
Usnesení: PŘIJATO

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

16. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 29.5.2019 v 09:00 hodin 

v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

608/16/RM/19 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 29. 5. 2019

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

609/16/RM/19 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. bere na vědomí
a) Zprávu o pořízení investic za rok 2018

b) Výroční zprávu o hospodaření společnosti Technické služby Opava za rok 2018 a 
Zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

c) Výrok nezávislého auditora o ověřní účetní závěrky společnosti Technické služby 
Opava za rok 2018

2. schvaluje
a) předloženou účetní závěrku společnosti Technické služby Opava za rok 2018, včetně 

rozdělení zisku a vykazování výsledku hospodaření minulých let

b) plnění osobních úkolů ředitele společnosti Technické služby Opava za rok 2018 a 
doplacení pobídkové mzdy do plné výše

c) v návaznosti na plnění mimořádných úkolů společnosti v roce 2018 vyplacení 
mimořádné odměny řediteli společnosti Technické služby Opava v navržené výši

d) předložený finanční plán hospodaření společnosti Technické služby Opava pro rok 
2019

e) osobní úkoly ředitele společnosti Technické služby Opava v jejím rozvoji pro rok 2019 
včetně smluvní mzdy v navržené výši

3. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle 
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výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil 
statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o..

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

610/16/RM/19 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti 
Basketbalový klub 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 Basketbalový klub Opava a.s. se sídlem Žižkova 
8/2904, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 258 40 576 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2172 (dále jen "společnost Basketbalový klub Opava"), jejímž 
jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení § 12 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:

1. schvaluje

a) účetní závěrku společnosti za rok 2018

b) zúčtování hospodářského výsledku běžného účetního období r. 2018 ve výši 
+ 127 000 Kč do nerozděleného zisku minulých let.

2. bere na vědomí

a) zápis z jednání představenstva a dozorčí rady k hospodaření společnosti za rok 2018

b) výroční zprávu společnosti za rok 2018

c) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 
01.01.2018 - 31.12.2018

3. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Basketbalový klub Opava dle výše uvedených 
usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a 
dozorčí radě společnosti Basketbalový klub Opava.

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

611/16/RM/19 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, 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

a) Účetní závěrku, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

b) Rozdělení hospodářského výsledku běžného účetního období r. 2018 ve výši 
                                                                                              + 1 506 912,56 Kč

1/ příděl do rezervního fondu (ke krytí ztrát společnosti, 5% čistého zisku):  
                                                                                                      75 500,00 Kč
2/ do nerozděleného zisku minulých let:                                  1 431 412,56 Kč

2. určuje
dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, společnosti Městský dopravní podnik 
Opava, a.s. auditora, který provede povinný audit účetní jednotky v účetním období roku 
2019:
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DANEPO s.r.o. 746 01 Opava, Masarykova třída 334/20

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: 5.6.2019

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

612/16/RM/19 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

.

1. odročuje
projednání materiálu "Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka 
obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady"

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

613/16/RM/19 Hokejový klub Opava, s.r.o. - žádosti o dotaci

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 
746 01 Opava, IČ: 04618751 (dále jen "společnost Hokejový klub Opava"), 
o poskytnutí dotace v režimu de minimis na provoz hokejového týmu 
mužů společnosti Hokejový klub Opava v sezoně 2019/2020 v poměrné výši ze 
základu 1.700.000,- Kč 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace společnosti Hokejový klub Opava na provoz hokejového týmu 
mužů společnosti Hokejový klub Opava v režimu de minimis v sezoně 2019/2020 ve výši 
500.000,00 Kč

3. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost společnosti Hokejový klub Opava o poskytnutí dotace na provoz hokejového týmu 
žen společnosti Hokejový klub Opava v sezoně 2019/2020 ve výši 343.000,00 Kč

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace na provoz hokejového týmu žen společnosti Hokejový klub 
Opava v sezoně 2019/2020 ve výši 343.000,00 Kč

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

614/16/RM/19 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu a poskytování služeb - poolová smlouva

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č. 7 (MMOPP00GL5RF) Smlouvy o poskytování služeb (MMOPP003DBRA)  
mezi statutárním městem Opavou a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, 
spol. s r.o., se sídlem Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 00176150, 
zastoupené  obchodním ředitelem oblasti Michalem Vyjídákem, na základě plné moci ve 
výši 55.974,60 Kč s DPH/měs

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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615/16/RM/19 Smlouva o poskytování služeb

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb (MMOPP00GL5PP) mezi statutárním městem Opavou a 
společností Autocont a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 04308697, zastoupené  Bc. Vladimírem Vybíralem, MBA, ředitelem krajského 
zastoupení, ve výši 477345,- Kč/rok s DPH

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

616/16/RM/19 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č. 2 (MMOPP00GL5QK) Smlouvy o poskytování služeb (MMOPP00B1NJM)  
mezi statutárním městem Opavou a společností QCM, s.r.o.., se sídlem Bellova 370/40, 
Kohoutovice,  623 00 Brno, IČ: 26262525, zastoupené  Ing. Davidem Horkým, MBA, 
jednatelem.

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

617/16/RM/19 Kupní smlouva - prodej osobního automobilu

Rada města

1. neschvaluje
Kupní smlouvu o prodeji osobního automobilu MMOPP00JNJWV mezi statutárním 
městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Jakartovice ░░ , 747 53

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

618/16/RM/19 Majetkové záležitosti - nájem pozemku pod garáží

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLUD) mezi statutárním 
městem Opava  jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/89 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad) 

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLSN) mezi statutárním 
městem Opava  jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/52 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad) 

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLP2) mezi statutárním 
městem Opava  jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/147- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad) 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 
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619/16/RM/19 Majetkové záležitosti - dodatek ke kupní smlouvě se společností KP REAL 
SOLICITATION s.r.o. a Venkato Invest s.r.o.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 (PID MMOPP00HZKUK) ke ke kupní smlouvě uzavřené dne 24.6.2016 mezi 
Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společnostmi KP REAL 
SOLICITATION s.r.o. a Venkato Invest s.r.o. jako  kupujícími

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 

620/16/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - pozemek pod garáží včetně 
přístupové plochy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZLBG) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku pod garáží parc.č. 2530/326 - zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku 
parc.č. 2530/178 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č. 2530/980, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 21.700,00 Kč (cena dohodou)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

621/16/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - směnná smlouva

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu  (PID MMOPP00HZNAR) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 
592/3 - orná půda,  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 592/25, k.ú. Malé Hoštice  za pozemek parc.č. 374/1 - orná půda, k.ú. Vávrovice s 
finančním vypořádáním 

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

622/16/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - dodatek ke smlouvě se 
spol. ZAALEX s r.o.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 2 (PID MMOPP00HZL0J) ke Smlouvě  o budoucí kupní smlouvě ze dne 
7.3.2017 mezi Statutárním městem Opavou jako budoucím prodávajícím a společností 
ZAALEX s.r.o. jako budoucím  kupujícím

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

623/16/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - kupní smlouvy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZLFG) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 3172/1 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
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geometrického plánu jako pozemek parc.č. 3172/3, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní 
cenu 39.040,00 Kč tj. 640,00 Kč/m2 + úhrada nákladu spojených s vypracováním 
smlouvy (cena dle zásad)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HGUA8U) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a společností ATNAF spol. s r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 24/1 - zahrada, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako díl "a"  a části pozemku parc.č. 39/5 - zastavěná plocha, 
 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl "b" , k.ú. Opava - Město za 
kupní cenu 85.000,00 Kč, tj. 1.889,00 Kč/m2 (znalecký posudek) + úhrada nákladů s 
vypracováním smlouvy

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN76) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a společností ANGLIČTINA pro DĚTI spol. s r.o. jako kupujícím, jejímž 
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2600/1 - ostatní plocha, označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako  parc.č. 2600/7, k.ú. Kateřinky u Opavy za 
kupní cenu 68.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) + úhrada nákladů s 
vypracováním smlouvy

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

624/16/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - kupní smlouva s ČD

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKES) mezi společností České dráhy a.s. jako 
prodávajícím a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup  
pozemku parc.č. 752/124  - ostatní plocha a pozemku parc.č. 752/125 - ostatní 
plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 670.000,00 Kč + DPH, tj. 510,00 Kč Kč/m2

+ DPH (cena dohodou)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

625/16/RM/19 Majetkové záležitosti

Rada města

1. schvaluje

výpověď nájemní smlouvy (PID MMOPP00HZLH6), kterou se vypovídá nájemní smlouva 
uzavřená dne 17.6.2006 (PID MMOPP00FMTX1) mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku parc.č. 445/1, k.ú. Opava - Předměstí 

2. schvaluje

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 445/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

3. schvaluje
a) 

záměr prodeje pozemku parc.č. 2058/3 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr prodeje částí pozemku parc.č. 3113/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c) záměr prodeje částí pozemků parc.č. 175/11 - orná půda, a parc.č. 119 - ostatní 
plocha, vše k.ú. Malé Hoštice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 
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626/16/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - směnná smlouva v lokalitě 
Květinová

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00HZKB7) mezi 
statutárním městem Opavou na straně jedné a povinným ze služebnosti a manžely ░░ 
░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a manžely ░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░ na straně druhé a oprávněnými ze služebnosti, jejímž předmětem je 
směna části pozemku parc.č. 1563 - orná půda, označené dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu jako díl "b" a části pozemku parc.č. 2135/1 - orná půda, označené 
dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl "c" ve vlastnictví SMO, které 
se slučují do pozemku parc.č. 1562, za část pozemku parc.č. 1562 - orná půda, 
označenou dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu jako písm. "f"
ve spoluvlastnictví fyzických osob, která se slučuje do pozemku parc.č. 2135/1, vše k.ú. 
Jaktař, s doplatkem ve výši 117.316,00 Kč ve prospěch SMO

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

627/16/RM/19 Majetkové záležitosti - nájemní smlouvy

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00HZM88) mezi statutárním městem Opava 
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 2615/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 106/1000), za cenu 
ve výši 3.880,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

2. schvaluje

a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLRS) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/131-  zastavěná plocha a 
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenuve výši 665,00 Kč/rok,    tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLTI) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/204 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZL4Z) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/65 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena 
dle zásad)

d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZL1E) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/13 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena 
dle zásad)

e) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZL6P) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/121 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad)

f) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLMH) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto 
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/327 - zastavěná 
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plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

g) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZL5U) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/82 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad)

h) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLDQ) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2542/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad)

i) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLA5) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 
jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2530/423 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

j) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLCV) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2184/56 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 1.645,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena 
dle zásad)

k) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZL8F) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/390 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

l) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZLNC) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto 
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1671 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

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

628/16/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - kupní smlouvy

Rada města

1. ruší

usnesení RMO č. 346/10 RM 19 1a) ze dne 6. 3. 2019 (Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN2V) mezi statutárním 
městem Opava jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej podílu o velikosti 1394/10000 na pozemku parc.č. 2416/2 
- zastavěná plocha a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 32.118,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) 

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN2V) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ a paní░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej podílu o velikosti 1394/10000 na pozemku parc.č. 2416/2 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 32.118,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00HZN81) mezi statutárním městem 
Opava jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej podílů o velikosti 7382/10000 pozemku parc.č 2398 - zastavěná 
plocha a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 221.692,00 Kč (cena dle 
zásad)
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c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZLQK) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 1742 - zastavěná plocha a nádvoří, označené 
dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 1742/1- zastavěná 
plocha a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 158.080,00 Kč, tj. 640,00 
Kč/m2 (cena dle zásad)

d) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMKK) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a RENT § REAL Finance s r. o., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 2890/151 - zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2890/93 - 
ostatní plocha, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým 
parc.č. 2890/475,  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 174.720,00 Kč, tj 640,00 
Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

e) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00HZM93) mezi statutárním městem 
Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2416/1 a parc.č. 
2416/3 - vše zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 470.400,00 Kč (cena 
dle zásad)

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

629/16/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - záměr prodeje

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 62/1 - ostatní plocha, k.ú. Jarkovice

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 

630/16/RM/19 Majetkové záležitosti - záměry

Rada města

1. schvaluje
a) 

záměr prodeje pozemku parc.č. 2503/12 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr prodeje pozemku parc.č. 2530/309 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2373/21 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

631/16/RM/19 Majetkové záležitosti - dohoda o narovnání

Rada města

1. schvaluje
a) dohodu o narovnání (PID MMOPP00HZMJP) mezi statutárním městem Opava 

a Českým hydrometeorologickým ústavem, jejímž předmětem je vrácení 
neoprávněného nájemného za část pozemku parc.č. 3069 - ostatní plocha, k.ú. 
Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b) Rozpočtové opatření č. 2019/66
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ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
                           vratky přeplatků minulých let
                           (6409,5909,000000000,0052,0009050000000)        + 4.950,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
                           rezerva FARO
                           (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)         - 4.950,00 Kč

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

632/16/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - kupní smlouvy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMU6) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemku parc.č. 1883/49 - zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy, za 
cenu ve výši 41.600,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMV1) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1031/1 - ostatní plocha, označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1031/31, k.ú. Opava - 
Předměstí, za cenu ve výši 640,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMXR) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek Holasická 1162/8, Opava 
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2634 - ostatní plocha 
a dále části pozemku parc.č. 2636 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2636/2, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve 
výši 32.000,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMO0) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 463/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če garáž, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 162.400,00 Kč (cena dle zásad)

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZO2O) mezi Lesy České republiky, s.p. jako prodávajícím 
a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku 
parc.č. 169/4 - ostatní plocha a pozemku parc.č. 169/5 - ostatní plocha, katastrální území 
Podvihov, za cenu ve výši 12.050,00 Kč tj. 325,68 Kč/m2  (cena dohodou) 

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

633/16/RM/19 Záměr změny smlouvy, Liptovská 1045/21, Opava

Rada města

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o výpůjčce  (PID smlouvy MMOPP00DG6T6) uzavřené mezi 
Statutárním městem Opava jako půjčitelem a Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, 
příspěvková organizace, se sídlem Nádražní okruh 695/27, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ:00318574 jakožto vypůjčitelem dne 29. 10. 2014, jejímž předmětem je výpůjčka 
prostor o výměře 206,69 m2 nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy 
č.p. 1045, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 1153/98, 
zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Kylešovice, katastrální území Kylešovice, 
na adrese Opava, Liptovská 1045/21, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby 
výpůjčky z doby určité do 31. 8. 2019 na dobu určitou do 31. 8. 2024

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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634/16/RM/19 Smlouva o nájmu pozemku a garáže, k.ú. Opava - Předměstí

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku a garáže (MMOPP00I7Z0G) mezi statutárním městem Opava 
a panem ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem 746 01 Opava, ░░░░ ░░░░ ░░░ 

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

635/16/RM/19 Dodatek č. 3, Horní náměstí 131/48, Opava

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00I7YYX) ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
(MMOPP00DG4FI) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Zemědělským 
družstvem "Agroholding" se sídlem v Bernarticích, se sídlem č.p. 111, 790 57 Bernartice, 
IČ: 47151544  jako nájemcem

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

636/16/RM/19 Dodatek č. 3, Horní náměstí 4, Rybí trh 2, Opava

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00I7Z1B) ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
(MMOPP00DG57F) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a HRUŠKA, 
spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Martinov, 723 00 Ostrava, IČ: 19014325 jako 
nájemcem

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

637/16/RM/19 Dodatek č. 1, Krnovská 71, Opava

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00I7YZS) ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
(MMOPP009XBPI) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a AMP - AUTOMULTIPOINT s.r.o., se sídlem č.p. 29, 747 69 Hlubočec, 
IČ: 28602081  jako nájemcem

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

638/16/RM/19 Budoucí darování částí úseků stávajících silnic II/464, III/01130, III/01129

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o budoucí darovací smlouvě č. OP/10/i/2019/TSÚ/EM (MMOPP00IDXI6) mezi 
Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Opava týkající se bezúplatného převodu 
úseků stávajících silnic Sil. II/464 v úseku od křižovatky s ul. Nádražní okruh po napojení 
na okružní křižovatku se stávající sil. II/461 (nově vybudovaný jižní obchvat Opavy) 
v Kylešovicích včetně mostního objektu č. 464-003 a Sil. III/01130 v úseku od křižovatky 
se sil. I/46 po stávající okružní křižovatku se sil. I/11, sil. I/57 a sil. III/4609 v Jaktaři včetně 
mostních objektů č. 01130-1 přes potok Ostrá, č. 01130-2 přes řeku Opavu a č. 01130-3 
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přes městský náhon a Sil. III/01129 v úseku od křiž. se sil. III/01130 po napojení na 
"Silnice I/11 Opava, severní obchvat-východní část"

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

639/16/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 

(MMOPP00IDXMM) 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 do pozemků parc.č. 2890/89 
a parc.č. 2890/90 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Jateční, p.č. 2890/320, 
kNN" 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 
(MMOPP00IDXKW) 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 do pozemků parc.č. 3266/1 
a parc.č. 3266/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Resslovo nábřeží 6, 
kNN" 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, (MMOPP00IDXVD) 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. 2209/10 v k.ú. Opava - Předměstí a pozemku parc.č. 2077 v k.ú. 
Jaktař pro zrealizovanou stavbu "Opava, Sluneční, 2078, ░░░░ , kNN" č. stavby IV-
 12-8014502 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
3.100,00 Kč + DPH

d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXW8) 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. 3034 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
Březinova, p.č. 722, CETIN, příp. kNN" č. stavby IP-12-8021662/1 za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5.600,00 Kč + DPH

e) smlouvu o smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJGHG) mezi Statutárním 
městem Opava a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 Praha 3, IČ 04084063 pro umístění podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě a skříně rozvaděče  na pozemcích parc.č. 2344/6 
a parc.č. 2373/7 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "16010-039562 
RVDSL1721_M_T_OPAV534-OPAV1HR_MET" za jednorázovou náhradu ve výši 
1.500,00 Kč + DPH

f) smlouvu o smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJGGL) mezi Statutárním 
městem Opava a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 Praha 3, IČ 04084063 pro umístění podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě a skříně rozvaděče nízkého napětí na pozemcích 
parc.č. 2491, parc.č. 2990  a parc.č. 3014/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou 
stavbu: "11010-065413 RVDSL1722_M_T_OPAV124-OPAV1HR_OK" za jednorázovou 
náhradu ve výši 11.200,00 Kč + DPH

g) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXLR) mezi Statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 138/1 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu 
"Vodovodní přípojka pro pozemek parc.č. 78 k.ú. Vávrovice" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

h) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXB5) mezi Statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v pozemku 
parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu "Novostavba rodinného 
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domu včetně garáže, přípojek a venkovních vedení IS, oplocení a zpevněných ploch" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

i) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXP7) mezi Statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního 
vedení vodovodní přípojky v pozemcích parc.č. 684 a parc.č. 674/1 v k.ú. Vávrovice 
pro zrealizovanou stavbu "Novostavba rodinného domu, garáže a krytého odstavného 
parkovacího stání, parc.č. 537/4 k.ú. Vávrovice" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 6.300,00 Kč + DPH

j) smlouvu o právu provést stavbu, (MMOPP00IDX1J) mezi Statutárním městem Opava 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 pro dočasné užívání pozemků 
parc.č. 604, parc.č. 606/6, parc.č. 3083/2, parc.č. 3083/3, parc.č. 3084/2, parc.č. 3084/3 
v k.ú. Jaktař pro realizaci stavby "I/11 Opava, most ev.č. 11-125"

k) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IJGFQ) mezi Statutárním městem Opava a Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, 
IČ 70994234 pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky a přípojek jednotné 
kanalizace do pozemku parc.č. 2184/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, 
Západ ON - revitalizace" 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, (MMOPP00IDXGG) mezi Statutárním městem 
Opava a░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního 
vedení vodovodní přípojky v pozemcích parc.č. 1806/33 a parc.č. 1807 v k.ú. 
Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Novostavba rodinného domu na pozemku 
parc.č. 1704/2 v k.ú. Kylešovice" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 2.250,00 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

640/16/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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 

(MMOPP00IJL55) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 
26 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava pro umístění 
vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 1814 k.ú. Kylešovice pro stavbu 
"Vodovodní a kanalizační přípojka, parc.č. 73, k.ú. 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

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IJL1P) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 
26 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava pro umístění vodovodní 
přípojky do pozemku parc.č. 1843/1 k.ú. Kylešovice pro stavbu "Vodovodní přípojka 
pro RD Opava - Kylešovice, U Pánského mlýna č.p. 241/6, na pozemku parc.č. 271, 
k.ú. 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

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00IJL0U) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 
26 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava pro umístění vodovodní 
přípojky do pozemku parc.č. 1843/1 k.ú. Kylešovice pro stavbu "Vodovodní přípojka 
k RD, kat.území Kylešovice p.č. 228", 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: 1, Zdržel se: 0 
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641/16/RM/19 Smlouva o nájmu a provozování kanalizací - dodatek č. 1

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 (MMOPP00JNWX7) ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací 
(MMOPP00IT8FO) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 
Opava, IČ: 00300535 a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ:45193665

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

642/16/RM/19 Majetek v správě TSO s.r.o. - záměr pronájmu (městské lázně)

Rada města

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v městských lázních v 
Opavě (PID smlouvy MMOPP00GDADA) uzavřené mezi Statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a paní Emou Wernerovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, Kateřinky, 
747 05 Opava, IČ: 22961372  jakožto nájemcem dne 21. 12. 2015 a jejího Dodatku č. 1 
(PID dodatku MMOPP00HXLVY) uzavřeného dne 21. 12. 2018, jejímž předmětem je 
nájem nebytového prostoru označeného jako pedikúra o výměře 11 m2 nacházejícího se 
ve II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, která je 
součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město 
(městské lázně v Opavě), kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby 
určité do 30. 6. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

643/16/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:

a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2172/214 k.ú. 
Opava - Předměstí, ve společném jmění manželů   ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  ,bytem 
Opava,   za nabízenou kupní cenu 75 000,00 Kč

b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č.2172/122 k.ú. 
Opava-Předměstí, ve vlastnictví  ░░░░ ░░░░ , bytem Opava   za nabízenou kupní 
cenu 80.000,00 Kč

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

644/16/RM/19 Vrt sv. Anna projektové a průzkumné práce - dodatek smlouvy o dílo

Rada města

1. schvaluje
dodatek č.1 (MMOPP00EUZOP) ke smlouvě o dílo  (MMOPP00HXM5D), mezi statutárním 
městem Opava jako objednatelem a G-Consult,spol.s r.o. se sídlem Výstavní 367/109, 
703 00 Ostrava Vítkovice, IČ 64616886 jako zhotovitelem

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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645/16/RM/19 Bytové záležitosti

Rada města

1. schvaluje

a) prodloužení nájemního vztahu k bytu č.5 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 4 
v Opavě Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci se sídlem v Opavě, 
Olomoucká 86,  na dobu určitou 2 let tj. do 30.6.2021

b) prodloužení nájemního vztahu k bytu č.15 velikosti 1+1 v domě na adrese 
Krnovská 30  v Opavě Armádě spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 
23  v Praze, na dobu určitou 2 let tj. do 30.6.2021

c) prodloužení nájemního vztahu k bytu č.14 a bytu č.15 velikosti 1+1 v domě na 
adrese Jateční 7 v Opavě spol. FOKUS-Opava z.s., se sídlem Opavská 33, 
Svobodné Heřmanice na dobu určitou 2 let tj. do 30.6.2021

d) přidělení volné ubytovací jednotky č.12 velikosti 1+1  v ubytovacím zařízení na 
adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadatelce p.░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava

e) přidělení volné ubytovací jednotky č.8 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U 
Cukrovaru 1A v Opavě žadatelce p.░░░░ ░░░ trvale bytem Opava

f) mimořádné přidělení volného bytu č.6 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní 
náměstí 35 v Opavě p. ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem Opava v souladu s platnými  
"Pravidly pro pronajímání městských bytů", a to za měsíční nájemné za 1 m2  

podlahové plochy bytu ve výši ve výši 80,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

646/16/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Vysokorychlostní WiFi v 
požadovaných lokalitách a v požadované kvalitě" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje

a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Vysokorychlostní 
WiFi v požadovaných lokalitách a v požadované kvalitě", v rozsahu dle Písemné výzvy 
k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:

1. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 
64949681

2. OpavaNet a.s., Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČ:  25860011
3. MAXXNET.cz s.r.o., Nákladní 70/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 29459711
4. O2 Czech Republic a.s.  Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, 

IČ: 60193336
5. COPROSYS a.s., Na Kopci 239, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, IČ: 45534152
6. GiTy, a.s., Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČ: 25302400
7. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 

Praha 5, IČ: 25788001

2. jmenuje

a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Milan Binčík 
2. Mgr. Jaroslav Franta
3. Ing. Marcel Hahn

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
ve složení:
1. Bc. Aleš Hruška
2. Ing. Zdenka Galgonková
3. David Kořínek

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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647/16/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Boženy Němcové - 
kotelna" - smlouva

Rada města

1. schvaluje
smlouvu, MMOPP00IKLZM, mezi statutárním městem Opava a společností Unicont 
Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

648/16/RM/19 Příprava investičních akcí - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu č. 10/2019/PRI (MMOPP00IKMM8) o právu provést stavbu mezi statutárním 

městem Opava a Ing. Pavlem Paulem, Praha, a to na úpravu břehů jezera 
na pozemcích parc. č. 1985/78, 1985/83 a 1985/189 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci 
akce "Rekreační oblast Stříbrné jezero"

b) smlouvu č. 27/2019/PRI (MMOPP00IKM20) o přemístění čerpací stanice LTO 
v majetku Českých drah, a.s. mezi statutárním městem Opava a společností České 
dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, 
DIČ: CZ70994226 za jednorázovou finanční náhradu v rámci akce "Přestupní terminál 
Opava východ - ul. Skladištní"

c) smlouvu č. 29/2019/PRI (MMOPP00IKLYR) o zabezpečení přeložky vodního díla 
vyvolané investiční výstavbou mezi statutárním městem Opava a společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 
709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, a to vodovodního řadu DN 80 GG 
v rámci akce "Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní"

d) smlouvu č. 30/2019/PRI (MMOPP00IKLW1) o právu provést stavbu mezi 
Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, 
DIČ: CZ70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, 
DIČ: CZ00095711 a statutárním městem Opava, a to na realizaci vodovodního řadu 
včetně zpevněných ploch na pozemku parc. č. 2896/1 v k.ú. Opava - Předměstí 
v rámci akce "Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní"

e) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/38

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní

(2212,6121,00000000,0220,0007570000000)    + 2.352.089,00 Kč

(2212,6121,00000000,0220,0007570000000)    +    944.310,00 Kč

Horní náměstí 33, 34, 35

(3612,6121,00000000,0220,0007638000000)     - 3.296.399,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

649/16/RM/19 Investiční akce "ZŠ Otická (zateplení + výměna oken + střecha) vč. velké nástavby

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00IKLXW) ke smlouvě o dílo č. 36/2018/PRI (MMOPP00HNXUD) 
mezi statutárním městem Opava a společností Unicont Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 
646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756, DIČ: CZ65142756, v rámci akce "ZŠ 
Otická (zateplení + výměna oken + střecha) vč. velké nástavby"

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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650/16/RM/19 Obecně závazná vyhláška č. X/2019, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném 
prostranství

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku č. X/2019, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném 
prostranství

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

651/16/RM/19 Novela statutu statutárního města Opavy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku č. X/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, 
Statut statutárního města Opavy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016, 
č.4/2017,  č. 5/2018 a č. 8/2018 účinnou od patnáctého dne po dni vyhlášení

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

652/16/RM/19 Statut pro výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Statut pro výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 

653/16/RM/19 Zpráva o činnosti oddělení kontroly za rok 2018

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení kontroly za rok 2018

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

Smlouva o dílo na zpracování "Implementačního plánu Adaptační strategie SMO na 
změnu klimatu"

Rada města
nepřijala usnesení.

654/16/RM/19 Darovací smlouva - Sázíme stromy, Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
Lesních hospodářských osnov

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00JP0XP), mezi statutárním městem Opava a organizací Sázíme 

stromy, z.ú. se sídlem Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8, Dolní Chabry

b) 
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dodatek č. 1 (MMOPP00JN0XF) ke smlouvě (MMOPP00FYX33), mezi statutárním 
městem Opava a Českou republikou - Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

655/16/RM/19 Seniorcentrum Opava, p. o. - Penzion IV.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek zřizovací listiny Seniorcentra Opava, p.o.

2. doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas
řediteli Seniorcentra Opava, p.o.  na vypsání výběrového řízení na pořízení kuchyňských 
linek pro 16 bytových jednotek pořízených z dotace do maximální výše 2 mil. Kč bez DPH. 
Veřejná zakázka musí být vyhlášená v souladu s platným Zadávacím řádem zřizovatele 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro kulturní příspěvkové organizace, 
poskytovatele sociálních služeb a Městské lesy

3. doporučuje zastupitelstvu města určit
ředitele Seniorcentra Opava, p.o. ke zpracování pravidel pro přijímání klientů do bytových 
jednotek a bezbariérových bytů v termínu do 30. 6. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

656/16/RM/19 Slezský fotbalový club Opava a.s.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční plán společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., se sídlem Lípová 105/2, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912 (dále jen "společnost Slezský fotbalový club 
Opava"), pro soutěžní ročník 2019/2020, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
účast A-družstva mužů společnosti Slezský fotbalový club Opava v nejvyšší fotbalové 
soutěži v České republice (FORTUNA:LIGA) v soutěžním ročníku 2019/2020

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové znění stanov společnosti Slezský fotbalový club Opava, které je přílohou č. 3 tohoto 
materiálu

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Slezský 
fotbalový club Opava, které je přílohou č. 4 tohoto materiálu, a vzorové znění smlouvy o 
výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club Opava, které je 
přílohou č. 5 tohoto materiálu  

5. doporučuje zastupitelstvu města uložit
zástupci města delegovanému na valnou hromadu společnosti Slezský fotbalový club 
Opava, aby na valné hromadě vykonával akcionářská práva města v souladu s výše 
uvedenými usneseními zastupitelstva města

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

657/16/RM/19 Smlouva o partnerské spolupráci - Zugló

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o partnerských vztazích a spolupráci (MMOPP00HN2CW) mezi statutárním 
městem Opava a 14. obvodem města Budapešť Zugló (Maďarská republika)
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Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

658/16/RM/19 Smlouva o povolení reprodukce díla

Rada města

1. schvaluje
dohodu o povolení reprodukce díla (MMOPP00HN2H7) mezi statutárním městem Opava a 
Extra Publishing s.r.o. se sídlem Bubeníčkova 4368/9, Židenice, Brno 615 00, IČ 
27689247

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

659/16/RM/19 Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji a výzva pro prodejce - Opavské léto zábavy

Rada města

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

b) znění vzorové smlouvy o poskytnutí prostoru k prodeji na akcích Opavského léta 
zábavy 2019 (MMOPP00HN2EM) s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu města 
Opavy je oprávněn v uvedené vzorové smlouvě provádět změny, které podstatným 
způsobem nezasáhnou do vzorové úpravy práv a povinností smluvních stran

2. pověřuje
Mgr. Magdalénu Hájkovou, referentku odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu 
smluv s vybranými prodejci dle bodu č. 1 tohoto usnesení

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

660/16/RM/19 Schválení smluv - Mendelovo gymnázium Opava - dodatek č. 1 - Opava Cantat

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost Mendelova gymnáziia, Opava, příspěvkové organizace se sídlem Komenského 
397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, spočívajíc ve změně 
podmínek vyplacení dotace 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č.1 MMOPP00CW657, ke smlouvě MMOPP0084SEO ze dne 11.10.2010 mezi 
statutárním městem Opava a Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací 
sesídlem Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, spočívající ve změně 
podmínek vyplacení dotace 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

661/16/RM/19 Schválení smluv - Římskokatolická farnost Panny Marie Opava

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu, MMOPP00CW662, mezi statutárním městem Opava a Římskokatolickou farností 
Panny Marie Opava se sídlem Almužnická 182/2, Město, 746 01 Opava, IČ 47810491, 
zastoupenou P.Mgr. Janem Czudkem, ThD,. děkanem, na náklady související s obnovou 
konkatedrály Panny Marie v Opavě, ve výši 1.500.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

662/16/RM/19 Dotace ostatní - Basket Opava 2010 - podpora klubu

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Basket Opava 2010 z.s. se sídlem Mařádkova 1938/26, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22870733, na podporu basketbalového klubu Basket Opava 
2010 z.s.v roce 2019, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku Basket Opava 2010 z.s. se sídlem Mařádkova 1938/26, 

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22870733, na podporu basketbalového klubu Basket 
Opava 2010 z.s.v roce 2019, ve výši 30.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/39

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč

Basket Opava 2010 z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000368000000)    + 30.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

663/16/RM/19 Dotace ostatní - ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 - provoz záchranné stanice

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 se sídlem č.p. 146, 742 54 
Bartošovice, IČ 47657901, na náklady související se záchranou volně žijících živočichů - 
provoz záchranné stanice, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 se sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice, 

IČ 47657901, na náklady související se záchranou volně žijících živočichů - provoz 
záchranné stanice, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/40

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč

ZO ČSOP Nový Jičín

(3792,5222,00000000,0020,0000251000000)    + 50.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

664/16/RM/19 Dotace ostatní - Tělocvičná jednota Sokol Opava - Atletický cirkus 2019

Rada města
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1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 
2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související s pořádáním 
Atletického cirkusu 2019, ve výši 40.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22, 

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související s pořádáním 
Atletického cirkusu 2019, ve výši 30.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/41

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Opava

(3419,5222,00000000,0020,0000354000000)    + 30.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

665/16/RM/19 Dotace ostatní - Sportovní gymnastika dětí Špičková Opava - Týden s gymnastikou

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Sportovní gymnastiky dětí Špičková - Opava, z.s. se sídlem 
Mírová 2296/29b, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68941455, na náklady související s akcí 
Týden s gymnastikou v Opavě, ve výši 25.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Sportovní gymnastice dětí Špičková - Opava, z.s. se sídlem Mírová 

2296/29b, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68941455, na náklady související s akcí 
Týden s gymnastikou v Opavě, ve výši 25.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/42

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 25.000,00 Kč

Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000372000000)    + 25.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

666/16/RM/19 Dotace ostatní - Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace 
Opava - ozdravný pobyt pro tělesně postižené a seniory

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Svazu tělesně postižených v České republice z. s. okresní 
organizace Opava se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 47814748, 
na částečné náklady související s ozdravným pobytem pro tělesně postižené a seniory, ve 
výši 20.000,00 Kč

2. neschvaluje
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

finanční dotaci Svazu tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace 
Opava se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 47814748, na 
částečné náklady související s ozdravným pobytem pro tělesně postižené a seniory, ve 
výši 20.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

667/16/RM/19 Dotace ostatní - THeatr ludem, z. s. - Terapie loutkou 2019

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku THeatr ludem, z. s. se sídlem Přemyslovců 76/43, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27002144, na náklady související s projektem Terapie 
loutkou 2019, ve výši 30.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci spolku THeatr ludem, z. s. se sídlem Přemyslovců 76/43, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava, IČ 27002144, na náklady související s projektem Terapie loutkou 2019, 
ve výši 30.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

668/16/RM/19 Dotace ostatní - Mendelovo gymnázium Opava - německý lektor

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace se sídlem 
Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na financování německého 
lektora, ve výši 224.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem 

Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na financování 
německého lektora, ve výši 224.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 224.000,00 Kč

Mendelovo gymnázium Opava

(3121,5339,00000000,0020,0000229000000)    + 224.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

669/16/RM/19 Dotace ostatní - POLAR televize Ostrava, s.r.o. - Bitva o Ostravsko 1945

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci POLAR televize Ostrava, s.r.o. se sídlem Boleslavova 710/19, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 25859838, na náklady související s dokumentárním 
filmem Bitva o Ostravsko 1945, ve výši 600.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) 
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Usnesení: PŘIJATO

finanční dotaci POLAR televizi Ostrava, s.r.o. se sídlem Boleslavova 710/19, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 25859838, na náklady související 
s dokumentárním filmem Bitva o Ostravsko 1945, ve výši 100.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 100.000,00 Kč

POLAR televize Ostrava, s.r.o.

(3313,5213,00000000,0020,0000454000000)    + 100.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

670/16/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019, předběžná rozpočtová 
opatření 2019

Rada města

1. schvaluje

a) Rozpočtové opatření č. 2019/67
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

projekt "Rozvoj komunikačních a informačních

systémů města Opavy"

MD 231 0000

(0000,4116,107517016,0020,0002412000000) - EU           + 242.340,10 Kč

(0000,4116,107117015,0020,0002412000000) - SR + 14.255,30 Kč

ostatní investiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4216,107517969,0020,0002412000000) - EU + 6.634.513,27 Kč

(0000,4216,107117968,0020,0002412000000) - SR + 390.265,49 Kč

celkem 7.281.374,16 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO

(6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 4.438.374,16 Kč

 rezerva  dotace ostatní

(6409,5901,000000000,0020,0002990000000) + 2.000.000,00 Kč 

Hokejový klub Opava
(3412,5213,000000000,0020,0000352000000)

+ 843.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/68

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000161,0020,0000000000000) + 989.125,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Městský dopravní podnik Opava - dopravní 

obslužnost

(2292,5193,000000161,0020,0001003220000) + 989.125,00 Kč

(2292,5193,000000000,0020,0001003220000) - 989.125,00 Kč

rezerva FARO

(2292,5901,000000000,0020,0002993000000) + 989.125,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/69

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000 - 85% EU

(0000,4116,104513013,0020,0002402000000) + 139.982,88 Kč

MD 231 0000 - 10% SR

(0000,4116,104113013,0020,0002402000000) + 16.468,58 Kč

celkem 156.451,46 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové

projekt "Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností

a optimalizace strategie veřejné dopravy - město

Opava" - 2. splátka dotace

- platy

(6171,5011,104513013,0192,0002402000000) + 100.948,81 Kč

(6171,5011,104113013,0192,0002402000000) + 11.876,33 Kč

(6171,5011,104100000,0192,0002402000000) + 5.938,17 Kč

(6171,5011,000000000,0192,0002402000000) - 5.938,17 Kč

- sociální pojištění

(6171,5031,104513013,0192,0002402000000) + 25.237,20 Kč

(6171,5031,104113013,0192,0002402000000) + 2.969,08 Kč

(6171,5031,104100000,0192,0002402000000) + 1.484,54 Kč

(6171,5031,000000000,0192,0002402000000) - 1.484,54 Kč

- zdravotní pojištění

(6171,5032,104513013,0192,0002402000000) + 9.085,39 Kč

(6171,5032,104113013,0192,0002402000000) + 1.068,88 Kč

(6171,5032,104100000,0192,0002402000000) + 534,43 Kč

(6171,5032,000000000,0192,0002402000000) - 534,43 Kč

ve výdajích - odbor informatiky

projekt "Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností

a optimalizace strategie veřejné dopravy - město

Opava" - 2. splátka dotace

(15 % způsobilých nepřímých výdajů - dorovnání za 1. a 2. 
spl.)

- nákup notebooků pro projektový tým

(6171,5137,000000000,0170,0002402000000) + 5.265,77 Kč

podíl SMO ve výši 5% za 1. a 2. splátku dotace

- nákup notebooků pro projektový tým

(6171,5137,000000000,0170,0002402000000) + 6.386,65 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 6.386,65 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/70

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 

- výkupy pozemků

(3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 627.458,50 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO

řešení škod způsobených vichřicí Eberhard 

dne 11. 03. 2019

výkony TSO - údržba komunikací

- opravy a udržování

(2212,5171,000000000,0790,0002534000000) + 33.879,76 Kč

- opravy a udržování - oprava chodníku - projekt

"Městské sady - regenerace" - udržitelnost 
projektu

(2219,5171,000000000,0790,0007645000000) + 15.351,32 Kč

výkony TSO - údržba hřbitovů

- nákup služeb

(3632,5169,000000000,0790,0002539000000) + 123.014,53 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí, TSO

řešení škod způsobených vichřicí Eberhard 

dne 11. 03. 2019

výkony TSO - veřejná zeleň

- nákup služeb

(3745,5169,000000000,0790,0002537000000) + 455.212,89 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/71

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

ostatní investiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 1.487.534,14 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace

- 1. žádost o platbu

původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018

(pouze faktury uhrazené v roce 2019)

- stavba

(2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 2.303.386,89 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace 

(85% uznatelných výdajů snížených
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o předpokládané budoucí příjmy)

- stavby

(2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 1.468.409,14 Kč

uznatelné výdaje SMO 

(15% z uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy+ 25% 
z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané 
příjmy)
- stavba
(2321,6121,10610000,0220,0007869000000) + 834.977,75 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017
D 231 0000

(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)   + 1.487.534,14 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2019/72

ve výdajích - odbor školství

vyúčtování  příspěvku na lyžařský výcvik

ZŠ Boženy Němcové
(3113,5331,00000000,0030,0001000000018) - 11.200,00 Kč

ZŠ Mařádkova
(3113,5331,00000000,0030,0001000000020) - 44.000,00 Kč

ZŠ Otická
(3113,5331,00000000,0030,0001000000022) - 20.000,00 Kč

ZŠ I.H., Ochranova
(3113,5331,00000000,0030,0001000000023) - 14.000,00 Kč

ZŠ T.G.M., Riegrova
(3113,5331,00000000,0030,0001000000030) - 46.000,00 Kč

ZŠ Kylešovice
(3113,5331,00000000,0030,0001000000031) - 30.000,00 Kč

ZŠ Šrámkova
(3113,5331,00000000,0030,0001000000032) - 67.227,00 Kč

ZŠ E.Beneše
(3113,5331,00000000,0030,0001000000024) - 32.000,00 Kč

ZŠ Englišova
(3113,5331,00000000,0030,0001000000019) - 18.115,00 Kč

Mateřská škola Pekařská

neinv.příspěvek na šatní boxy
(3111,5331,00000000,0030,0001002000010) + 56.628,00 Kč
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Mateřská škola Zborovská

neinv.příspěvek na pořízení DDHM
(3111,5331,00000000,0030,0001002000006) + 13.912,00 Kč

ZŠ a MŠ Vávrovice

investiční příspěvek na pořízení zahradní 
učebny
(3113,6351,00000000,0030,000100100029) + 92.990,00 Kč

ZŠ Nový Svět

navýšení neinv.příspěvku na provoz
(3113,5331,00000000,0030,0001000000040) + 119.012,00 Kč

2. schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu č.ZRR/2019/43

ve výdajích - odbor informatiky

kopírky - nákup služeb
(6171,5169,000000000,0170,0002526000000) + 139.150,00 Kč

volby do EP - pronájem PC
(6117,5164,000000000,0170,0000000000000) - 139.150,00 Kč

3. schvaluje

a) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/4

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0800

(0000,4122,000000133,0020,0000000000039) + 97.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství

Středisko volného času
účelový neinvestiční příspěvek na provoz - 
projekt
"úhrada nákladů, které souvisí s organizací

okresních a krajských kol soutěží typu A a B 

vyhlášených MŠMT pro rok 2019"

(3233,5336,00000133,0030,0001002000039) + 97.000,00 Kč

b) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/5

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0800

(0000,4122,000013305,0020,0000000000036) + 2.007.600,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na
provoz - financování běžných výdajů 
souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem

sociálních služeb
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

(4350,5336,000013305,0040,0001002000036) + 2.007.600,00 Kč

c) Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/6

v příjmech - Městská část Zlatníky 

náhrada škody - pokuta
(6171,2324,00000000,0860,0009078000000) + 1.158,75 Kč

ve výdajích - Městská část Zlatníky
úhrada pokuty
(6171,5363,00000000,0860,0000000000000) + 1.158,75 Kč

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

671/16/RM/19 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - 23. ročník "Další 
břehy" 2019 - 300.000,00 Kč

Rada města

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

(MMOPP00D6DW0) mezi Statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem, se 
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem, 1. 
náměstkem hejtmana kraje na základě pověření č. 74/2016/H ze dne 23. 11. 2016 na 
realizaci projektu "23. ročník festivalu "Další břehy" 2019"

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,00 Kč 
na realizaci projektu 23. ročník festivalu "Další břehy" 2019

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

672/16/RM/19 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - "62. Bezručova 
Opava 2019" - 400.000,00 Kč

Rada města

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

(MMOPP00D6DW0) mezi Statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem, se 
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem, 1. 
náměstkem hejtmana kraje na základě pověření č. 74/2016/H ze dne 23. 11. 2016 na 
realizaci projektu "62. Bezručova Opava 2019"

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400.000,00 Kč 
na realizaci projektu 62. Bezručova Opava 2019"

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

673/16/RM/19 Členství v Řídícím výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání

Rada města

1. ruší
pověření pana Josefa Stiborského zastupováním statutárního města Opavy v Řídícím 
výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ke dni 29. 05. 2019

2. pověřuje

Stránka 28 z 39Přehled usnesení [16/RM/29.5.2019]



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

paní Bc. Hanu Brňákovou, 1. náměstkyni primátora, k zastupování statutárního města 
Opavy v Řídícím výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání s účinností 
od 30. 05. 2019

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

674/16/RM/19 Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy - WiFi4EU - odstoupení od 
realizace projektu

Rada města

1. schvaluje
odstoupení od Dohody č. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/023028-028373, 
(MMOPP00D6S5U), mezi statutárním městem Opava a Innovation and Networks 
Executive Agency, Department C - Connecting Europe Facility

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

675/16/RM/19 Smlouva o dílo "Pořízení informačních panelů" - veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města

1. bere na vědomí
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Pořízení informačních panelů" se 
záměrem dodání a implementace 2 ks informačních panelů pro prezentaci výstupů 
a pořízení HW technologie jako technologický nástroj pro plnou funkčnost těchto 
informačních panelů

2. schvaluje

a) Smlouvu o dílo (MMOPP00D6LMU) mezi statutárním městem Opava a společností 
COMFOR STORES, a. s. se sídlem Běly Pažoutové 742/01, 624 00 Brno, IČ: 
26290944, zastoupenou Ing. Daliborem Havlem, na základě plné moci

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/44
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

koncept chytřejšího města - Opava
(3636,6119,0000000,0140,000000000000)                           - 250.458,00 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
AIR TRITIA Výpočetní technika
(3636,6125,0000000,0140,00002454000000)                      + 250.458,00 Kč

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

676/16/RM/19 Optimalizace grantového systému SMO

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) podmínky dotačního programu KULTURA 2020, vzor Smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu KULTURA 
2020 (MMOPP00D6S6P) a vyhlášení dotačního programu KULTURA 2020 s účinností 
od 01. 07. 2019 a s termínem podání žádostí od 15. 09. 2019 do 15. 10. 2019

b) podmínky dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2020, vzor Smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu 
PREVENCE KRIMINALITY 2020 (MMOPP00D6S7K) a vyhlášení dotačního programu 
PREVENCE KRIMINALITY 2020 s účinností od 01. 07. 2019 a s termínem podání 
žádostí od 15. 09. 2019 do 15. 10. 2019

c) upravené podmínky dotačního programu SPORT 2020, vzor Smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu 
SPORT 2020 (MMOPP00D6S8F) a vyhlášení dotačního programu SPORT 2020 
s účinností od 01. 07. 2019 a s termínem podání žádostí od 15. 09. do 15. 10. 2019
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Usnesení: PŘIJATO
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

d) podmínky dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2020, vzor Smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A EVVO  2020 (MMOPP00D6S9A) a vyhlášení dotačního programu 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO  2020 s účinností od 01. 07. 2019 a s termínem 
podání žádostí od 15. 09. 2019 do 15. 10. 2019

e) podmínky dotačního programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020, vzory smluv 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu SOCIÁLNÍ 
A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020 (MMOPP00D6SB0, MMOPP00D6SCV, 
MMOPP00D6SEL, MMOPP00D6SA5, MMOPP00D6SDQ) a vyhlášení dotačního 
programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020 s účinností od 01. 07. 2019 
a s termínem podání žádostí od 15. 09. 2019 do 15. 10. 2019

f) Pravidla pro podávání žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy s účinností od 11. 06. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 

677/16/RM/19 Informace o zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

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

678/16/RM/19 Dodatky ke Zřizovacím listinám

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) dodatek č. 2 (MMOPP00GO1FS) ke Zřizovací listině Mateřské školy Sedmikrásky, 
Opava, příspěvková organizace se sídlem, Neumannova 110/5, Jaktař, 747 07 Opava

b) dodatek č. 1 (MMOPP00GO1EX) ke Zřizovací listině Základní školy Nový svět, Opava, 
příspěvková organizace se sídlem, Komenského 880/13, Předměstí, 746 01 Opava

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

679/16/RM/19 Analýza financování sociálních služeb na území SMO

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Analýzu systému financování sociálních služeb na území statutárního města Opavy, 
včetně návrhu alternativních systémů financování

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

680/16/RM/19 Aktualizace Základní sítě sociálních a souvisejících služeb na území SMO

Rada města

1. schvaluje
zařazení služby denní stacionář Domovinka poskytovatele Česká provincie Kongregace 
Dcer Božské Lásky, se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 494453, 
zastoupené Marií Kadlčíkovou, statutárním zástupcem, do Základní sítě sociálních a 
souvisejících služeb na území SMO
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2. schvaluje
aktualizovanou přílohu Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO 
na období 2017 - 2021 - Základní síť sociálních a souvisejících služeb na území SMO, viz 
příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení

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

681/16/RM/19 Finanční příspěvek SMO na nízkopříjmové klienty

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční příspěvek v podobě daru organizaci Charita Ostrava se sídlem Kořenského 

1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 44940998, zastoupené Bc. Martinem 
Pražákem, DiS., ředitelem, ve výši 21.900,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 21.900,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Charita Ostrava 
(4357,5223,00000000,0040,0000183000000) + 1.900,00 Kč

Charita Ostrava - Hospic sv. Lukáše
(3525,5223,00000000,0040,0000183000000) +20.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu MMOPP00DKKE3 mezi mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, 
primátorem města a organizací Charita Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 
Ostrava - Vítkovice, IČ 44940998, zastoupené Bc. Martinem Pražákem, DiS., ředitelem, ve 
výši 21.900,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

682/16/RM/19 Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku 
členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku 
členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 
s účinností od 11. 6. 2019

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

683/16/RM/19 Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 10. 06. 2019

Rada města

1. schvaluje
upravený návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 10. 
06. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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684/16/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 09. 05. 2019 do 21. 05. 2019

2. bere na vědomí
rezignaci Ing. Romana Jamnického na funkci člena Komise pro urbanismus a investice ke 
dni 13. 5. 2019

3. souhlasí
se zařazením Mgr. Simony Horákové mezi osoby, které vykonávají občanský obřad "Vítání 
občánků" bez nároku na finanční odměnu

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

685/16/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: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

686/16/RM/19 Personální záležitosti

Rada města

1. jmenuje
s účinností od 1. 6. 2019 pí Ing. Lenku Grigarovou do funkce vedoucí finančního a 
rozpočtového odboru Magistrátu města Opavy.

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

687/16/RM/19 Dotace ostatní - Městys Litultovice - zahájení turistické sezóny

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Městyse Litultovice se sídlem Litultovice 1, 747 55 Litultovice, 
IČ 00300381, na náklady související se zahájením turistické sezóny Mikroregionu 
Hvozdnice, ve výši 30.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Městysi Litultovice se sídlem Litultovice 1, 747 55 Litultovice, 

IČ 00300381, na náklady související se zahájením turistické sezóny Mikroregionu 
Hvozdnice, ve výši 30.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/45

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč

Městys Litultovice

(3429,5321,00000000,0020,0000585000000)    + 30.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

688/16/RM/19 Dotace ostatní - Triatlon team - Jesenický zimní triatlon

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Triatlon Teamu Opava z. s. se sídlem Věnceslava Hrubého 
839/10, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 22831843, na náklady související s Jesenickým 
zimním triatlonem, Mistrovstvím ČR a SR 2019, ve výši 20.000,00 Kč

2. schvaluje

a) finanční dotaci Triatlon Teamu Opava z. s. se sídlem Věnceslava Hrubého 839/10, 
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 22831843, na náklady související s Jesenickým zimním 
triatlonem, Mistrovstvím ČR a SR 2019, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/46

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč

Triatlon Team Opava z. s.

(3419,5222,00000000,0020,0000309000000)    + 20.000,00 Kč

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

689/16/RM/19 Dotace ostatní - TJ Slezan Opava - běh o nejrychlejšího opaváka

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednoty Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy 
Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související s akcí Běh 
o nejrychlejšího opaváka, ve výši 20.000,00 Kč

2. schvaluje

a) finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy Němcové 
1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související s akcí Běh 
o nejrychlejšího opaváka, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/47

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč

TJ Slezan Opava

(3419,5222,00000000,0020,0000356000000)    + 20.000,00 Kč

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

690/16/RM/19 Dotace ostatní - TJ Slezan Opava - judo, VT Japonsko

Rada města
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1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednoty Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy 
Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na účast dorostenců juda na VT 
v Japonsku, ve výši 20.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy Němcové 

1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na účast dorostenců juda na VT 
v Japonsku, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/48

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč

TJ Slezan Opava

(3419,5222,00000000,0020,0000356000000)    + 20.000,00 Kč

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

691/16/RM/19 Dotace ostatní - Junák, přístav Černý čáp - opavská mládež na vodě

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s. se 
sídlem Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IC 05658977, na pořízení dvou lodí 
včetně oplachtění, ve výši 112.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci spolku Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s. se sídlem 

NaNábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IC 05658977, na pořízení dvou lodí 
včetně oplachtění, ve výši 56.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 56.000,00 Kč

Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s.

(3429,6322,00000000,0020,0000586000000)    + 56.000,00 Kč

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

692/16/RM/19 Dotace ostatní - AŠSK - sportovní soutěže

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Okresní radě Asociace školních sportovních klubů České 
republiky Opava, pobočnému spolku se sídlem Englišova 1082/82, Předměstí (Opava), 
746 01 Opava, IČ02385635, na sportovní soutěže, ve výši 70.000,00 K 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) 
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finanční dotaci Okresní radě Asociace školních sportovních klubů České republiky 
Opava, pobočnému spolku se sídlem Englišova 1082/82, Předměstí (Opava), 746 01 
Opava, IČ 02385635,  na sportovní soutěže, ve výši 35.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 35.000,00 Kč

AŠSK

(3419,5222,00000000,0020,0000485000000)    + 35.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

693/16/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, předběžná rozpočtová opatření 2019

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/73

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000326,0020,0002396000000) + 179.200,00 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
projekt "Ozdravný pobyt dětí MŠ Srdíčko, 
Opava"
- nákup služeb - krytí z dotace
(3111,5169,000000326,0140,0002396000000) + 179.200,00 Kč

- nákup služeb - spoluúčast SMO 
(3111,5169,000000020,0140,0002396000000) + 5.384,00 Kč
(3111,5169,000000020,0140,0002481000000) - 5.384,00 Kč

- nákup služeb - předfinancování projektu
(3111,5169,000000020,0140,0002481000000) - 179.616,00 Kč

Národní síť Zdravých měst

- nákup služeb (propagace Zdravého města)

(3900,5169,000000020,0140,0002481000000) + 179.616,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/74

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 3.569,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
vratky přeplatků z minulých let - pronájmy 
pozemků
(6409,5909,000000000,0052,0009050000000) + 3.569,00 Kč
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c) Rozpočtové opatření č. 2019/75

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

ostatní investiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 1.317.224,20 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace

- 2. žádost o platbu

původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018

(pouze faktury uhrazené v roce 2019)

- stavba

(2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 2.066.234,05 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace 

(85% uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy)

- stavby

(2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 1.317.224,20 Kč

uznatelné výdaje SMO 

(15% z uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy+ 25% 
z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané 
příjmy)
- stavba

(2321,6121,10610000,0220,0007869000000) + 749.009,85 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017

D 231 0000

(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)   + 1.317.224,20 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/76

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000034070,0020,0000000000035) + 35.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový 

neinvestiční příspěvek na provoz:

- projekt "Rozvíjení fondu zvukových knih pro 

nevidomé, zrakově znevýhodněné a jinak 

hendikepované uživatele

(3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 10.000,00 Kč

- projekt "Pohádkový labyrint"

(3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 15.000,00 Kč
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- projekt "Cestou - necestou, podpora klubové

a přednáškové činnosti"

(3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 10.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/77

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů

MD 231 0000

(0000,4122,000000332,0020,0000000000039) + 70.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství

Středisko volného času - účelový 

neinvestiční příspěvek na provoz - projekt

"Budoucnosti 4.0 se nebojíme, šikovné ruce

potřebné jsou v každé době"

(3233,5336,00000332,0030,0001002000039) + 70.000,00 Kč

2. schvaluje
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/7

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

investiční přijaté transfery ze státních fondů

MD 231 0000

(0000,4213,000092501,0020,0007917000000) + 817.471,38 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 1. etapa

(dětská hřiště 17. listopadu) - 1. splátka

- stavba (50% uznatelných výdajů)

(3421,6121,000092501,0220,0007917000000) + 817.471,38 Kč

(2219,6121,000000020,0220,0007917000000) - 817.471,38 Kč

- stavba - změna ODPA dle rozpočtové skladby

(z ODPA chodníky na ODPA dětská hřiště)

(2219,6121,000000020,0220,0007917000000) - 5.182.528,62 Kč

(3421,6121,000000020,0220,0007917000000) + 5.182.528,62 Kč

(2219,6121,000000000,0220,0007917000000) - 939.951,37 Kč

(3421,6121,000000000,0220,0007917000000) + 939.951,37 Kč

investice

(6409,6121,000000020,0220,0000000000000) + 817.471,38 Kč

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

694/16/RM/19 Dotace ostatní - HEAD BIKE Opava, z.s. - podpora sportovního centra Opava

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
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žádost o finanční dotaci spolku HEAD BIKE Opava, z.s. se sídlem Vančurova 2985/20, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177470, na náklady související s podporou Sportovního 
centra mládeže cyklistiky HEAD BIKE Opava, z.s., ve výši 250.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci spolku HEAD BIKE Opava, z.s. se sídlem Vančurova 2985/20, 

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177470, na náklady související s podporou 
Sportovního centra mládeže cyklistiky HEAD BIKE Opava, z.s., ve výši 150.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 150.000,00 Kč

HEAD BIKE Opava, z.s

(3419,5222,00000000,0020,0000545000000)    + 150.000,00 Kč

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

695/16/RM/19 Dotace ostatní - NEXT Fitness - Sportovní festival Opava 2019

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti NEXT Fitness s.r.o. se sídlem U Fortny 49/10, Město, 
746 01 Opava, IČ 24315133, na náklady související s pořádáním Sportovního festivalu 
Opava 2019, ve výši 500.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci společnosti NEXT Fitness s.r.o. se sídlem U Fortny 49/10, 

Město, 746 01 Opava, IČ 24315133, na náklady související s pořádáním Sportovního 
festivalu Opava 2019, ve výši 200.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 200.000,00 Kč

NEXT Fitness s.r.o.

(3419,5213,00000000,0020,0000587000000)    + 200.000,00 Kč

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

696/16/RM/19 Ocenění města

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) 
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udělení Ceny statutárního města Opavy paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ 
░░ , 798 41 Kostelec na Hané za obětavé celoživotní propagování díla a osobnosti 
básníka Petra Bezruče

b) přiznání finanční odměny paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle předloženého návrhu

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

697/16/RM/19 Dotace ostatní - CHRONEA WORKS s.r.o. - Opavská staletí

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti CHRONEA WORKS s.r.o. se sídlem Krnovská 14/13, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 04644964, na dokončení překladů stávající aplikace a 
aktualizaci aplikace Hlásky a Konkatedrály, ve výši 110.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) finanční dotaci společnosti CHRONEA WORKS s.r.o. se sídlem Krnovská 14/13, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 04644964, na dokončení překladů stávající aplikace a 
aktualizaci aplikace Hlásky a Konkatedrály, ve výši 110.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 110.000,00 Kč

CHRONEA WORKS s.r.o.
(3319,,5213,00000000,0020,0000588000000)    + 110.000,00 Kč

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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