová
4. Ing. Radka Šabatková  
5. Ing. Martin Chalupski

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

464/12/RM/19 Příprava investičních akcí - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu č. 18/2019/PRI (MMOPP00IKMBR) o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a statutárním městem 
Opava na umístění mostní konstrukce vč. břehového opevnění na části pozemků 
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parc. č. 3001 a 3003 v k.ú. Jaktař za jednorázovou finanční úplatu stanovenou 
znaleckým posudkem v rámci akce "Písková - most"

b) smlouvu č. 12/2019/PRI (MMOPP00IKMKI) o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021, společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 
709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 a statutárním městem Opava na 
umístění vodovodu do části pozemků parc. č. 3313 a 3316/1 v k.ú. Opava - Předměstí 
za jednorázovou finanční úplatu stanovenou znaleckým posudkem v rámci akce 
"Rekonstrukce mostu ul. Mostní"

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

465/12/RM/19 Hláska - grafik

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. Agentura API s.r.o., Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 
IČ: 25844091
2. Miroslav Juřica, Výškovická 565/168, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ: 60814934
3. Boris Holub, Dokoupilova 1153/1, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ: 60782994,

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Agentury API s.r.o., 
Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25844091.

2. schvaluje
smlouvu o provedení grafického zpracování zpravodaje Hláska (PID: MMOPP00HN8N7) 
mezi statutárním městem Opava a Agenturou API s.r.o., Mariánské náměstí 2116/10,  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25844091.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

466/12/RM/19 Hláska - distribuce

Rada města

1. rozhoduje
a) o vyloučení uchazečů z důvodu nesplnění podmínek v písemné výzvě:

1. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983
2. Mediaservis, s. r. o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9, IČ: 24197360

b) o výsledném pořadí:
1. Česká distribuční, a. s., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 26791692

c) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Česká distribuční, a. s., Na Rovince 879, 
 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 26791692, jehož nabídka nejlépe splnila požadavky 
zadavatele uvedené v písemné výzvě podání nabídky.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

467/12/RM/19 Hláska - inzerce

Rada města

1. rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Slezské vydavatelství s.r.o., Dolní náměstí 
305/21, 746 01 Opava, IČ: 03934756, jehož nabídka nejlépe splnila požadavky zadavatele 
uvedené v písemné výzvě podání nabídky
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2. schvaluje
smlouvu o poskytnutí práva využít prostor pro inzerci ve zpravodaji Hláska  
(PID: MMOPP00HN8O2) mezi statutárním městem Opava a Slezským vydavatelství s.r.o., 
Dolní náměstí 305/21, 746 01 Opava, IČ: 03934756

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

468/12/RM/19 Rozpočtové opatření 2019, Změny rozpisu rozpočtu 2019, Předběžná rozpočtová 
opatření 2019

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/30

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu
MD 231 0000

(0000,4116,103533063,0020,0000000000019) + 2.427.777,64 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000019) + 428.431,36 Kč

celkem 2.856.209,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Englišova - účelový neinvestiční příspěvek 

na provoz - projekt "Moderní výuka" (Šablony II)

(3113,5336,103533063,0030,0001002000019) + 2.427.777,64 Kč

(3113,5336,103133063,0030,0001002000019) + 428.431,36 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/31

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů - úhrada

nákladů spojených s odstraněním následků

závadného stavu dle vodního zákona (havárie 

v roce 2018 - Skrochovice)
MD 231 0000

(0000,4122,000000320,0020,0000000000000) + 279.457,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
havarijní rezerva 
(6409,5901,000000000,0020,0002998000000) + 279.457,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/32

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000007001,0020,0002398000000) + 310.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy
projekt " Opava - oprava válečného hrobu obětí

prusko-rakouské války r. 1866"
(3326,5171,000000000,0191,0000000000000) - 310.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva - podíl na dotačních programech
(6409,5901,000000000,0020,0002997000000) + 310.000,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/33

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000345,0020,0000000000035) + 2.090.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový 

příspěvek na provoz - zabezpečení výkonu
regionálních funkcí knihoven v MSK
(3314,5336,00000345,0121,0001002000035) + 2.090.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/34

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
MŠ Milostovice - výměna oken + elektro + 
fasáda 
(úprava položky)

(3111,6121,00000020,0220,0007545000000)  - 1.445.975,38 Kč
(3111,5171,00000020,0220,0007545000000)  + 1.445.975,38 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2019/35

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace 

- úprava položek - základ daně
(2321,6121,00000026,0220,0007869000000)  - 7.525.215,00 Kč
(2321,6122,00000026,0220,0007869000000)   + 7.499.715,00 Kč
(2321,5171,00000000,0220,0007869000000) +  25.500,00 Kč

- úprava položek - DPH
(2321,6121,00000020,0220,0007869000000)  - 1.580.295,15 Kč
(2321,6122,00000020,0220,0007869000000)  + 1.574.940,15 Kč
(2321,5171,00000020,0220,0007869000000)   + 5.355,00 Kč

Investice
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)    -  25.500,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
úvěr KB dlouhodobý - snížení čerpání
(MD 231 0000)

(0000,8123,000000026,0020,0009963000000) - 25.500,00 Kč
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g) Rozpočtové opatření č. 2019/36

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 11.452,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
vratky přeplatků z minulých let - pronájem 
pozemků
(6409,5909,000000000,0052,0009050000000) + 11.452.00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2019/37

ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov

Zimní stadion - opravy a udržování
(3412,5171,000000000,0051,0001103000000) + 450.000,00 Kč

Zimní stadion - budovy,haly a stavby
(3412,6121,000000000,0051,0001103000000)   - 450.000,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2019/38

ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu

ostatní územní příprava a architektonické studie
(3635,6119,000000000,0080,0001039000000) - 32.017,88 Kč

nákup ostatních služeb-technická pomoc
(3635,5169,000000000,0080,0001039000000) + 32.017,88 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2019/39

ve výdajích - odbor kancelář primátora

festival Další břehy - služby
(3319,5169,00000000,0121,0001066230000) + 300.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 300.000,00 Kč

k) Rozpočtové opatření č. 2019/40

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

Volby do Evropského parlamentu 2019

nájemné
(6117,5164,00098348,0191,0000000000000) + 25.000,00 Kč

drobný materiál
(6117,5139,00098348,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč

služby
(6117,5169,00098348,0191,0000000000000) + 110.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
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(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 150.000,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2019/25

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

Volby do Evropského parlamentu 2019

služby

(6171,5169,00000000,0191,0000000000000) - 162.000,00 Kč
(6117,5169,00000000,0191,0000000000000) + 160.000,00 Kč

nájemné

(6117,5164,00000000,0191,0000000000000) + 2.000,00 Kč

drobný materiál
(6171,5139,00000000,0191,0000000000000) - 15.000,00 Kč
(6117,5139,00000000,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč

3. bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. PRO/2019/3

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000201,0020,0000000000035) + 241.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový 

příspěvek na provoz - projekt "Modernizace 
elektrické požární signalizace (EPS), objekt

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o."
(3314,5336,00000201,0121,0001002000035) + 241.000,00 Kč

4. ukládá
kanceláři primátora uvolňovat finanční prostředky (návaznost na rozpočtové opatření 
v bodu 1 - písm. 1d) dle splátek uvedených v článku V., bodu 1 "Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" č. 00459/2019/KPP následovně: první 
splátku ve výši 1.045.000,00 Kč po schválení rozpočtového opatření v RMO 
03. 04. 2019 a druhou splátku ve výši 1.045.000,00 Kč po obdržení finančních 
prostředků od KÚ MSK na účet SMO

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 

469/12/RM/19 Schválení výpůjčky nebytových prostor mezi Základní školou Opava, Šrámkova 4 a 
Základní školou Nový svět, Opava včetně schválení nového místa výkonu školy a 
školní družiny

Rada města

1. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 1 písm. f) Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Opava, Šrámkova 4 výpůjčku nebytových prostor Základní škole Nový svět, 
Opava, příspěvková organizace na dobu čtyř let

2. schvaluje
a) zrušení odloučených pracovišť Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková 

organizace na adresách:
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    Komenského 880/13, Předměstí, 746 01 Opava
    Praskova 411/14, Město, 746 01 Opava
    s účinností od 1. září 2019 

b) zapsaní nového místa výkonu školy a školní družiny Základní školy Nový svět, Opava 
na adrese:
    Šrámkova 1457/4, Kateřinky, 747 05 Opava s účinností od 1. září 2019

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

470/12/RM/19 Snížení cílové kapacity školní jídelny - výdejny při MŠ Srdíčko Opava, Zborovská-
příspěvková organizace

Rada města

1. schvaluje
snížení cílové kapacity ve školní jídelně - výdejně při Mateřské škole Srdíčko Opava, 
Zborovská-příspěvková organizace ze současného počtu 90 stravovaných 
na 73 stravovaných s účinností od 1. září 2019

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

471/12/RM/19 Snížení cílové kapacity MŠ Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace

Rada města

1. schvaluje
a) snížení cílové kapacity Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace

ze současného počtu 322 dětí na 294 dětí s účinností od 1. září 2019

b) snížení cílové kapacity ve školní jídelně - výdejně při Mateřské škole Sedmikrásky,
Opava, příspěvková organizace ze současného počtu 322 stravovaných
na 294  stravovaných s účinností od 1. září 2019

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

472/12/RM/19 Provoz školních družin při základních školách zřizovaných SMO v době hlavních 
prázdnin

Rada města

1. bere na vědomí
rozsah přerušení provozu školních družin při základních školách zřizovaných SMO v době 
hlavních prázdnin

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

473/12/RM/19 Slezské divadlo Opava - přijetí dotace na provoz

Rada města

1. schvaluje
a) přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezskému

divadlu Opava, příspěvkové organizaci, určené ke spolufinancování uznatelných
nákladů spojených s provozem divadla, ve výši 2 273 000,00 Kč

b) závazné ukazatele rozpočtu
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Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 

Účel Částka 
Příspěvek na provoz: 86.500.000,00
Z toho: 
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.200.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 57.000.000,00

Průtokové dotace 2.273.000,00
Neinvestiční
Spolufinancování uznatelných nákladů spojených 
s provozem divadla (MSK)

2.273.000,00

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

474/12/RM/19 Výzvy pro prodejce občerstvení a nápojů na akci Město vítá léto 2019

Rada města

1. schvaluje
a) Výzvu k podávání nabídek na poskytnutí prostoru pro prodej občerstvení 

a nápojů na akci Město vítá léto 2019

b) Výzvu k podávání nabídek na poskytnutí prostoru pro prodej nápojů na akci Město vítá 
léto 2019

c) Rozpočtové opatření č. 2019/41

ve výdajích - odbor kancelář primátora

Akce města - služby + 50.000,00 Kč

(3399,5169,00000000,0120,0001056230000)

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO - 50.000,00 Kč

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

475/12/RM/19 Rámcová smlouva o krátkodobém užívání nebytových prostor a poskytnutí služeb - 
OKO

Rada města

1. schvaluje
rámcovou smlouvu o krátkodobém užívání nebytových prostor a poskytnutí služeb 
(PID MMOPP00HN8JR) mezi Opavskou kulturní organizací, p. o., se sídlem 
Ostrožná 236/46, 746 01 Opava, IČ: 75117398 a statutárním městem Opava

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

476/12/RM/19 Smlouva s Armádou spásy o poskytnutí prostoru k prodeji na Farmářských trzích 
Opava

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o poskytnutí prostoru k prodeji na Farmářských trzích Opava v roce 2019, 
(MMOPP00HNQR5), mezi statutárním městem Opava a Armádou spásy v České 
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republice, z. s. se sídlem na ulici  Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha - Stodůlky, 
IČ 40613411

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

477/12/RM/19 Licenční smlouva na užití díla sdělováním veřejnosti - Jiří Winter Neprakta

Rada města

1. schvaluje
licenční smlouvu na užití díla sdělováním veřejnosti (PID MMOPP00HN79C) mezi 
Ing. Danielou Winterovou, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ , 162 00 Praha 6, a statutárním 
městem Opava

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

478/12/RM/19 Smlouva o dílo - výstava Ježíškova vnoučata

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o dílo (MMOPP00HN9QL) mezi Českým rozhlasem se sídlem 

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ 45245053, a statutárním městem Opava, jejímž 
předmětem je zhotovení výstavy Příběhy Ježíškových vnoučat

b) Rozpočtové opatření č. 2019/42

ve výdajích - odbor kancelář primátora

festival Další břehy - služby
(3319,5169,00000000,0121,0001066230000) + 231.110,00 Kč

v příjmech - odbor kancelář primátora
fakturované příjmy - služby a výrobky
(3319,2111,00000000,0121,0009219000000) + 231.110,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

479/12/RM/19 Smlouva o poskytnutí dotace k projektu "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, I. 
etapa"

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu č. 390811023 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 
prostranství na sídlištích (MMOPP00D6GGN) mezi statutárním městem Opava a Státním 
fondem rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, 
IČ: 70856788

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

480/12/RM/19 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 
"Ozdravný pobyt pro děti MŠ Srdíčko, Opava"

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

(MMOPP00D6GEX) mezi Statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
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b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 179.200,00 Kč 
na realizaci projektu s názvem "Ozdravný pobyt pro děti MŠ Srdíčko, Opava"

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

481/12/RM/19 Darovací smlouva - Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

Rada města

1. schvaluje
a) darovací smlouvu (MMOPP00D6EVY) mezi Rodinným pivovarem BERNARD a. s., se 

sídlem 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809, zastoupeným Ing. Stanislavem 
Bernardem, předsedou představenstva a Ing. Josefem Vávrou, členem představenstva 
a Statutárním městem Opava, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem

b) přijetí finančního daru od společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s. ve výši 
5.735,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/43

v příjmech - odbor školství

přijetí peněžního daru - sml.MMOPP00D6EVY
(2219,2321,00000000,0030,0009131000000) + 5.735,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
stojany na kola
(2219,5137,00000000,0030,0000000000000) + 5.735,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

482/12/RM/19 Rámcová smlouva

Rada města

1. stahuje
materiál "Rámcová smlouva" a žádá o přípravu nového zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku tonerů

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

483/12/RM/19 Seniorcentrum Opava, p.o.- Darovací smlouva

Rada města

1. souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy mezi Domovem Bílou Opavou, příspěvkovou organizací se 
sídlem Rybářská 27, 746 01 Opava, IČ: 00016772 a Seniorcentrem Opavou, příspěvkovou 
organizací se sídlem  Rolnická 1550/24, 747 05 Opava, IČ: 71196943 a s přijetím daru dle 
této smlouvy

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

484/12/RM/19 Změna závazných ukazatelů rozpočtu p.o. Seniorcentrum Opava

Rada města

1. schvaluje
změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2019
Odvětvový odbor:
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odbor sociálních věcí
Název organizace:
Seniorcentrum Opava
Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o. 1.622.000,00

Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 1.258.000,00

Z toho: příspěvek na odpisy DHM 1.458.000,00

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 10.108.000,00

Průtokové dotace: 

Dotace MSK na projekt "Senior Point Opava" - schváleno v 
RMO dne 6. 3. 2019 120.000,00

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

485/12/RM/19 Darovací smlouva - dar pro útulek od společnosti OPATHERM a.s.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00I3SEB), mezi statutárním městem Opava a společností 

OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ 25385771

b) Rozpočtové opatření č. 2019/44

v příjmech - odbor životního prostředí

přijaté dary OŽP

(1014,2321,00000000,0130,0009209000000) + 12.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí

útulek pro psy - opravy a udržování

(1014,5171,00000000,0130,0002524000000)    + 12.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

486/12/RM/19 Rozhodnutí Statutární 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, 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. bere na vědomí
rezignaci pana Jana Štěrby na funkci člena představenstva společnosti Městský dopravní 
podnik Opava, a.s.

2. odvolává
pana Jana Štěrbu z funkce člena představenstva společnosti Městský dopravní podnik 
Opava, a.s.
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3. volí
Ing. Kateřinu Skřivánkovou, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , členkou představenstva společnosti Městský dopravní podnik 
Opava, a.s.

4. ukládá
1. primátorovi města

1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako 
jediného akcionáře obchodní společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. 
dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře 
doručil statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik 
Opava, a.s.

Termín: 12.4.2019

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

487/12/RM/19 Dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00JO1A2) ke smlouvě o poskytnutí právních služeb 

(MMOPP00HXLZE), mezi Mgr. Andrejem Gundelem - advokátem se sídlem 
Anenská 58/26, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 71446737  a Statutárním městem Opava

b) Rozpočtové opatření č. 2019/45

ve výdajích - odbor majetku města

samostatné pracoviště

konzultační, poradenské a právní služby

(3639,5166,00000000,0050,0000000000000)     + 1.669.800,00 Kč

správa a evidence pozemků

výkupy pozemků

(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)     - 1.669.800,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 

488/12/RM/19 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. 3. 2019 do 02. 04. 2019

2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
Mgr. Pavlínu Hejdukovou členkou Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality 
pro volební období 2018-2022 s účinností od 04. 04. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

489/12/RM/19 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

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

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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490/12/RM/19 Smlouva o úschově

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o úschově, MMOPP00CW7ER, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, Město, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, 
primátorem města a společností OpavaNet se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 25860011, zastoupenou Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva

2. svěřuje
primátorovi města Ing. Tomáši Navrátilovi pravomoc rozhodnout o změně smlouvy 
schválené pod bodem 1. tohoto usnesení, a to ve vztahu k době úschovy dle čl. III odst. 
3.1. návrhu smlouvy, přičemž doba úschovy může být sjednána v rozmezí 30 až 90 dnů

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

491/12/RM/19 Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla k užívání

Rada města

1. schvaluje
a) upravenou smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP00IUO4Q mezi 

Statutárním městem Opava a PhDr. Igorem Hendrychem, Ph.D., náměstkem primátora

b) upravenou smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP00IUO5L mezi 
Statutárním městem Opava a Bc. Hanou Brňákovou, 1. náměstkyní primátora

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. v. r.
náměstek primátora města

Ing. Michal Jedlička v. r.
náměstek primátora města
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