
Usnesení: PŘIJATO

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 28.8.2019 v 09:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

910/22/RM/19 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje

program schůze Rady statutárního města Opavy dne 28. 8. 2019

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

911/22/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - kupní smlouvy

Rada města

1. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZK6W) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 2162/20 -  zastavěná plocha a nádvoří, označené dle 
přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2162/94 - ostatní 
plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 24.320,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena 
dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZK8M) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc.č. 2162/20 -  zastavěná plocha a nádvoří, označené dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2162/93 - ostatní plocha, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 74.240,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada 
nákladů spojených s převodem

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZK51) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2162/20 -  zastavěná 
plocha a nádvoří, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým 
parc.č. 2162/92 - ostatní plocha, a pozemku pod stavbou garáže parc.č. 2162/52 - 
zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 83.040,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

d) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZK7R) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2162/20 -  zastavěná plocha a 
nádvoří, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 
2162/91 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 58.880,00 Kč, tj. 
640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem
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2. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJFU) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku 2154/16 - zahrada, označených dle 
přiloženého nezapsaného geometrického plánu stávajícím parc.č. 2154/16 - zahrada a 
novými parc.č. 2154/106 - zahrada, parc.č. 2154/107 - zahrada a parc.č. 2154/108 - 
zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 290.800,00 Kč (cena dohodou) + 
úhrada nákladů spojených s převodem

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

912/22/RM/19 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st.1718 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy

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

913/22/RM/19 Majetkové záležitosti

Rada města

1. schvaluje
dohodu o změně práv a povinností (PID MMOPP00HZOQC) mezi statutárním městem 
Opava jako propachtovatelem a společností Kateřinská zemědělská a.s. jakožto 
pachtýřem, jejímž předmětem je zahrnutí pozemku parc.č. 1959/35 - orná půda, k.ú. 
Kateřinky u Opavy, pod režim Smlouvy o zemědělském pachtu

2. schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc.č 580/2 - ostatní plocha, k.ú. Podvihov, dle zákresu v 
přiloženém snímku katastrální mapy

3. schvaluje
výpověď nájemní smlouvy (PID MMOPP009Q2G1) mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jako nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku parc.č. 2627/187 - orná půda, k.ú. Opava - Předměstí, dle 
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

914/22/RM/19 Majetkové záležitosti - výkupy pozemků

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKY0) mezi panem ░░░░ ░░░ jako prodávajícím a 

statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je výkup části 
pozemku parc.č. st. 86/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 386, k.ú. Zlatníky u Opavy, za cenu ve výši 
4.200,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m2  (cena dohodou)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKZV) mezi manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  paní 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako prodávajícími a statutárním městem Opava jakožto 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. st. 72/1 - zastavěná 
plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 389, k.ú. Zlatníky u Opavy, za cenu ve výši 1.500,00 Kč, tj. 300,00 
Kč/m2  (cena dohodou)
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZPB8) mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░ jako 
prodávajícím a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
výkup části pozemku parc.č. 1169/5 - orná půda, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1169/19, k.ú. Komárov u Opavy, za cenu 
ve výši 52.572,00 Kč, tj. 691,74 Kč/m2  (cena dohodou)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKX5) mezi Stavebním bytovým družstvem Stavbař, 
manželi ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░ i, paní ░░░░ ░░░░ ░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░ , manželi ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░ , manželi Ing. ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
paní ░░░░ ░░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░ , paní ░░░░ 
░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░ , manželi ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ i, paní 
░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ 
░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░ , paní  Mgr. ░░░░ ░░░░ ░░░░ a panem ░░░░ 
░░░░ ░░  jako prodávajícími a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž 
předmětem je výkup pozemku parc.č. 270/6 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 27.200,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2  (cena dle znaleckého posudku)

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

915/22/RM/19 Majetkové záležitosti - prodej pozemků

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZK0Q) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a společností KUPSON spol. s.r.o. jakožto kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej části pozemku parc.č. 659/1 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 659/4, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve 
výši 129.906,00 Kč, tj. 1.476,20 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKWA) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░    jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části  o velikosti 1/14 pozemků 
parc.č. 2702/481 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2702/542 - 
zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 12.937,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena 
dle zásad)

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJOL) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ a paní 
░░░░ ░░░░ ░░░  jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
2503/12 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 184.320,00 Kč, tj. 
640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

d) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJC9) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jakožto kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2431/2 - ostatní plocha, označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2431/16, k.ú.  Kateřinky u 
Opavy, za cenu ve výši 17.200,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2 (cena dohodou)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJHK) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 1112/1 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1112/3, k.ú. Komárov u Opavy, za cenu ve 
výši 296.940,00 Kč, tj. 970,39 Kč/m2  (cena dle znaleckého posudku)

3. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1112/1 - ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, dle 
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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916/22/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - dohoda o vybudování 
veřejné infrastruktury v Malých Hošticích

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o vybudování veřejné infrastruktury v Malých Hošticích  (PID MMOPP00HZJ63) 
mezi statutárním městem Opava, manžely░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░  ░░░░ ░░░░ ░░░ 

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

917/22/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - kupní a směnná smlouva

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu, smlouvu o zřízení služebnosti a dohodu o narovnání (PID 
MMOPP00HZK3B) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím a Společenstvím 
vlastníků jednotek v domě č.p. 741/1 na Lidické ulici, panem ░░░░ ░░░░ , panem ░░░░ 
░░░░ ░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem ░░░░ ░░░░ , 
panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jako 
vedlejším účastníkem,  jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 402/1 - zastavěná 
plocha, 403/1 - zahrada  a 403/2 - zastavěná plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní 
cenu 425.220,00 Kč  (cena dle zásad), zřízení služebnosti stezky a cesty a dohoda o 
narovnání

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu (PID MMOPP00HZJZ2) mezi statutárním městem Opava a společností 
ZAALEX s.r.o., jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2702/333- ostatní 
plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2702/635  za část 
pozemku parc.č. 2702/447 - ostatní plocha označenou dle nezapsaného geometrického 
plánu jako parc.č. 2702/636, vše k.ú. Opava - Předměstí, s finančním vyrovnáním

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

918/22/RM/19 Majetkové záležitosti - změna Přílohy č. 1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
upravenou změnu Přílohy č.1  Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 
schválených ZSMO usn.č. 226/11 ZM 08 - Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje

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

919/22/RM/19 Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - zpětný převod pozemků

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemků parc.č.405/1, parc.č. 405/185, parc.č. 405/89, parc.č.  405/92, 
parc.č. 405/145, parc.č. 742/3, parc.č. 742/72, k.ú. Kateřinky u Opavy, pozemků parc.č. 
179/4, parc.č. 1090 k.ú. Komárov u Opavy a pozemek parc.č. 26, k.ú. Palhanec z 
vlastnictví statutárního města Opavy do vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu a to 
v souladu s §8, zákona č. 503/2012 Sb.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 
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920/22/RM/19 Bytové záležitosti

Rada města

1. schvaluje

mimořádné přidělení volného bytu č.17 velikosti 2+1 v domě na adrese Masarykova třída 
14 v Opavě Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci se sídlem v Opavě, 
Olomoucká 86,  na dobu určitou 2 let tj. do 31.12.2021 a to za smluvní měsíční nájemné 
za 1 m2  podlahové plochy bytu ve výši 85,00 Kč

2. odročuje

projednání přidělení uvolněného městského bytu pro osoby se zdravotním postižením 
žadatelce ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem Vacenovice  

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

921/22/RM/19 Záměr pronájmu, Horní náměstí 132/47, Opava

Rada města

1. schvaluje

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 19,15 m2 ve II.NP 
budovy č.p. 132, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 299, zastavěná 
plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava-Město, na adrese 
Opava, Horní náměstí 132/47

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

922/22/RM/19 Řešení smluvního vztahu

Rada města

1. neschvaluje
žádost o odložení nesplacených splátek za měsíce červen a červenec 2019 dlužníka 
Věrka s.r.o., se sídlem Stratilova 1823/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 24258385 dle 
Uznání dluhu a dohody o jeho splátkách (MMOPP00I7YSR), kdy splátky budou zaplaceny 
v měsících lednu a v únoru 2020 ve výši dle splátkového kalendáře 10.654,00 Kč měsíčně

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

923/22/RM/19 Záměr pronájmu, Horní náměstí 67,69 Opava

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 201 m2 nacházejícího se 
v I. NP budov: č. p. 382, část obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 382/69, která 
je součástí pozemku parc. č. 285 ležícího v katastrálním území Opava - Město, č. p. 381, 
část obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 381/67, která je součástí pozemku 
parc. č. 286 ležícího v katastrálním území Opava - Město, včetně části pozemku 
parc. č. 582/1 o výměře 145 m2 ležícího v katastrálním území Opava - Město (prostor 
venkovní předzahrádky)

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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924/22/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky čisticích prostředků 
a hygienických potřeb pro statutární město Opava na období 2 let" - zahájení 
výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky čisticích 

prostředků a hygienických potřeb pro statutární město Opava na období 2 let" 
v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

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

1. FROS ZPS s.r.o., Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 26803291
2. KASPA papír s. r. o., Porážková 3147/68a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 
26819449, pobočka: Těšínská 1023/29, 746 01 Opava
3. Z + M servis, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 41032004
4. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 25910027
5. Fosfa a.s., Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, IČ: 00152901
6. PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25945653
7. AllServices Group s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, IČ: 
28486404

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení 

nabídek ve složení:

1. Ing. Martina Věntusová
2. Ing. Petr Sordyl
3. paní Pavla Hluchá

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a 
hodnocení nabídek ve složení:

1. pan Jiří Cábel
2. Ing. Lubomír Měch
3. Bc. Beáta Anlaufová

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

925/22/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky kancelářských 
potřeb pro statutární město Opava na období 2 let" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky 

kancelářských potřeb pro statutární město Opava na období 2 let" v rozsahu 
dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

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

1. KODEX, a.s., Fügnerova 1412, Hořovice, 268 01 Beroun, pobočka: Oblouková 2, 
746 01 Opava
2. KASPA papír s. r. o., Porážková 3147/68a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 
26819449, pobočka: Těšínská 1023/29, 746 01 Opava
3. Z + M servis, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 41032004
4. ARBO CKP s.r.o., Teslova 1105/12, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25838261
5. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 25910027
6. ASTRA Office s.r.o., Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná - Ráj, IČ: 27771351
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7. VELKOOBCHOD HEVA, spol. s r.o., Žižkova 2609/102, 586 01 Jihlava, IČ: 
45479810
8. PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25945653
9. Office Depot, s.r.o., Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČ: 64942503
10. ACTIVA spol. s r.o., Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ: 48111198

2. jmenuje

a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

1. Ing. Martina Věntusová
2. Ing. Petr Sordyl
3. paní Pavla Hluchá

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a 
hodnocení nabídek ve složení:

1. pan Jiří Cábel
2. Ing. Lubomír Měch
3. Bc. Beáta Anlaufová

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

926/22/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Vysokorychlostní WiFi v 
požadovaných lokalitách a v požadované kvalitě" - zrušení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Vysokorychlostní WiFi v 
požadovaných lokalitách a v požadované kvalitě" dle důvodové zprávy

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

927/22/RM/19 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu na provedení diagnostického průzkumu mostu č. 41/2019/PRI 
(MMOPP00IKLH4) mezi statutárním městem Opava a společností 
TESTSTAV, spol. s r.o. se sídlem Františka Lýska 1599/6, 700 30 Ostrava - Bělský 
Les, IČ: 62301268, DIČ: CZ62301268 na zakázku malého rozsahu "Kylešovice - ul. 
Hlavní - most přes řeku" za cenu nejvýše přípustnou 379.000,00 Kč bez DPH 
(458.590,00 Kč vč. DPH)

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/75

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku - 
PD 
(2212,6121,00000000,0220,0007525000000)    + 458.590,00 Kč

Investice - projektová dokumentace 

(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 458.590,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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928/22/RM/19 Investiční akce "ZŠ Mírová 35" (výměna oken) - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKLFE) ke smlouvě o dílo č. 5/2019/PRI (MMOPP00IKMSE) mezi 
statutárním městem Opava a společností RI OKNA, a.s. se sídlem Úkolky 1055, 696 81 
Bzenec, IČ: 60724862, DIČ: CZ60724862, v rámci akce "ZŠ Mírová 35" (výměna oken)

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

929/22/RM/19 Příprava investičních akcí - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu č. 42/2019/PRI (MMOPP00IKLLK) o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063 a 
statutárním městem Opava, a to v rámci akce "Přestupní terminál Opava východ - 
ul. Skladištní"

b) dodatek č. 1 (MMOPP00IKLIZ) ke smlouvě č. 6/2019/PRI (MMOPP00IKMRJ) 
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 150 GG v rámci akce "Rekonstrukce mostu ul. Mostní"

c) Rozpočtové opatření č. 2019/152

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní

(2212,6121,00000020,0220,0007570000000) +    343.653,00 Kč

ZŠ Vrchní - opěrná zeď

(3113,5171,00000020,0220,0007531000000) -     343.653,00 Kč

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

930/22/RM/19 Výstup z veřejnosprávní kontroly organizace Hokejový klub Opava s.r.o.

Rada města

1. bere na vědomí
Protokol č. 7/2019 z veřejnosprávní kontroly organizace Hokejový klub Opava s.r.o.

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

931/22/RM/19 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Hokejový klub 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 společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava, 
Zámecký okruh 413/8, PSČ 746 01, IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64452 (dále jen "společnost Hokejový klub 
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:
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1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové znění Zakladatelské listiny Hokejového klubu Opava

2. bere na vědomí

a) vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele Hokejového klubu Opava

b) vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Hokejového klubu Opava

c) Základní přehled práv a povinností a zásad jednání jednatele obchodní korporace 
Hokejový klub Opava připravený v souladu s novým znění zakladatelské listiny a 
zněním smluv o výkonu funkce

d) návrh Pravidel pro využívání finančních prostředků z reprezentačního fondu jednatelů 
obchodní korporace Hokejový klub Opava

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

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

932/22/RM/19 Ukončení výběrového řízení na funkci jednatele Hokejového klubu Opava s.r.o.

Rada města

1. bere na vědomí
ukončení a výsledek výběrového řízení na funkci jednatele Hokejového klubu Opava s.r.o.

2. odkládá
jmenování nového jednatele společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. v souvislosti 
s plánovanou změnou zakladatelské listiny v průběhu září 2019

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

933/22/RM/19 Hokejový klub Opava s.r.o. - dodatky ke smlouvám

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy ze dne 15.01.2019 (PID  smlouvy MMOPP00CWCTP) a 
dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy ze 
dne 14.01.2019 (PID smlouvy MMOPP00CWCVF)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 MMOPP00CW574 ke smlouvě, MMOPP00CWCVF ze dne 14.01.2019 mezi 
statutárním městem Opava a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 
413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 04618751 - dotace sport

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 MMOPP00CW58Z ke smlouvě, MMOPP00CWCTP ze dne 15.01.2019 mezi 
statutárním městem Opava a, Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 
413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 04618751 - dotace provoz

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

934/22/RM/19 Dotace ostatní - Volejbalový klub Kylešovice - úprava beachvolejbalového hřiště

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

Stránka 9 z 23Přehled usnesení [22/RM/28.8.2019]



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

žádost o finanční dotaci Volejbalového klubu Kylešovice, z.s. se sídlem U Hřiště 343/59, 
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 66144337, na náklady související s úpravou 
beachvolejbalového hřiště, ve výši 60.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) finanční dotaci Volejbalovému klubu Kylešovice, z.s. se sídlem U Hřiště 343/59, 
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 66144337, na náklady související s úpravou 
beachvolejbalového hřiště, ve výši 60.000,00 Kč

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

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 60.000,00 Kč

Volejbalový klub Kylešovice, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000319000000)    + 60.000,00 Kč

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

935/22/RM/19 Dotace ostatní - Klub plaveckých sportů - celoroční činnost

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Klubu plaveckých sportů Opava, z.s. se sídlem Kotršova 172/25, 
Jaktař, 747 07 Opava, IČ 47815345, na dofinancování celoroční činnosti klubu v roce 
2019, ve výši 130.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) finanční dotaci Klubu plaveckých sportů Opava, z.s. se sídlem Kotršova 172/25, 
Jaktař, 747 07 Opava, IČ 47815345, na dofinancování celoroční činnosti klubu v roce 
2019, ve výši 60.000,00 Kč  

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

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 60.000,00 Kč

Klub plaveckých sportů Opava, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000357000000)    + 60.000,00 Kč

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

936/22/RM/19 Dotace ostatní - Benjamín - pobyt občanů Opavy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci organizace Benjamín, příspěvková organizace se sídlem Modrá 
1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, na mzdové náklady a odvody zaměstnanců 
související s pobytem občanů Opavy v organizaci Benjamín v roce 2019, ve výši 
84.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) 
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finanční dotaci organizaci Benjamín, příspěvková organizace se sídlem Modrá 1705, 
735 41 Petřvald, IČ 00847461, na mzdové náklady a odvody zaměstnanců související 
s pobytem občanů Opavy v organizaci Benjamín v roce 2019, ve výši 40.000,00 Kč 

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

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč

Benjamín, příspěvková organizace

(4357,5339,00000000,0020,0000593000000)    + 40.000,00 Kč

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

937/22/RM/19 Dotace ostatní - Armáda spásy - Domov Přístav

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

žádost o finanční dotaci Armády spásy v České republice, z. s. se sídlem Petržílkova 
2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, na náklady související s pobytem občanů 
města Opavy v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky, ve výši 240.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit

finanční dotaci Armádě spásy v České republice, z. s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 
Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, na náklady související s pobytem občanů města 
Opavy v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky, ve výši 240.000,00 Kč

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

938/22/RM/19 Dotace ostatní - SK Fénix Opava - přenosné hřiště

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Sportovního klubu Fénix Opava, z.s. se sídlem Mostní 378/44, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 06563147, na pořízení přenosného hřiště, ve výši 37.000,00 
Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Sportovnímu klubu Fénix Opava, z.s. se sídlem Mostní 378/44, 

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 06563147, na pořízení přenosného hřiště, ve výši 
10.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/76

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 10.000,00 Kč

Sportovní klub Fénix Opava, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000592000000))    + 10.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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939/22/RM/19 Dotace ostatní - Matice slezská - Vlastivědné listy

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Matice slezské, pobočného spolku v Opavě se sídlem Matiční 
175/2, Město, 746 01 Opava, IC 00534366, na náklady související s vydáním 
Vlastivědných listů Slezska 2019, ve výši 35.000,00 Kč

2. schvaluje

a) finanční dotaci Matici slezské, pobočnému spolku v Opavě se sídlem Matiční 175/2, 
Město, 746 01 Opava, IC 00534366, na náklady související s vydáním Vlastivědných 
listů Slezska 2019, ve výši 35.000,00 Kč 

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/77

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

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

Matice slezská, pobočný spolek v Opavě

(3316,5222,00000000,0020,0000206000000))    + 35.000,00 Kč

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

940/22/RM/19 Rozpočtová opatření 2019

Rada města

1. schvaluje

a) Rozpočtové opatření č. 2019/153

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000 EU

(0000,4116,103533063,0020,0000000000016) + 554.189,80 Kč
MD 231 0000 SR

(0000,4116,103133063,0020,0000000000016) + 97.798,20 Kč
celkem 651.988,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ Havlíčkova - účelový neinvestiční příspěvek 
na
provoz- šablony II
(3111,5336,103533063,0030,0001002000016) + 554.189,80 Kč
(3111,5336,103133063,0030,0001002000016) + 97.798,20 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/154

v příjmech - odbor životního prostředí

Lesní hospodářské osnovy 

- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
(1036,2324,000000000,0130,0000000000000) + 1.632.118,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
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Lesní hospodářské osnovy

- nákup služeb
(1036,5169,000000000,0130,0000000000000) + 1.632.118,00 Kč

c) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/78

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

činnost místní správy

- opravy a udržování
(6171,5171,000000000,0051,0000000000000) - 128.480,00 Kč

Dominikánský klášter, Dům umění

- elektrická energie
(3322,5154,000000000,0051,0007814000000) + 128.480,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/155

ve výdajích - odbor majetku města, TSO

rezerva na jmenovité akce
(6409,5901,000000000,0790,0004000000000) - 146.353,00 Kč

RHS - městské lázně

- osazení podružných měřidel
(3412,6121,000000000,0790,0001102000000) + 146.353,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/156

ve výdajích - odbor školství

MŠ 17.listopadu

navýšení neinv.příspěvku na provoz
(3111,5331,00000000,0030,0001000000012) + 18.900,00 Kč

posudky, konzultace, revize
(3119,5166,00000000,0030,0002525000000) - 18.900,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2019/157

V příjmech - odbor majetku města 

pojistné plnění
(6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 51.995,00 Kč

ve výdajích - městské policie

autoprovoz
(5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 51.995,00 Kč

2. schvaluje

Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/9

v příjmech - odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

náhrada škody - pokuta
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(6171,2324,00000000,0191,0009078000000)                                    + 1.377,63 Kč

ve výdajích - odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

úhrada pokuty

(6171,5363,000000000,0191,0000000000000)                                    + 1.158,75 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

bankovní poplatky

(6310,5163,00000000,0020,0000000000000)                                      + 218,88 Kč

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

941/22/RM/19 Nákup sáčků na psí exkrementy v roce 2019

Rada města

1. schvaluje
a) kupní smlouvu, MMOPP00CW59U, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 

náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, 
primátorem města a společností SAPLER a.s. se sídlem Sportovní 1829/7, Nové 
Město, 735 06 Karviná, IČ 25825691, zastoupenou Ing. Janem Sobkem, předsedou 
představenstva, na nákup sáčků na psí exkrementy, ve výši 149.894,80 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2019/79

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

nákup známek pro psy

(6171,5139,00000000,0020,0000000000000) - 20.000,00 Kč

nákup sáčků na psí exkrementy

(3745,5139,00000000,0020,0000000000000 + 20.000,00 Kč

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

942/22/RM/19 Kronika statutárního města Opavy za rok 2016

Rada města

1. odročuje
projednání materiálu "Kronika statutárního města Opavy za rok 2016" na příští jednání 
rady města

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

943/22/RM/19 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy Opava, Šrámkova 4, 
příspěvková organizace

Rada města

1. souhlasí

s realizací projektu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace "Rozvoj 
digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK" v rámci aktivity 
č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol, žadatele Ostravské 
univerzity v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
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Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

944/22/RM/19 Smlouva o výpůjčce - Knihovna Václava Havla

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (MMOPP00HMYGH) mezi Knihovnou Václava Havla, o.p.s.,Ostrovní 
129/13, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27169413, zastoupenou Michaelem 
Žantovským, ředitelem, a statutárním městem Opava

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

945/22/RM/19 Aktualizace projektu "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa" a podání 
žádosti o dotaci

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) aktualizaci projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa", a to 

v souladu s Nařízením vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění 
pozdějších předpisů

b) spolufinancování projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 
III. etapa", a to v souladu s Nařízením vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství 
na sídlištích, ve znění pozdějších předpisů a to z vlastních zdrojů v minimální výši 
50 % uznatelných nákladů a plné výši neuznatelných nákladů

2. schvaluje
a) podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 

III. etapa", do 3. výzvy "Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích" 
Státního fondu rozvoje bydlení

b) zajištění udržitelnosti výstupů projektu "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 
III. etapa" v provozní fázi, a to po dobu stanovenou podmínkami Státního fondu 
rozvoje bydlení v rámci "Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích"

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

946/22/RM/19 Smlouva č. 00781932 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava - 230.505,00 Kč 
(formalizovaný typ smlouvy)

Rada města

1. schvaluje
a) Smlouvu č. 00781932 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky na realizaci projektu "Územní studie krajiny správního obvodu ORP 
Opava" (MMOPP00D6CTM) mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, 
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční adresa: Olbrachtova 
2006/9, 140 00 Praha 4, IČ: 00020729 zastoupeným, Ing. Petrem Valdmanem, 
ředitelem a statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, 
IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem

b) přijetí neinvestiční dotace ve výši 230.505,00 Kč na projekt "Územní studie krajiny 
správního obvodu ORP Opava"

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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947/22/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky

Rada města

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

břemene (MMOPP00JNXKT) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ 
bytem Opava pro umístění vodovodní přípojky a sjezdu do pozemku parc.č. 1155/1 
k.ú. Podvihov pro stavbu "Novostavba rodinného domu včetně přípojek, zpevněných 
ploch a oplocení, parc.č. 519/4, k.ú. Podvihov", za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

b) smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (MMOPP00JNXO9) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░ oba bytem Opava pro umístění vodovodní přípojky, kanalizační 
přípojky a sjezdu do pozemku parc.č. 323/1 k.ú. Zlatníky u Opavy pro stavbu 
"Novostavba RD na parc.č. 172 v k.ú. Zlatníky u Opavy, včetně napojení na IS, 
zasakovacího objektu, akumulační nádrže, vnějších domovních rozvodů IS", 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 
(MMOPP00JNXMJ) mezi statutárním městem Opava a REZIDENCÍ TRIANGL s.r.o. se 
sídlem U Cukrovaru 1684/16, 747 05 Opava - Kateřinky, IČ: 07894180 pro umístění 
vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, přípojky plynu a přípojky dešťové kanalizace 
do pozemků parc.č. 624/4, 3207/1, 1153/48, 1153/53, 1153/52 a 1806/40 k.ú. 
Kylešovice pro stavbu "Novostavba bytového domu REZIDENCE TRIANGL V Opavě 
Kylešovicích, kat.území Kylešovice, parc.č. 624/1, 624/2, 625/1, 625/2", 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: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

948/22/RM/19 Převod topného kanálu Praskova

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu, (MMOPP00JNT6J) mezi Statutárním městem Opava 
a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ 70890692 týkající se stavby teplovodního kanálu nacházejícího se 
v/na pozemcích parc.č. 7 a parc.č. 1 v katastrálním území Opava - Město

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

949/22/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 

(MMOPP00JNSRT) 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 pozemku parc.č. 2549 v k.ú. 
Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Statková, p.č. 2546, rozšíření 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 
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b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00JNSSO) 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 pozemku parc.č. 2914/1 v k.ú. 
Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Pekařská, RVN a smyčka kVN" 
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, (MMOPP00JNT89) mezi 
Statutárním městem Opava a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 1300 00 Praha 3, IČ 04084063, pro umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku parc.č. 875/90 v k.ú. 
Kylešovice pro stavbu "MIMO_TM9_T_OPKYT_OK", za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem    

d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJNSZP) 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. 140/3 v k.ú. Milostovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
Na Lukách, 140/3, město, kNN" č. stavby IV-12-8014239 za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.950,00 Kč + DPH

e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JNT0D) mezi Statutárním městem 
Opava a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 
Žižkov, 1300 00 Praha 3, IČ 04084063, pro umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 3034 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou  stavbu "11010-062212 RVDSL1614_M_T_OPAV434_OK", 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

f) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJNSP3) mezi Statutárním městem 
Opava a společností Moravskoslezské cukrovary, a.s. se sídlem Cukrovarská 657, 
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ 46900764, pro umístění podzemního vedení 
STL plynovodní přípojky v pozemcích parc.č. 620 a parc.č. st. 124/3 v k.ú. Vávrovice 
pro zrealizovanou stavbu "Bytový dům na st. parc.č. 125 v k.ú. Vávrovice" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.950,00 Kč + DPH

g) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJNSTJ) mezi Statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , pro umístění podzemního vedení 
přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce 
pro zrealizovanou stavbu "Novostavba RD s garáží, přípojek inž. sítí, zpevněných 
ploch, retenční jímky a domovní ČOV" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

h) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJNSUE) mezi Statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 1362/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu "Přípojky vody pro RD ul. Mlčochova 1a, Opava 5" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.600,00 Kč + DPH

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

950/22/RM/19 Dodatek ke smlouvě o správě a údržbě s Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 43 (MMOPP00JNSV9) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého 
majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava 
uzavřené dne 15. 7. 2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním městem Opava a 
společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 
64618188, jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem

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

951/22/RM/19 Uplatnění předkupního práva
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Rada města

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2172/222 k.ú. Opava - 
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava,   za nabízenou kupní 
cenu 125.000,00 Kč

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

952/22/RM/19 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava 
(MMOPP00K4X9Q), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem se 
sídlem 28. října  117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

b) rozpočtového opatření č. 2019/XX/Z
ve výdajích - odboru životního prostředí

Plnění strategického plánu 2015-2020
nespecifikované rezervy
(3636,5901,00000000,0130,0002431250000) - 126.000,00 Kč

investiční transfery krajům
(3713,6342,00000000,0130,0002431250000) + 126.000,00 Kč

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

953/22/RM/19 Finanční spoluúčast SMO na poskytování sociální rehabilitace MIKASA z.s.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční spoluúčast SMO ve výši 57.613,00 Kč na poskytování sociální služby sociální 
rehabilitace organizace MIKASA z.s., se sídlem Lumírova 523/28, Ostrava-Jih, Výškovice, 
700 30 Ostrava, IČ 22832386, zastoupené PhDr. Michalem Panáčkem, Ph.D., ředitelem, 
na území statutárního města Opavy v roce 2020

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

954/22/RM/19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO do Fondu sociálních 
služeb MSK

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) závazek statutárního města Opavy podílet se v letech 2020 - 2021 na podpoře 
vybraných služeb sociální prevence (dle smluvně sjednaných podmínek), 
prostřednictvím odvodu finančních prostředků v celkové maximální výši 8.372.000,00 
Kč do Fondu sociálních služeb spravovaného Moravskoslezským krajem

b) návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Opava  mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a 
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Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, 
zastoupeným hejtmanem kraje

2. ukládá
odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem finančním a rozpočtovým zahrnout do 
rozpočtu na rok 2020 a rozpočtového výhledu na rok 2021 částku ve 
výši  4.186.000,00 Kč/rok (celkem za dvouleté období 8.372.000,00 Kč)

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

955/22/RM/19 Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na 
rok 2019

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh na dofinancování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města 
Opavy na rok 2019 ve výši 2.231.200,00 Kč - viz příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást 
tohoto usnesení

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dodatek č. 1 MMOPP00DKKNU ke smlouvě MMOPP00DKJU2, mezi statutárním 

městem Opava a organizací Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se 
sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 00494453, zastoupenou 
Marií Kadlčíkovou, provinční představenou, ve výši 40.000,00 Kč

b) dodatek č. 1 MMOPP00DKKMZ ke smlouvě MMOPP00DKK67, mezi statutárním 
městem Opava a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 
07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 
756.280,00 Kč

c) dodatek č. 1 MMOPP00DKKL4 ke smlouvě MMOPP00DKK5C, mezi statutárním 
městem Opava a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 
07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 
150.000,00 Kč

d) dodatek č. 1 MMOPP00DKKK9 ke smlouvě MMOPP00DKK2R mezi statutárním 
městem Opava a organizací KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, Město, 
746 01 Opava, IČ 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 
75.000,00 Kč

e) smlouvu MMOPP00DKKJE mezi statutárním městem Opava a organizací OASA 
nezisková, o.p.s. se sídlem U Zlatnice 256, 747 61, Raduň, IČ 26839857, zastoupenou 
MUDr. Petrem Slaným, ředitelem, ve výši 675.000,00 Kč

f) dodatek č. 1 MMOPP00DKKHO ke smlouvě MMOPP00DKK9S, mezi statutárním 
městem Opava a organizací Vesalius spol. s.r.o., se sídlem Slezská 336, 747 31 Velké 
Hoštice, IČ 26875012, zastoupenou MUDr. Radomilem Pluschkem, MBA, jednatelem 
společnosti, ve výši 119.821,00 Kč

g) dodatek č. 1 MMOPP00DKKIJ ke smlouvě MMOPP00DKK8X, mezi statutárním 
městem Opava a organizací Vila Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 02250152, zastoupenou Miroslavem Glosem, MBA, 
ředitelem, ve výši 415.099,00 Kč 

h) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/XXX/Z

ve výdajích - odbor sociálních věcí

Česká provincie Kongregace Dcer 
Božské Lásky - denní stacionář

(4356,5223,00000000,0040,0000154230000) +40.000,00 Kč

Charita Opava

denní stacionáře

(4356,5223,00000000,0040,0000111230000) + 406.280,00 Kč

hospicová péče

(3545,5223,00000000,0040,0000111230000) + 150.000,00 Kč

pečovatelská služba
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(4351,5223,00000000,0040,0000111230000) + 350.000,00 Kč

KAFIRA, o.p.s. - sociální rehabilitace

(4344,5221,00000000,0040,0000160230000) + 75.000,00 Kč

OASA nezisková, o.p.s. - pečovatelská 
služba                                                           
(4351,5221,00000000,0040,0000428230000) + 675.000,00 Kč

Vesalius spol. s.r.o. - domov pro osoby se 
ZP

(4357,5213,00000000,0040,0000182230000) + 119.821,00 Kč

Vila Vančurova o.p.s.

domov pro seniory

(4350,5221,00000000,0040,0000179230000) + 248.478,00 Kč

odlehčovací služby

(4359,5221,00000000,0040,0000179230000) + 37.306,00 Kč

domov se zvláštním režimem

(4357,5221,00000000,0040,0000179230000) + 129.315,00 Kč

Dotace na poskytování sociálních
a souvisejících služeb v roce 2019
(6409,5901,00000000,0040,0000000230000) - 2.231.200,00 Kč

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

956/22/RM/19 Změna závazných ukazatelů rozpočtu p.o. Seniorcentrum Opava

Rada města

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

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

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

Z toho: příspěvek na odpisy DHM 1.458.000,00

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 10.108.000,00

Průtokové dotace: 

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

Dotace z MSK na financování běžných výdajů souvisejících s 
poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - 1. 
splátka ve výši 2.007.600,-Kč schválena v RMO dne 29.05.2019 
a 2. splátka ve výši 1.338.400,-Kč schválena v RMO dne 
17.07.2019

3.346.000,00

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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957/22/RM/19 Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 9. 9. 2019

Rada města

1. schvaluje

návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 9. září 2019

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

958/22/RM/19 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu a radě města

Rada města

1. bere na vědomí

informace o došlých písemnostech adresovaných radě a zastupitelstvu města 
do 23. 08. 2019

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

959/22/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 06. 08. 2019 do 23. 08. 2019

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

960/22/RM/19 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

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

961/22/RM/19 Personální záležitosti

Rada města

1. bere na vědomí

ukončení pracovního poměru Mgr. Miroslavy Konečné, vedoucí odboru školství MMO, 
dohodou ke dni 31. 8. 2019

2. pověřuje

řízením odboru školství MMO Ing. Andreu Štenclovou, vedoucí oddělení správy a 
financování školství, a to s účinností od 1. 9. 2019 do doby nástupu nové/ho vedoucí/ho 
odboru školství vybrané/ho na základě výběrového řízení

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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962/22/RM/19 Rozpočtová opatření 2019

Rada města

1. schvaluje

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

- výkupy pozemků
(3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 106.951,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
neplánované platby

- havárie - oprava propadlé vozovky

na ulici Tyršova
(2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 106.951,00 Kč

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

963/22/RM/19 Dotace ostatní - Sportovní klub PEPA Centrum Opava - Grand Prix PEPA Opava

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

žádost o finanční dotaci Sportovního klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem U Fortny 
49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na pronájem Slezského divadla pro akci 
Grand Prix PEPA Opava 2019, ve výši 60.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Sportovnímu klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem U Fortny 

49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na pronájem Slezského divadla pro akci 
Grand Prix PEPA Opava 2019, ve výši 40.000,00 Kč

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

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč

Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000346000000)    + 40.000,00 Kč

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

964/22/RM/19 Změna svěření úkolů primátorovi a náměstku primátora

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města svěřit

s účinností od 10. 9. 2019
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a) primátorovi města Ing. Tomáši Navrátilovi úkoly na úsecích:
- vnější vztahy, cestovní ruch a zahraniční spolupráce
- finance
- interní audit a kontrola
- příprava a realizace investice
- architektura a urbanismus včetně dopravní a technické infrastruktury a sídelní a 
krajinné zeleně

b) náměstkovi Ing. Michalu Jedličkovi úkoly na úsecích:
- územní plán a památková péče
- životní prostředí
- doprava
- městské obchodní společnosti: Technické služby Opava s.r.o.
                                                     Basketbalový klub Opava a.s.
                                                     Městský dopravní podnik Opava a.s.
- příspěvková organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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

Stránka 23 z 23Přehled usnesení [22/RM/28.8.2019]




