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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 15.1.2020 v 09:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

1353/33/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 15.1.2020

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

1354/33/RM/20 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní 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
nové znění stanov společnosti Basketbalový klub Opava

2. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Basketbalový klub a. s. pro
a) Miroslava Mařádka, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 746 01 Opava

b) Martina Stoklasu, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 747 06 Opava 

c) Jana Černého, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░   746 01 Opava 

3. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady splečnosti Basketbalový klub a. s. pro
a) Ing. Pavla Kořízka, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 746 01 Opava 

b) Ing. Michala Štěpánka, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 746 01 Opava 

c) Michala Krejčího, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 746 01 Opava 

4. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti Basketbalový klub Opava, a. s. dle 
výše uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil 
statutárním orgánům společnosti Basketbalový klub Opava, a. s.

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1355/33/RM/20 Návrh na jmenování ředitelky Mateřské školy Opava, Šrámkova

Rada města

1. jmenuje
Bc. Sylvii Graf na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Opava, 
Šrámkova, příspěvková organizace s účinností od 1. 2. 2020 na základě výsledku 
konkursního řízení

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 1 

1356/33/RM/20 Žádost o souhlas SFC Opava a.s.

Rada města

1. schvaluje
udělení souhlasu k provedení změn předmětu nájmu nájemní smlouvy (MMOPP00BYNJP) 
uzavřené mezi Statutárním městem Opava  , jako pronajímatelem a Slezským fotbalovým 
clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, jako nájemcem , 
uzavřenou 29.6.2011 ve znění jejich dodatků, dle specifikace uvedené v žádostech 
Slezského fotbalového clubu Opava a.s. ze dne 16.12.2019 a 19.12.2019

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

1357/33/RM/20 Záměr pronájmu plynárenského zařízení

Rada města

1. schvaluje
záměr budoucího pronájmu plynárenského zařízení, které bude vybudováno v rámci 
stavby s názvem "ROZ, Jaktař parc. č. 1561", které bude dle předpokladu sestávat z STL 
plynovodu DN 90 v délce 389 m, STL plynovodu DN 63 v délce 720 m a z 54 STL přípojek 
DN 32 v celkové délce 323 m a které bude umístěno v pozemcích parc. č. 1873/1, 1561, 
2135/1 v katastrálním území Jaktař; umístění plynárenského zařízení v uvedených 
pozemcích je specifikováno v přiloženém zákresu

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

1358/33/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku parc. č. 2697

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2697 - ostatní plocha zeleň, k.ú. Opava - Předměstí

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

1359/33/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/120 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2162/47 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1360/33/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry prodeje

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1559 - orná půda, k.ú. Jaktař, dle zákresu 
v přiloženém snímku katastrální mapy

2. schvaluje
záměr prodeje podílů o velikosti 1253/10000 pozemků parc.č. 97/28 - zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. 97/55 - zahrada, podílu o velikosti 1/8  pozemku parc.č. 97/17 
- zahrada a podílu o velikosti 1/32 pozemku parc.č. 97/16 - zastavěná plocha a nádvoří, 
vše k.ú. Opava - Předměstí

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

1361/33/RM/20 Záměr prodeje nemovitostí, k.ú. Opava - Předměstí

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 2702/412 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova  č. p. 1660, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 2702/194 zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr a pozemku parc.č. 2702/413 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, to vše v katastrálním 
území Opava-Předměstí, vše zapsané na LV č. 3618 pro katastrální území Opava-
Předměstí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava

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

1362/33/RM/20 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 706-59005-28 o pojištění majetku a odpovědnosti 
podnikatelů

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00K3CKN) k pojistné smlouvě č. 706-59005-28 o pojištění majetku 
podnikatelů ze dne 5. 1. 2017 (MMOPP00G0FMR) uzavřené mezi Statutárním městem 
Opava a Generali Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, 
IČ 45272956, zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem, útvar 
korporátního a průmyslového pojištění a Zlatomilou Černou, upisovatelem, útvar 
korporátního a průmyslového pojištění 

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

1363/33/RM/20 Výběrová řízení na byty

Rada města

1. schvaluje
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pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 
podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:

       Byt č. 18 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí   
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Skřípov
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Raduň
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
    17. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Kravaře

Byt č. 17 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě
      1.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí   
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Skřípov
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Raduň
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
    17. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
    18. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Kravaře
    19. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
    20. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Hradec nad Moravicí

Byt č. 1 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 28 v Opavě
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí   
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Skřípov
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      7.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Raduň
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava  
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Dobšiná 
    13.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    17. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    18. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Kravaře

Byt  č. 3 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15a v Opavě
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Raduň
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
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      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí   
      8.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava  
    11.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava 

Byt č. 10 velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Velké Hoštice
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      4.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Kravaře
░░░░ 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu uvolněnému bytu s dalším v pořadí ze 
seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě pořadí, 
neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na konkrétní uvolněný byt    

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

1364/33/RM/20 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města

1. schvaluje
a) umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 3035/63, 3035/64, 

3194, 3035/70, 3189, 3177 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby "Opava, 
Rolnická 151/62, p.č. 8, rozš. kNN"

b) umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1873/1, 2135/1 v k.ú. 
Jaktař v rámci realizace stavby "Opava, p.č. 1562, Květinová, rozšíření kNN"

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

1365/33/RM/20 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene

Rada města

1. ruší
usnesení č. 1061/26/RM/19/2a ze dne 9. 10. 2019 (Rada města schvaluje nové znění 
smlouvy o smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSQJ) mezi Statutárním 
městem Opava a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 Praha 3, IČ 04084063 pro výstavbu sítě - věcná 
břemena a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 pro umístění podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 1344/2, 1345/1, 1345/2, 3084/2 
v k.ú. Jaktař a parc.č. 2952/2, 2952/3, 2984/1, 2984/2, 3333/1, 3333/2, 3333/3, 3333/7, 
3333/8, 3333/9, 2952/11 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "I/11 Opava, 
okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou" SO "VPI Opava, ulice Krnovská, 
Benzina" za jednorázovou náhradu ve výši 70.250,00 Kč + DPH)

2. schvaluje
a) nové znění smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSQJ) mezi statutárním 

městem Opava a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň,  
190 00 Praha 9, IČ 04084063 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 pro 
umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 1344/2, 
1345/1, 1345/2, 3084/2 v k.ú. Jaktař a parc.č. 2952/2, 2952/3, 2952/11, 2984/1, 
2984/2, 3333/1, 3333/2, 3333/3, 3333/7, 3333/8, 3333/9 v k.ú. Opava - Předměstí pro 
zrealizovanou stavbu: "I/11 Opava, okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou" 
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SO "VPI Opava, ulice Krnovská, Benzina" za jednorázovou náhradu ve výši 70.250,00 
Kč + DPH

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K38HU) 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. 171/1 v k.ú. 
Držkovice pro stavbu "Opava, Držkovická 305/10A, přípojka NN" 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 
(MMOPP00K3FR3) 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. 2542/1, 2530/470 
v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Otická, p.č. 2530/469, 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 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K38JK) 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. 2542/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
Otická, 2542/29, Vařejka, příp. NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 3.200,00 Kč + DPH 

e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K38F4) mezi statutárním městem Opava a společností ZAALEX, s.r.o. 
se sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, IČ 47666978 pro umístění podzemního 
vedení vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace a plynovodní přípojky 
do pozemků parc.č. 2956, 2912/19, 278/12, 277/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu 
"Novostavba bytového domu ulice Kasárenská - etapa 3., k.ú. Opava - Předměstí" za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
statutárního města Opavy 

f) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 
(MMOPP00K3GA9) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Opava, Suché Lazce pro umístění 
plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 15 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu 
"Přeložka STL přípojky plynu - Suché Lazce Na Pískovně 18" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

g) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K38DE) mezi statutárním městem 
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ 27295567 pro umístění plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 
3033/4 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "REKO MS Opava - Janská 
18" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

h) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K38GZ) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ bytem Opava pro 
umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, plynovodní přípojky 
a telekomunikační přípojky do pozemku parc.č. 1367/2 v k.ú. Kylešovice pro stavbu 
"Novostavba RD, Opava, parc.č. 1369/1, 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 

i) smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, (MMOPP00K38CJ) mezi  
statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, pro umístění mostní konstrukce 
na pozemku parc.č. 374/1 v k.ú. Vávrovice pro stavbu "Silnice I/11 Opava, Severní 
obchvat - západní část, SO 202 Most na silnici I/11 přes areál cukrovaru a MK 
Vávrovická", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
10.000,00 Kč včetně DPH  

j) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K38IP) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava, pro umístění podzemního vedení přípojky 
splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 577/1 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu 
"Novostavba RD, Jaktař", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1.500,00 Kč + DPH  
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

k) smlouvy o smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3FJ7) mezi statutárním 
městem Opava a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň,  
190 00 Praha 9, IČ 04084063 pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě v pozemcích parc.č. 2157/1, 2952/3 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu: "11010-078173 MIMO4x4 O2 8 T OPVAK OK" 
za jednorázovou náhradu ve výši 18.176,00 Kč + DPH

l) smlouvy o smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3FK2) mezi statutárním 
městem Opava a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň,  
190 00 Praha 9, IČ 04084063 pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě, skříně rozvaděče SIS900 D a sloupkového rozvaděče NN 
v/na pozemcích parc.č. 302/1, 586/1 v k.ú. Opava - Město a parc.č. 2912/20, 2912/21, 
2914/1, 2922/8 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "11010-063771 
RVDSL1721 M T OPAV140 OPAV1HR OK" za jednorázovou náhradu ve výši 
192.800,00 Kč + DPH

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

1366/33/RM/20 Smlouva pro zajištění odborného zástupce provozovatele kanalizace - vodovodní a 
kanalizační přípojky

Rada města

1. schvaluje

příkazní smlouvu (MMOPP00IJKPK) mezi statutárním městem Opava a Ing. Marii 
Skybovou Ph.D. se sídlem Zahradní 241, 744 91 Štítina, IČ 46114912, která se týká 
zajištění veškerých úkonů a činností souvisejících s výkonem funkce odborného zástupce 
provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu v městské části Podvihov za dohodnutou 
odměnu ve výši 2 000,00 Kč/měsíc bez DPH v platné výši

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

1367/33/RM/20 Kupní smlouva - core switche

Rada města

1. schvaluje

Kupní smlouvu (MMOPP00K1R13) mezi statutárním městem Opavou a  společnosti 
DATA-INTER spol. s r.o., se sídlem U Fortny 50/1, 746 01 Opava, zastoupené Ing. Karlem 
Boženkem, jednatelem ve výši 570 273,00 Kč s DPH

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

1368/33/RM/20 Výpověď ze smlouvy o poskytování servisních a telekomunikačních služeb

Rada města

1. schvaluje

Výpověď ze smlouvy o poskytování servisních a telekomunikačních služeb 
(MMOPP00B1PNO) mezi statutárním městem Opavou a společností DERIVA Solutions 
s.r.o. se sídlem Boleslavova 901/7, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ: 28573366, 
zastoupené Jiřím Němcem, jednatelem společnosti  

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 
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Usnesení: PŘIJATO
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Rozpočtové opatření č. 2019/267
v příjmech - odbor životního prostředí

pokuty 
(3769,2212,000000000,0130,0009055000000) + 25.000,00 Kč

1369/33/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce mostu ul. 
Mostní" - smlouva

Rada města

1. schvaluje
smlouvu, MMOPP00IKKGG mezi statutárním městem Opava a dodavatelem s názvem 
Společnost "HSM + ChT - Rekce mostu ul. Mostní", Vedoucí společník: Hroší stavby 
Morava a.s., Průmyslová 955/4,Holice, 799 00 Olomouc, IČ: 28597460, Další společník: 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice - Zelené Předměstí 
530 02, IČ: 25253361

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

1370/33/RM/20 Příkazní smlouva na realizaci nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení 
s názvem "Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní"

Rada města

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

zakázek malého rozsahu

b) příkazní smlouvu, MMOPP005Q39P, mezi statutárním městem Opava a společností 
VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ: 250 84 275

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

1371/33/RM/20 Příprava investiční akce - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
smlouvu č. 2/2020/PRI (MMOPP00IKJTU) o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 
a statutárním městem Opava, a to vedení VN v rámci akce "IS lokality Květinová"  

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

1372/33/RM/20 Spolek rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě - přesun položek rozpočtu

Rada města

1. schvaluje
přesun položek rozpočtu v rámci projektu s názvem Opavský kytarový festival "Kytarová 
smršť", schváleného v rámci Programu Kultura 2019, pod číslem 015/K2/19

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

1373/33/RM/20 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019

Rada města

1. schvaluje
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ve výdajích - odbor životního prostředí

vratka - pokuty
(3769,5909,000000000,0130,0009055000000) + 25.000,00 Kč

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/133
Ve výdajích - odbor životního prostředí

Omezení šíření jmelí bílého - služby
(3745,5169,000000000,0130,0002401000000) - 375.244,00 Kč

Sběr a svoz komunálního odpadu - služby
(3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 375.244,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

2. schvaluje

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

1374/33/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020, předběžná rozpočtová 
opatření 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/1

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě - veřejně 
prospěšné práce (sml. MMOPP00I79UC) č. OPA-
VZ-69/2018)
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 66.000,00 Kč

ve výdajích - městská policie
platy
(4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 49.327,36 Kč
sociální pojištění
(4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 12.233,18 Kč
zdravotní pojištění
(4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 4.439,46 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/2
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě - veřejně 
prospěšné práce (sml. MMOPP00JJMQK) č. OPA-
V-50/2019)
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 48.000,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
platy
(3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 35.874,44 Kč
sociální pojištění
(3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 8.896,86 Kč
zdravotní pojištění
(3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 3.228,70 Kč
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Usnesení: PŘIJATO

c) Rozpočtové opatření č.2020/3
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě - veřejně 
prospěšné práce (sml. MMOPP00H25V9) č. OPA-
V-44/2019)
(0000,4116,000013101,0020,0000000000082) + 15.000,00 Kč

ve výdajích - MČ Podvihov
platy
(3639,5011,000013101,0820,0002520000000) + 11.210,76 Kč
sociální pojištění
(3639,5031,000013101,0820,0002520000000) + 2.780,27 Kč
zdravotní pojištění
(3639,5032,000013101,0820,0002520000000) + 1.008,97 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/1
Ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Úprava staré Jaktarky - BOZP
(objednávka)

(2321,6121,00000000,0220,0007909000000)

2147483647.
+ 48.425,00 Kč

Investice - projektová dokumentace 
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -  48.425,00 Kč

3. schvaluje
Předběžné rozpočtové opatření PRO č.2020/1
Ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov
 ostatní neinvestiční výdaje

(6409,5909,00000000,0051,0009185000000) + 63.532,00 Kč
(6409,5909,00000000,0051,0009324000000) + 11.053,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 74.585,00 Kč

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

1375/33/RM/20 Realizace Vánočních a Velikonočních trhů v letech 2020 a 2021

Rada města

1. schvaluje
poptávku na realizaci Vánočních a Velikonočních trhů v Opavě v letech 2020 a 2021 a její 
zveřejnění

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1376/33/RM/20 Realizace Farmářských trhů v Opavě v letech 2020 a 2021

Rada města

1. schvaluje
poptávku na realizaci Farmářských trhů v Opavě v letech 2020 a 2021 a její zveřejnění

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

1377/33/RM/20 Platové výměry ředitelů kulturních příspěvkových organizací

Rada města

1. stanovuje
a) plat Mgr. Bc. Marcele Mrózkové Heříkové, ředitelce Opavské kulturní organizace, 

příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2020

b) plat Mgr. Zuzaně Bornové, ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové 
organizace, s účinností od 1. 1. 2020

c) plat Ing. Ilju Rackovi, Ph. D., řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové 
organizace, s účinností od 1. 1. 2020

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

1378/33/RM/20 Finální změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2019

Rada města

1. schvaluje
a) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace 

na rok 2019

b) změnu odpisového plánu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková 
organizace na rok 2019

c) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková 
organizace na rok 2019

d) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov - 
příspěvková organizace na rok 2019

e) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice -
příspěvková organizace na rok 2019

f) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice -
příspěvková organizace na rok 2019

g) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková 
organizace na rok 2019

h) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková 
organizace na rok 2019

i) změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková 
organizace na rok 2019

j) změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková organizace na 
rok 2019

k) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace 
na rok 2019

l) změnu odpisového plánu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - 
příspěvková organizace na rok 2019

m) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace 
na rok 2019

n) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace 
na rok 2019
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o) změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace 
na rok 2019

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

1379/33/RM/20 Informace k vyhodnocení nejlepších žáků opavských základních škol a ocenění žáků 
se speciálních škol za rok 2019

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o plánované akci odboru školství týkající se vyhodnocení nejlepších žáků 
opavských ZŠ zřizovaných SMO a ocenění žáků speciálních ZŠ zřizovaných MSK a MŠMT

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

1380/33/RM/20 Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době jarních 
prázdnin

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

1381/33/RM/20 Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu 
Městského dopravního podniku a. s., Opava-Kylešovice"

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu 

Městského dopravního podniku a. s., Opava-Kylešovice" v rámci dotačního programu 
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky "117D08 - Podpora revitalizace území, 
117D082 - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití"

b) obsah projektu "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního 
podniku a. s., Opava-Kylešovice" podle Zásad dotačního programu Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky "117D08 - Podpora revitalizace území, 117D082 - 
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití"

2. doporučuje zastupitelstvu města uložit
primátorovi statutárního města Opavy signovat a doručit žádost o dotaci na realizaci 
projektu "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a. s., 
Opava-Kylešovice" v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky "117D08 - Podpora revitalizace území, 117D082 - Podpora regenerace 
brownfieldů pro nepodnikatelské využití" na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
nejpozději do 11. 05. 2020

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

1382/33/RM/20 Finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých v dotačním programu "Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" za rok 2019

Rada města

1. bere na vědomí
finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury České republiky v rámci 
dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností" za rok 2019 předložených Římskokatolickou farností Slavkov 
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u Opavy, se sídlem Ludvíka Svobody č. p. 27, 747 57 Slavkov u Opavy, Obcí Jezdkovice, 
se sídlem Jezdkovice č. p. 32, 747 55 Litultovice, společností Unicont Opava s. r. o., se 
sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava a Společenstvím vlastníků na Rybníčku 16, Opava, 
se sídlem Na Rybníčku 750/16, 746 01 Opava

2. ukládá

pověřenému vedoucímu odboru rozvoje města a strategického plánování doručit 
předložená finanční vyúčtování příspěvků v rámci dotačního programu "Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" za rok 2019 Ministerstvu 
kultury České republiky, odboru památkové péče do termínu 25. 01. 2020

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

1383/33/RM/20 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 27. 11. 2019 do 09. 01. 2020

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

1384/33/RM/20 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

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

1385/33/RM/20 Záměr prodeje části B, Dukelská kasárna

Rada města

1. schvaluje

záměr prodeje:

• části pozemku parc. č. 2204/1 ostatní manipulační plocha,dle přiloženého zákresu
• části pozemku parc.č. 2202/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, dle 

přiloženého zákresu
• pozemku parc.č. 2202/3 ostatní manipulační plocha,dle přiloženého zákresu 
• pozemku parc.č. 2204/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 

čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2204/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba technického vybavení
• pozemku parc.č. 2204/13 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2204/14 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2204/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2204/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
• pozemku parc.č. 2202/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

bez čp/če, stavba občanského vybavení
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• pozemku parc.č. 2202/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, stavba občanského vybavení

• pozemku parc.č. 2202/13 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, stavba občanského vybavení

• pozemku parc.č. 2202/14 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, stavba občanského vybavení

• pozemku parc.č. 2202/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, stavba občanského vybavení

• pozemku parc.č. 2202/21 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, jiná stavba

• pozemku parc.č. 2202/20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, garáž

• pozemku parc.č. 2202/19 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, garáž

• pozemku parc.č. 2202/18 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, garáž

• pozemku parc.č. 2202/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, jiná stavba

• pozemku parc.č. 2202/10 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, jiná stavba

• pozemku parc.č. 2202/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 
čp/če, jiná stavba

• pozemku parc.č. 2202/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 
čp/če, jiná stavba

• pozemku parc.č. 2202/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, stavba občanského vybavení

• pozemku parc.č. 2202/17 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, jiná stavba

• pozemku parc.č. 2202/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 
čp/če, jiná stavba

• pozemku parc.č. 2202/9 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 
čp/če, jiná stavba

to vše v katastrálním území Opava - Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro katastrální 
území Opava - Předměstí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, dle grafického 
znázornění a za podmínek uvedených v důvodové zprávě

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

1386/33/RM/20 Opatření na základě skutečností zjištěných v rámci provedené právní a finanční 
kontroly (due diligence) společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.

Rada města

1. bere na vědomí

Návrh na postup podle § 158 trestního řádu, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto materiálu a který 
zpracoval Mgr. Andrej Gundel, advokát, se sídlem Anenská 58/26, Staré Brno, 602 00 
Brno, IČ: 71446737, s nímž má statutární město Opava sjednánu Smlouvu o poskytování 
právních služeb MMOPP00HXLZE ze dne 5. 12. 2018 (dále jen "Smlouva"), na základě 
skutečností zjištěných v rámci provedené právní a finanční kontroly (due diligence) 
společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., jejímž je statutární město Opava majoritním 
akcionářem.

2. schvaluje

podání Návrhu na postup podle § 158 trestního řádu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto 
materiálu, s tím, že statutární město Opavu bude v trestním řízení vyvolaném tímto 
podáním a ve věcech s tím souvisejících v rámci Smlouvy zastupovat Mgr. Andrej Gundel, 
advokát, se sídlem Anenská 58/26, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 71446737
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3. schvaluje

v souladu se Smlouvou udělení pokynu advokátovi Mgr. Andreji Gundelovi k podání 
Návrhu na postup podle § 158 trestního řádu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto materiálu, a k 
zastupování statutárního města Opavy v trestním řízení vyvolaném tímto podáním a ve 
věcech s tím souvisejících

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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