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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 29.1.2020 v 09:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

1387/34/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
upravený program schůze Rady statutárního města Opavy dne 29.1.2020

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

1388/34/RM/20 Personální záležitost

Rada města

1. odvolává
Mgr. Jiřího Kupčíka z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Opava, Otická 18, příspěvková organizace, v souladu s § 166 
odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

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

1389/34/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2172/203 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - 
Předměstí

2. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 353/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, dle 
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

1390/34/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku v k.ú. Opava - Předměstí

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č.2184/6 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 2184/149 - zastavěná plocha, k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 
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1391/34/RM/20 Majetkové záležitosti - budoucí kupní smlouva, lokalita Gogolova - Englišova

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti sjezdu  (PID MMOPP00HZHN4) mezi statutárním městem Opava   a 
panem ░░░░ ░░░░ ░░ , jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc.č. 
2530/238 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, označené v přiloženém 
snímku katastrální mapy, za cenu 1090,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) a  
umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2530/134 a pozemku 2530/238, k.ú. Opava - 
Předměstí  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
statutárního města Opavy 

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

1392/34/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouvu o nájmu pozemku za účelem zřízení parkovacích míst

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu  pozemku za účelem zřízení parkovacích míst (PID 

MMOPP00HZHOZ) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a panem 
░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku  parc. 
č. 2530/134 v katastrálním území Opava - Předměstí

b) Rozpočtové opatření č. 2020/5
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
- rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)                      - 599.536,- Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
stavba - nákup vybudovaných parkovacích míst
(2219,6121,000000000,0050,0000000000000)                      + 599.536,- Kč

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

1393/34/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmů pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 826/4 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/55 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/226 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

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

1394/34/RM/20 Majetkové záležitosti - pronájmy pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZHKJ) mezi statutárním 

městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1639/22 - zastavěná plocha a nádvoří, 
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k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZHM9) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/51 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZHIT) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/81 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad)

d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZHJO) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a  panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1396/6 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

e) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZHLE) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/155 - 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)

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

1395/34/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků v k.ú. Kylešovice

Rada města

1. odročuje

projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 1663/5 - zahrada, dále pozemků parc.č. 
1663/2 - orná půda, parc.č. 1663/4 - orná půda, označených dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemky parc.č. 1663/2 - orná půda, parc.č. 1663/4 - orná 
půda, parc.č. 1663/10 - orná půda, k.ú. Kylešovice

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

1396/34/RM/20 Kupní smlouva, k.ú. Opava-Předměstí

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00I7ZRP) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím  
a ZAREFA Group s.r.o., se sídlem Praha - Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ: 150 00, 
IČ: 26941317 jako kupujícím

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

1397/34/RM/20 Záměr převodu nájmu, Horní náměstí 67,69 Opava

Rada města

1. schvaluje
záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného nájemní 
smlouvou PID:MMOPP00I7ZN9, uzavřenou dne 20. 12. 2019 mezi statutárním městem 
Opava, jako pronajímatelem a Ing. Olgou Gondkovou, se sídlem Zengrova 660/33, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 70617937, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem:
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• prostor sloužících podnikání, které se nacházejí v  I.NP budovy č. p. 382, v části 
obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 382/69, která je součástí pozemku 
parc. č. 285 ležícího v katastrálním území Opava-Město a v I. NP budovy č. p. 381, 
v části obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 381/67, která je součástí 
pozemku parc. č. 286 ležícího v katastrálním území Opava-Město (dále jen 
"prostory sloužící podnikání", vymezené v Příloze č. 1 tohoto záměru),

• části pozemku parc.č. 582/1 ležícího v katastrálním území Opava-Město (dále jen 
"prostor venkovní předzahrádky", vymezený v Příloze č. 2 tohoto záměru),

• movitých věcí, které tvoří zařízení a vybavení prostor sloužících podnikání a 
prostoru venkovní předzahrádky

převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Ing. Olgou Gondkovou jako postupitelem 
a společností Ócafe22 s.r.o. se sídlem Zengrova 660/33, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČ: 08794855 jakožto postupníkem

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

1398/34/RM/20 Smlouva o nájmu, Hrnčířská 350/13, Opava

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP00I7ZW0) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a Bc. Petrou Kološovou, se sídlem Zacpalova 
1140/28, Opava - Předměstí, PSČ: 746 01, IČ: 74494066 jako nájemcem

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

1399/34/RM/20 Majetek ve správě TSO s.r.o. - smlouvy o nájmu (městské lázně)

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v městských lázních v Opavě, 

(MMOPP00K3CU9), mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné 
moci ze dne  21. 12. 2018 společností Technické služby Opava s.r.o. a Ing. Vladanem 
Hamrem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou 
v obchodním rejstříku, se sídlem Liberec, Franklinova 571, 460 15, IČ 47201932

b) smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v městských lázních v Opavě, 
(MMOPP00K3CEH), mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné 
moci ze dne  21. 12. 2018 společností Technické služby Opava s.r.o. a Mgr. Michalem 
Otýpkou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou 
v obchodním rejstříku, se sídlem Opava, Předměstí, Na Nivě 408/10, IČ 06305041

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

1400/34/RM/20 Dohoda o užívání sportoviště - Dukelské kasárny

Rada města

1. schvaluje
dohodu o užívání sportoviště (MMOPP00K3CJS), mezi statutárním městem Opava a SH 
ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Kylešovice, se sídlem Hlavní 150/107, 747 06 Opava, 
IČ 66738504, zastoupený Přemyslem Ptášníkem, starostou, TJ LOS Opava, se sídlem 
Hauerova 725/3,  746 01 Opava, IČ 22906720, zastoupený Alešem Procházkou, 
předsedou, Univerzitním sportovním klubem Slezské univerzity v Opavě, z. s., se sídlem 
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 26655268, zastoupenou Mgr. Lucií Lojkovou, 
předsedkyní

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1401/34/RM/20 Dodatek č. 44 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s 
Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města

1. schvaluje

dodatek č. 44 (MMOPP00K3FTT) 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

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

1402/34/RM/20 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, (MMOPP00K38KF) 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 do pozemků parc.č. 742/145, 742/143, 849/5, 
849/6, 893/7, 915/18, 956/14, 959/7, 959/5, 976/1, 976/11, 976/6, 2308/7, 2308/9, 
2322/21, 2322/22, 2322/18, 2322/29, 2322/27, 2322/26, 2322/28, 2322/30, 2322/31 
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "REKO MS Opava Kateřinky, 1. etapa, 1. část " 
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) Dodatek č. 1 (MMOPP00K38BO) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 16. 3. 2018 
(MMOPP00HOSOT) 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 vysokého napětí a podzemního komunikačního 
vedení (optického kabelu včetně chrániček) do pozemků parc.č.  2661/2, 3028, 2661/3, 
2662/1, 2663/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Zahradní/Zukalova, 
obnova 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 a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3FZZ) mezi statutárním městem Opava a Společenstvím vlastníků domu 
Palackého 10, Opava se sídlem U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava, 
IČ 04082338 a "Společenstvím vlastníků domu Palackého 12, Opava" se sídlem 
U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 03073394  pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 2327/8, 3000 v k.ú. Opava 
- Předměstí pro stavbu "Nová vodovodní přípojka pro domy Palackého 10, 12, Opava" 
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) Dohodu o zrušení služebnosti, (MMOPP00K38E9) mezi  statutárním městem Opava 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - 
Nusle, IČ 65993390, týkající se umístění cyklistické stezky na pozemku parc.č. 371/9 
v k.ú. Vávrovice

e) smlouvu o právu provést stavbu (MMOPP00K38N0) mezi statutárním městem Opava 
a společností Silesian Court s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČ 26459507 týkající se provedení stavební úpravy chodníku a sjezdu 
na pozemcích parc.č. 588/30, 103/2, 104/1 v k.ú. Opava - Město v rámci realizace 
stavby "SLEZSKÝ DVŮR OPAVA, Nákladní ulice, Opava"   

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1403/34/RM/20 Návrh ceny pro stočné pro rok 2020

Rada města

1. bere na vědomí

cenu pro stočné pro rok 2020, která vychází z koncesní smlouvy o nájmu a provozování 
kanalizací č. 575930/KNS/OP/2018 (MMOPP00IT8FO) uzavřené dne 23. 10.  2018 mezi 
statutárním městem Opava a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 
v souladu s Přílohou č. 5 smlouvy - Platební mechanismus, a to ve výši za vodu 
odvedenou (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH) 41,99 Kč/m3 (vč. 15% DPH) s účinností 
od 1. 1. 2020

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

1404/34/RM/20 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JNX36) mezi povinným statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535 a oprávněnými 
░░░░ ░░░ , bytem Paseka a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava pro uložení podzemního 
vedení vodovodní přípojky a podzemního vedení kanalizační přípojky v rámci stavby 
"Vodovodní a kanalizační přípojka parc. č. 132/1, k. ú. Jaktař" za jednorázovou náhradu za 
zřízení věcného břemene ve výši 1  500,00 Kč + DPH

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

1405/34/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Stavební úprava objektu kina 
MÍR - instalace technologie chlazení vzduchotechniky" - zahájení výběrového řízení

Rada města

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

objektu kina MÍR - instalace technologie chlazení vzduchotechniky", v rozsahu dle 
Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. BENKO KLIMA s.r.o., náměstí Svaté Trojice 111/15, 746 01 Opava, IČ: 25822152
2. CHLAZENÍ servis s.r.o., Krnovská 380/214, 747 07 Opava, IČ:25386298
3. KLIMA INVEST s.r.o., 746 01 Opava, Polní 1012/3, IČ: 26833271
4. Arktis Servis, s.r.o., Nový Svět 697, Stará Ves, 739 24 Stará Ves nad Ondřejnicí,
IČ: 06576443
5. EFRIG s.r.o., Pod Školou 1920, 739 34 Šenov, IČ: 27857301
6. KRYON & Co s.r.o., Syllabova 1232/3, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 27800610

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

1. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2. Ing. Kamil Kremser
3. Ing. Aleš Bořecký

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Mgr. Bc. Pavel Vltavský
3. Ing. Jiří Elbl

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1406/34/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Sídliště Kylešovice - II. 
etapa" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Sídliště Kylešovice - II. etapa" - 
v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

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

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek 
účasti, ve složení
1. Bc. Hana Brňáková
2. Ing. Barbora Raidová
3. Ing. Dalibor Novotný
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski 

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

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

1407/34/RM/20 Investiční akce - veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

č. 3/2020/PRI (MMOPP00IKJSZ) mezi statutárním městem Opava a Petrem Stiborem, 
podnikající fyzickou osobou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , IČ: 
73748013, na zakázku malého rozsahu "ZŠ B. Němcové - přístavba" za cenu nejvýše 
přípustnou 68.000,00 Kč (82.280,00 Kč vč. DPH)

b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 
"Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 4/2020/PRI (MMOPP00IKJR4) pro 
provádění stavby mezi statutárním městem Opava a společností KONEKO, spol. s r.o. 
se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 00577758, 
DIČ: CZ00577758 na zakázku malého rozsahu "Komárov a Suché Lazce - splašková 
kanalizace" za cenu nejvýše přípustnou 1.955.135,70 Kč bez DPH (2.365.714,20 Kč 
vč. DPH)

d) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/2
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
da) ZŠ B. Němcové - přístavba - BOZP  

(3113,6121,00000000,0220,0007787000000)         + 82.280,00 Kč

dc) Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace - PD
(2321,6121,00000000,0220,0007509000000)    + 2.365.714,20 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)     - 2.447.994,20 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1408/34/RM/20 Příprava investiční akce - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu č. 63/2019/PRI (MMOPP00IKKHB) o realizaci překládky komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací mezi společností Telco 
Pro Services, a.s. se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 29148278, 
DIČ: CZ29148278 a statutárním městem Opava v rámci akce "Rekonstrukce mostu 
ul. Mostní"

b) smlouvu č. 64/2019/PRI (MMOPP00IKKI6) o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti mezi společností Telco Pro Services, a.s. se sídlem Duhová 1531/3, 
140 00 Praha 4, IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278 a statutárním městem Opava na 
umístění komunikačního vedení do části pozemků parc. č. 1915/1 a 3317/1 v k.ú. 
Opava - Předměstí za jednorázovou finanční úplatu v rámci akce "Rekonstrukce mostu 
ul. Mostní"

c) smlouvu č. 5/2020/PRI (MMOPP00IKJQ9) o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021, společností Telco Pro 
Services, a.s. se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 29148278, 
DIČ: CZ29148278 a statutárním městem Opava na umístění komunikačního vedení do 
části pozemků parc. č. 3313 a 3316/1 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou 
finanční úplatu stanovenou znaleckým posudkem v rámci akce "Rekonstrukce mostu 
ul. Mostní"

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

1409/34/RM/20 Schválení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2020, jejichž zřizovatelem 
je SMO

Rada města

1. schvaluje
Finanční plány na rok 2020 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární 
město Opava:
a) Městské lesy Opava, Skřipov 110, IČO:849669

b) Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace,  Opava - Město, Horní náměstí 
195/13, IČO:100552

c) Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Opava - Město, Ostrožná 
236/46, IČO:75117389

d) Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, Opava - Předměstí, 
Nádražní okruh 695/27, IČO:00318574

e) Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, Rolnická 1550/24, 
IČO:71196943

f) Mateřská škola Opava, Heydukova - příspěvková organizace, Opava - Předměstí, 
Heydukova 881/19, IČO:71000054

g) Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace, Opava - Předměstí, 
Riegrova 535/1, IČO:71000119

h) Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská - příspěvková organizace, Opava - 
Předměstí, Zborovská 599, IČO:71000194

i) Mateřská škola Sedmikrásky, Neumannova - příspěvková organizace, Opava - Jaktař, 
Neumannova 110/5, IČO:70999953

j) Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, 
Edvarda Beneše 989/6, IČO:71000101

k) Mateřská škola Opava, Šrámkova - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, 
Šrámkova 6, IČO:06115161
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l) Mateřská škola Opava, Pekařská - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, 
Pekařská 415/98, IČO:70999686

m) Mateřská škola Opava, 17. listopadu - příspěvková organizace, Opava - Kylešovice, 
17. listopadu 6, IČO:06115616

n) Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, 
Na Pastvisku 1522/13, IČO:70999759

o) Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková organizace, Opava, Krnovská 
18, IČO:70999988

p) Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace, Opava - Předměstí, 
Havlíčkova 1750/4, IČO:70999783

q) Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace, Opava - Město, 
Mnišská 5/7, IČO:47813237

r) Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace, Opava - 
Předměstí, Boženy Němcové 1317/2, IČO:70999180

s) Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace, Opava - Předměstí, 
Englišova 1082/82, IČO:70999171

t) Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace, Opava - Předměstí, 
Mařádkova 518/15, IČO:70999244

u) Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace, Opava - Předměstí, Otická 
722/1, IČO:70999252

v) Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Opava - 
Předměstí, Ochranova 1244/6, IČO:70999236

w) Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace, Opava - 
Kateřinky, Edvarda Beneše 961/2, IČO:70999279

x) Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, Vrchní 
101/19, IČO:70999325

y) Základní škola a Mateřská škola Opava - Komárov - příspěvková organizace, Opava - 
Komárov, U Školy 52/1, IČO:70999163

z) Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice - příspěvková organizace, 
Opava - Malé Hoštice, Dvořákova 26/37, IČO:70999368

aa) Základní škola a Mateřská škola Opava - Suché Lazce - příspěvková organizace, 
Opava - Suché Lazce, Ke Strážnici 109/2, IČO:70999350

ab) Základní škola a Mateřská škola Opava - Vávrovice - příspěvková organizace, Opava 
- Vávrovice, Chmelová 86/2, IČO:70999341

ac) Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace, Opava 
- Předměstí, Riegrova 1385/13, IČO:47813300

ad) Základní škola Opava - Kylešovice, Opava - Kylešovice, U Hřiště 1242/4, 
IČO:47813032

ae) Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace, Opava - Kateřinky, 
Šrámkova 1457/4, IČO:00849642

af) Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Opava, Otická 24, 
IČO:70999627

ag) Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, Opava - Předměstí, Jaselská 
227/4, IČO:72071397

ah) Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Opava - Předměstí, 
Komenského 880/13, IČO:72074183

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

1410/34/RM/20 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2020

Rada města

1. schvaluje
na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2020, 
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č. usnesení 232/9/ZM/19  ze dne 16.12.2019, závazné ukazatele pro příspěvkové 
organizace

a) závazné ukazatele mimoškolských příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Opava na rok 2020

Odvětvový odbor:
Kancelář primátora

Název organizace:
KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava

účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 17.600.000,00
odpisy DHM 450.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 10.080.000,00

Název organizace:
Slezské divadlo Opava

účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 94.000.000,00
odpisy DHM 3.250.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 62.200.000,00

Název organizace:
OKO Opavská kulturní organizace

účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 17.468.000,00
odpisy DHM 2.734.970,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 7.700.820,00
Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO 1.500.000,00

Odvětvový odbor:
Odbor sociálních věcí

Název organizace:
Seniorcentrum Opava

Účel Částka Kč
Příspěvek na provoz celkem -  v tom: 5.700.000,00
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava 2.370.000,00
Příspěvek na provoz Domov pro seniory Sv. Kateřiny 1.770.000,00
Příspěvek na provoz pečovatelské služby 1.560.000,00
odpisy DHM 3.209.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 12.260.000,00

Odvětvový odbor:
Odbor majetku města

Název organizace:
Městské lesy

účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 0,00

odpisy DHM 1.500.000,00

limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 3.900.000,00
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Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  
pracovních dnů příslušného měsíce

Nedočerpaný limit mzdových prostředků ve výši 5% schváleného limitu může 
být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje.

b) závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem 
Opava na rok 2020

Příspěvková 
organizace

Příspěvek 
na 

PROVOZ

limit 
prostředků 

na platy

účelová 
dotace 

na 
lyžařský 
výcvik

příspěvek 
na odpisy

Účelový 
INVESTIČNÍ 
příspěvek

Účelový 
NEINVESTIČNÍ 

příspěvek

MŠ 
Heydukova 425.000 47.300

MŠ Riegrova 1.246.500 77.310
MŠ Srdíčko 
(Zborovská) 788.700 220.400

MŠ 
Sedmikrásky 
(Neumannova)

3.644.600 1.504.880 262.810

MŠ E.Beneše 1.194.900 247.250
MŠ Šrámkova 2.085.600 371.570
MŠ Pekařská 376.700 13.600
MŠ  
17.listopadu 2.109.800 502.190

MŠ Na 
Pastvisku 733.700 108.390

MŠ Sluníčko 
(Krnovská) 1.389.600 230.870

MŠ 
Havlíčkova 1.631.700 407.100

MŠ  Mnišská 1.185.200 246.950
ZŠ 
B.Němcové 2.660.200 114.000 340.310

ZŠ  Englišova 4.257.900 142.000 940.180 361.300

ZŠ Mařádkova 4.971.500 126.000 535.260
ZŠ  Otická 4.396.300 176.000 1.232.470
ZŠ Ilji Hurníka 
(Ochranova) 2.571.000 44.000 398.410 100.000

ZŠ E.Beneše 4.907.600 108.000 1.025.650 396.800

ZŠ Vrchní 3.044.800 118.000 359.500 15.000

ZŠ a MŠ 
Komárov 2.316.900 482.160

ZŠ a MŠ Malé 
Hoštice 1.540.400 215.020

ZŠ a MŠ 
Suché Lazce 810.800 34.160

ZŠ a MŠ 
Vávrovice 655.700 207.430

ZŠ 
T.G.Masaryka 
(Riegrova)

5.143.100 138.000 1.184.340

ZŠ Kylešovice 4.844.400 116.000 969.170
ZŠ Šrámkova 4.175.300 98.000 971.130
ZŠ Nový svět 
(Montessori) 564.000

ZŠS Opava 10.154.800 1.862.100 9.550.000
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SVČ Opava 2.662.800 275.770 113.840 600.000

Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  
pracovních dnů příslušného měsíce.

c) Nařízený odvod zřizovateli

ZŠ Otická 750.000,00
ZŠ T.G. Masaryka (Riegrova) 400.000,00

2. ukládá
vedoucí/vedoucímu odboru, který má ve své gesci příspěvkovou organizaci zřízenou 
statutárním městem Opava, písemně oznámit příspěvkové organizaci závazný ukazatel, 
týkající se poskytnutí průtokové dotace

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

1411/34/RM/20 Rozpis schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2020 a pravidla k 
provádění změn rozpisu rozpočtu

Rada města

1. schvaluje
Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2020 - příjmy
Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2020 - výdaje
Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2020 - financování

2. schvaluje
provedení blokace finančních prostředků rozpočtu 2020 pro rozpočtově nezajištěný výdaj 
v případě, že nastane:
a) přijetí a realizace výdajů účelově poskytnutých transferů 

b) upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, (změny 
výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání vůči 
nadřazeným orgánům)

c) výdaj k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaj ve 
stavu nouze, výdaj na vyměřené pokuty, výdaj dle pravomocného rozhodnutí soudu, 
výdaj, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení a výdaje dle rozhodnutí 
a schválení vedením města

d) situace, že schválení příslušného rozpočtového opatření nebo změny rozpisu rozpočtu 
v orgánech města proběhne v řádu týdnů. Po schválení rozpočtového opatření nebo 
změny rozpisu rozpočtu, v jiné výši než dříve blokované, bude provedena úprava 
blokace dle příslušného usnesení.

Provedené blokace v uvedených případech budou předloženy formou 
rozpočtového opatření nebo změny rozpisu rozpočtu ke schválení na nejbližším 
zasedání Rady SMO nebo Zastupitelstva SMO. 

3. ukládá
a) všem vedoucím odborů, řediteli městské policie, starostům městských částí, ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených městem a zástupcům organizací založených 
městem ve věcech spojených s rozpočtem (dále jen správcům rozpočtových 
prostředků) předkládat průběžně všechny požadavky na změny rozpočtu a úpravy 
rozpisu na rok 2020 oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a 
rozpočtového (u příspěvkových a obchodních organizací prostřednictvím svého 
odvětvového odboru), nejpozději 2 pracovní dny před termínem odevzdání materiálů

b) starostům městských částí předkládat průběžně všechny požadavky na změny 
rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2020 pouze na základě usnesení zastupitelstev 
městských částí, popřípadě na základě zmocnění zastupitelstva městské části

c) 
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všem správcům rozpočtových prostředků, kteří v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2020 
mají schválenou položku - rezerva, předložit prostřednictvím odboru finančního a 
rozpočtového rozpis finančních prostředků ke schválení RMO 

4. zmocňuje
a) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu 

a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu 
rozpočtu na rok 2020 v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu od 1. 1. 2020 
v případech, kdy účel finančních prostředků se nemění

b) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu 
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu 
rozpočtu na rok 2020 na základě předložených návrhů jednotlivých správců 
rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ODPA 
(odvětvové třídění) a ORG (akce) 0000000000000 do finančního limitu 200.000,00 Kč, 
mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) a opačně. Návrh, 
týkající se změn položek 50xx "Platy a podobné a související výdaje", bude opatřen 
souhlasným podpisem tajemníka MMO nebo vedoucí oddělení personálního a 
mzdového

c) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu 
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu 
rozpočtu na rok 2020 na základě předložených návrhů jednotlivých správců 
rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ORG do 
finančního limitu 200.000,00 Kč, mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx 
(kapitálové výdaje) a opačně. Návrh, týkající se změn položek 50xx "Platy a podobné a 
související výdaje", bude opatřen souhlasným podpisem tajemníka MMO nebo vedoucí 
oddělení personálního a mzdového

d) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu 
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu 
rozpočtu na rok 2020 na základě předložených návrhů jednotlivých správců 
rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ORJ 
(odboru) do finančního limitu 10.000,00 Kč, mimo

• změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) a opačně
• převodu mezi příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi
• převodu mezi organizacemi, kterým byl poskytnut transfer

Návrh, týkající se změn položek 50xx "Platy a podobné a související výdaje", 
bude opatřen souhlasným podpisem tajemníka MMO nebo vedoucí oddělení 
personálního a mzdového

e) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu 
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu 
rozpočtu na rok 2020 na základě předložených návrhů správcem rozpočtových 
prostředků ve spolupráci s Technickými službami Opava s.r.o.  dle schváleného 
rozpisu rozpočtu mezi jednotlivými jmenovitými akcemi (tzn. ORG 0004XXXXXXXXX) 
do limitu ve výši 10.000,00 Kč 

f) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu 
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu 
rozpočtu na rok 2020 na základě předložených návrhů jednotlivých správců 
rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu u změny UZ (účelový znak)

g) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu 
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu 
rozpočtu na rok 2020 na základě předložených návrhů jednotlivých správců 
rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci ORG (jednotlivé 
akce) na pozicích 8 - 13 (pozice dle potřeb členění úřadu), vyjma převodu mezi 
příspěvkovými organizacemi

h) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu 
a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu 
rozpočtu na rok 2020 spočívající v převodu na příslušný ORG projektu, 
spolufinancovaného EU, realizovaného nebo již ukončeného z důvodu vedení 
oddělené účetní evidence projektů na základě požadavku vedoucího projektu nebo 
garanta projektu

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1412/34/RM/20 Dotace ostatní - Spolek přátel kultury - charitativní ples 2020

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Spolku přátel kultury a umění Opava se sídlem 28. října 1403/29, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 04011384, na pronájem Kulturního domu Na Rybníčku 
v Opavě při pořádání charitativního plesu, ve výši 30.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Spolku přátel kultury a umění Opava se sídlem 28. října 1403/29, 

Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 04011384, na pronájem Kulturního domu Na Rybníčku 
v Opavě při pořádání charitativního plesu, ve výši 30.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/3
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč

Spolek přátel kultury a umění Opava
(3319,5222,00000000,0020,0000493000000)    + 30.000,00 Kč

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

1413/34/RM/20 Dotace ostatní - TJ Slezan Opava - Slezský pohár v judu 2020

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 pořádáním Slezského poháru v judu 2020, ve výši 12.000,00 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 pořádáním Slezského poháru v judu 2020, ve výši 12.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/4
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 12.000,00 Kč

Tělovýchovná jednota Slezan Opava
(3419,5222,00000000,0020,0000356000000)    + 12.000,00 Kč

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

1414/34/RM/20 Dotace ostatní - ZŠ Slezského odboje - Ponožkový den 2020

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvkové organizace se sídlem náměstí Slezského odboje 361/3a, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ 47813211, na náklady související s pořádáním Ponožkového dne 2020 
konaného u příležitosti Světového dne Downova syndromu, ve výši 15.000,00 Kč

2. schvaluje
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a) finanční dotaci Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvkové organizaci se sídlem náměstí Slezského odboje 361/3a, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ 47813211, na náklady související s pořádáním Ponožkového dne 
2020 konaného u příležitosti Světového dne Downova syndromu, ve výši 15.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/5
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 15.000,00 Kč

ZŠ Slezského odboje Opava
(3114,5339,00000000,0020,0000156000000)    + 15.000,00 Kč

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

1415/34/RM/20 Dotace ostatní - HC CHEGUEVARA, z.s. - provoz 2020

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci HC CHEGUEVARA, z.s. se sídlem Liptovská 959/20, Kylešovice, 
747 06 Opava, IČ 06278442, na náklady související s provozem v roce 2020, ve výši 
10.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci HC CHEGUEVARA, z.s. se sídlem Liptovská 959/20, Kylešovice, 747 06 
Opava, IČ 06278442, na náklady související s provozem v roce 2020, ve výši 
10.000,00 Kč

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

1416/34/RM/20 Dotace ostatní - FO - Sportovní den mládeže s TAJV

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Mgr. ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Poděbrady, na náklady 
související s akcí Sportovní den mládeže s TAJV, ve výši 10.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci Mgr. ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Poděbrady, na náklady 
související s akcí Sportovní den mládeže s TAJV, ve výši 10.000,00 Kč

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

1417/34/RM/20 Schválení smluv - Český svaz bojovníků za svobodu, FIT Sports Club, z.s.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 

MMOPP00CW3XW, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Českým svazem bojovníků za svobodu se sídlem Legerova 1854/22, Nové Město, 
120 00 Praha, IČ 00442755, zastoupeným Ing. Jaroslavem Žáčkem, předsedou 
oblastního výboru ČSBS Opava, ve výši 40.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CW3YR, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a FIT Sports Clubem, z.s. se sídlem Antonína Sovy 1229/6, 747 05 Opava, 
IČ 22718214, zastoupeným Ing. Lenkou Mišičkovou, ve výši 14.000,00 Kč,  jako 
příjemcem dotace
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1418/34/RM/20 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/268

ve výdajích - odbor sociálních věcí

Sociálně-právní ochrana dětí
- drobný hmotný dlouhodobý majetek

(4329,5137,000013011,0040,0002556000000) - 73.683,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
Sociálně-právní ochrana dětí
- platy zaměstnanců 
(4329,5011,000013011,0192,0001096000000) + 52.397,00 Kč

- sociální pojištění
(4329,5031,000013011,0192,0001096000000) + 16.082,00 Kč

- zdravotní pojištění
(4329,5032,000013011,0192,0001096000000) + 5.204,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/269
ve výdajích - odbor vnitřních věcí

- poštovné
(6117,5161,000098348,0090,0000000000000) + 4.535,50 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka
- nákup služeb
(6117,5169,000098348,0191,0000000000000) - 4.535,50 Kč

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

1419/34/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Zařazení JA TSO - zahradnictví Žižkova (propojení Krnovská - Žižkova) do seznamu 

jmenovitých akcí 2020

b) Rozpočtové opatření č. 2020/6
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

odbor přípravy a realizace investic
Propojení Krnovská - Žižkova 
(2212,6121,000000000,0220,0007562000000) -   7.398.600,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
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JA TS - Zahradnictví Žižkova 
(propojení Krnovská - Žižkova)

(3639,6121,000000000,0790,0004244000000) +   7.398.600,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/6
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Úprava staré Jaktarky - ZAV
(objednávka)

(2321,6121,000000000,0220,0007909000000) + 30.000,00 Kč

Vlaštovičky - hasičská zbrojnice - BOZP
(objednávka)

(5512,6121,000000000,0220,0007823000000) + 43.012,50 Kč

Rekonstrukce mostu ul. Mostní - BOZP
(objednávka)

(2212,6121,000000000,0220,0007853000000) + 48.700,00 Kč

Investice - projektová dokumentace 
(6409,6121,000000000,0220,0000000000000) -  121.712,50 Kč

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

1420/34/RM/20 Reprezentační ples města - vzor smlouvy o reklamě a darovací smlouvy

Rada města

1. schvaluje
znění vzorových smluv pro zajištění akce Reprezentační ples města Opavy 2020: smlouva 
o poskytování reklamních služeb (MMOPP00HMQLC), darovací smlouva 
(MMOPP00HMQKH) a darovací smlouva (MMOPP00HMQ5K) dle příloh č. 1, 2 a 3 tohoto 
bodu s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu města Opavy je oprávněn v 
uvedených vzorových smlouvách provádět změny, které podstatným způsobem 
nezasáhnou do vzorové úpravy práv a povinností smluvních stran

2. pověřuje
a) Bc. Annu Sotolářovou, referentku odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu 

smluv o poskytování reklamních služeb a darovacích smluv dle bodu 1 tohoto 
usnesení

b) Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu 
smluv o poskytování reklamních služeb a darovacích smluv dle bodu 1 tohoto 
usnesení v případě nepřítomnosti Bc. Anny Sotolářové, referentky odboru kancelář 
primátora

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

1421/34/RM/20 Žádost o použití znaku města - SILESIA bike marathon

Rada města

1. schvaluje
použití znaku statutárního města Opavy spolkem Bike Sport Club Opava s.r.o. 
(IČ 68941919) pro propagaci akce SILESIA bike marathon, jejíž start probíhá v Opavě
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1422/34/RM/20 Dodatek ke Smlouvě o dílo - zpravodaj v Braillově písmu

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 4 (PID MMOPP00HMQ85) ke smlouvě o dílo (PID MMOPP00BVANR) ze dne 
2. 8. 2011, mezi statutárním městem Opava a sdružením Tandem - Sdružení rodičů 
a přátel školy při Základní škole pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči v Opavě, 
Havlíčkova 1, se sídlem Havlíčkova 520/1, 746 01 Opava, IČ: 68177488, zastoupeným 
Hanou Přiklenkovou, předsedkyní

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

1423/34/RM/20 Základní škola Opava-Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže

Rada města

1. schvaluje
a) v souladu s článkem V. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Základní škola Opava-Kylešovice provedení rekonstrukce atria s využitím akumulační 
nádrže

b) v souladu s článkem 2 odst. 3 písm. b) zajištění realizace investiční akce odborem 
přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy v roce 2020  

c) Rozpočtové opatření č. 2020/7
v příjmech - odbor školství

ZŠ Opava-Kylešovice
odvod z fondu investic
(3113,2122,000000000,0030,0009273000031) + 1.672.514,00 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

ZŠ Opava-Kylešovice - atrium
(3113,6121,000000000,0220,00074940000000) +1.672.514,00 Kč

2. ukládá
příspěvkové organizaci Základní škola Opava-Kylešovice odvést finanční prostředky 
z fondu investic na realizaci investiční akce takto:

• do 31. 1. 2020 částku 1.106.600,00 Kč
• do 31. 7. 2020 částku 565.914,00 Kč

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

1424/34/RM/20 Plat ředitelky Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

Rada města

1. stanoví
plat pí Bc. Sylvii Graf nově jmenované na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy 
Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, s účinností od 1. 2. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1425/34/RM/20 Plnění Akčního plánu 2019 Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky 
města Opavy 2017 - 2021

Rada města

1. bere na vědomí
Plnění Akčního plánu 2019 Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky města 
Opavy 2017 - 2021

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

1426/34/RM/20 Příloha č.1 ke smlouvě o poskytování IT služeb

Rada města

1. schvaluje
Přílohu č.1 (MMOPP00K1RG0) ke smlouvě o poskytování IT služeb (MMOPP00FTN7A) 
mezi statutárním městem Opavou a společností System4U a.s.,  se sídlem Lidická 
1879/48, Černá Pole, Brno, PSČ: 602 00, IČ:26945231, zastoupená Martinem Koláčkem, 
předsedou představenstva ve výši 178 096,87 Kč s DPH

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

1427/34/RM/20 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 28.536,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/Z/
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 28.536,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Charita Ostrava - Charitní dům Salvator
(4357,5223,00000000,0040,0000183000000) + 8.536,00 Kč
Charita Ostrava - Hospic sv. Lukáše
(3525,5223,00000000,0040,0000183000000) +20.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Opava ( PID 
MMOPP00DKKQF) 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 28.536,00 Kč

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

1428/34/RM/20 Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) - umístění informativního radaru na ulici 
Hlavní v Opavě Kylešovicích

Rada města

1. schvaluje
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Smlouvu o umístění zařízení (MMOPP00J896U) mezi statutárním městem Opava a ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČ 24729035

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

1429/34/RM/20 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. 1.200.000,00
Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 2.251.000,00
Příspěvek na provoz pečovatelské služby 1.327.000,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 1.707.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 11.380.000,00
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

DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na 
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních 
druhů a forem sociálních služeb - schváleno v RMO dne 27.11.2019

253.000,00

Dotace MSK na projekt "Podpora vzdělávání pracovníků domova pro 
seniory- Seniorcentrum Opava, p.o." - schváleno v RMO dne 25.09.2019 61.300,00

Dotace MSK na projekt "Podpora propagace a vzdělávání zaměstnanců 
pečovatelské služby Seniocentrum Opava, p.o." - schváleno v RMO dne 
25.09.2019

43.200,00

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

1430/34/RM/20 Návrh na přijetí darů pro potřebu Městského útulku v Opavě za rok 2019

Rada města

1. schvaluje
a) přijetí věcného daru poskytnutého statutárnímu městu Opava pro potřebu Městského 

útulku v Opavě v celkové výši 392.942  Kč

b) přijetí finančního daru poskytnutého statutárnímu městu Opava pro potřebu Městského 
útulku v Opavě v celkové výši 17.790 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/8
V příjmech - odbor životní prostředí

přijaté dary
   + 2.550,00 Kč

(1014,2321,00000000,0130,0009209000000)

ve výdajích - odbor životní prostředí + 2.550,00 Kč
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útulek pro psy
(1014,5171,00000000,0130,0002524000000)

2. bere na vědomí
že zapojení finančních prostředků ve výši 15.240,00 Kč do výdajů odboru životního 
prostředí proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2019, které bude předloženo na 
jednání rady města odborem finančním a  rozpočtovým

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

1431/34/RM/20 Vlajka pro Tibet

Rada města

1. souhlasí
s připojením statutárního města Opavy k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

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

1432/34/RM/20 Smlouva o poskytování správy benefitů a zákaznické a technické podpory 
prostřednictvím Benefity Café

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o poskytování správy benefitů a zákaznické a technické podpory prostřednictvím 
Benefity Café, MMOPP00K2W7X mezi statutárním městem Opava jako odběratelem 
a firmou Edenred CZ s.r.o., Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 24745391, jako 
dodavatelem

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

1433/34/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 09. 01. 2020 do 23. 01. 2020

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

1434/34/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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1435/34/RM/20 Dotace ostatní - Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. územnímu sdružení Opava 
- divadelní představení

Rada města

1. bere na vědomí
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žádost o finanční dotaci Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. územního sdružení 
Opava se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 47813423, na 
částečné pokrytí nákladů související se zakoupením vstupenek na divadelní představení, 
ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. územnímu sdružení Opava 

se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 47813423, na částečné 
pokrytí nákladů související se zakoupením vstupenek na divadelní představení, ve výši 
35.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/7
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 35.000,00 Kč

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. 
územnímu sdružení Opava
(4359,5222,00000000,0020,0000162000000) + 35.000,00 Kč

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

1436/34/RM/20 Slezské divadlo Opava - změna organizační struktury

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 4 organizačního řádu Slezského divadla Opava účinný ke dni 30. 3. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 9, 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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