
RADA 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 

U S N E S E N Í  

z 35. schůze  

RADY 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 

dne 6. 4.2016 

  



 2 35. RMO 6. 4. 2016 

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 6. 4. 2016 se zúčastnili 
 
 
Členové RMO 11 
Omluveni - 
Tajemník MMO JUDr. Tomáš Elis 
Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO JUDr. Monika Schlauchová 

Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler 
Mgr. Lada Dobrovolná 

Zaměstnanci pí Taťána Tomšíková 
Bc. Dalibor Majdanics 
Ing. Radka Honková 
Ing. Jana Onderková 
Mgr. Bc. Pavel Vltavský 

Hosté Ing. Jan Hazucha, ředitel TSO, s.r.o. 
p. Stanislav Gawrecki, ekonom. náměstek ředitele 
TSO, s.r.o. 
Ing. Michal Štěpánek, Tiskárna Grafico, s.r.o.  
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1196/35 RM 16 
1/35 

Majetkové zále žitosti  

 1. schvaluje  

 a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2157/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava  
– Předměstí dle zákresu ve snímku katastrální mapy 
 

  Hlasování: 6-1-3 

 b) záměr prodeje pozemku parc.č. 1371/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava  
- Předměstí 

  Hlasování: 7-0-3  

 2. schvaluje  
 

  záměr pronájmu pozemku parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří,  
k.ú. Opava - Předměstí 

  Hlasování: 10-0-0 
 

 3. schvaluje  
 

 a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/449 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/319 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/63 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 178/18 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 e) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/73 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 f) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/97 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 g) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 826/11 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 h) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/188 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 i) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 901/6 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 j) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 466/2 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Město 

 k) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/23 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 l) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/9 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

  Hlasování:10-0-0 
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1197/35 RM 16 
2/35 

Majetkové záležitosti pro p ředložení zastupitelstvu m ěsta  

 Rada města 

 1. ruší  

  usnesení RMO ze dne 2.12.2013 č.u. 2610/74 RM 13 bod 1 písm. b)  
(RMO schvaluje návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou 
notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a manžely Ladislavem  
a Zdeňkou Klimundovými, v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo 
manželů Ladislava a Zdeňky Klimundových k nemovitosti – části pozemku 
parc.č. 2431/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým  parc.č. 
2431/15 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který je v současné době 
zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, 
přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva manželů Ladislava a Zdeňky 
Klimundových k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno 
vydržení vlastnického práva podle § 134 občanského zákoníku) 
 

 2. schvaluje  

  návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu 
mezi Statutárním městem Opavou a panem Ladislavem Klimundou, v němž 
Statutární město Opava uzná vlastnické právo pana Ladislava Klimundy 
k nemovitosti – části pozemku parc.č. 2431/2 označené dle nezapsaného 
geometrického plánu novým  parc.č. 2431/15 v katastrálním území Kateřinky  
u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví 
Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva 
pana Ladislava Klimundy k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení 
uvedeno vydržení vlastnického práva podle § 134 občanského zákoníku  pro 
předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 10-0-0  
 

 3. neschvaluje  

  prominutí sankcí za porušení povinností ze strany nájemce ve výši ve výši 
215.000,00 Kč vyplývající ze Smlouvy o nájmu a o budoucí kupní smlouvě  
a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 23.7.2013 mezi 
Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím  
a Ing. Michalem Štěpánkem jako nájemcem a budoucím kupujícím  
(PID MMOPP00BOH4K), jejímž předmětem je pronájem, prodej a zřízení 
věcného břemene k části pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda, k.ú. Kylešovice 
pro předložení zastupitelstvu města 

 
 

 Hlasování: 6-0-5  

 4. neschvaluje  

  návrh na snížení kupní ceny 761,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)  
na cenu 200,00 Kč/m2 za prodej pozemků parc.č. st. 379 – zastavěná plocha  
a nádvoří, parc.č. st. 1073 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2694  
- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1586/2 – zahrada, parc.č. 1586/8  
- zahrada, částí pozemku parc.č. 1558/11 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky  
u Opavy  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 10-0-0 
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1198/35 RM 16 
3/35 

Smlouva o nájmu prostoru pro výstavu M ěsta s  dobrou adresou  
 

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu o nájmu prostoru pro výstavu Města s dobrou adresou 
(MMOPP004V0YH) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Tesco Stores ČR a.s. se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 
00 Praha 10, IČ 45308314, zastoupena Alanem Rajnoškem, centre managerem, 
na základě podpisového řádu Tescostores ČR s.r.o.  

  Hlasování: 10-0-0 
 
 
 
1199/35 RM 16 
4/35 

Uplatn ění předkupního práva  

 Rada města 

  neschvaluje  

  uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust.§ 3056 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následující nabízené nemovitostí : 

  budovy č.p. 2857, jiná stavba, ležící na pozemku parc.č. 2530/687 v katastrálním 
území Opava - Předměstí, která je v podílovém spoluvlastnictví Ing. arch. Jiřího 
Horáka, bytem Opava a Václava Dvořáka, bytem Opava , za nabízenou kupní 
cenu ve výši 3 200 000,- Kč,   pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-1  

 
 
 
1200/35 RM 16 
5/35 

Dokumenty o stavu místní Agendy 21 a projektu Zdrav é město za roky 2015, 2016  

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2016 
 

 b) Aktualizace pracovní skupiny místní Agendy 21 
 

 2. bere na v ědomí  

 a) Problémy Zdravého města na rok 2015 
 

 b) Hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město 
Opava za rok 2015 

  Hlasování: 10-0-1  
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1201/35 RM 16 
6/35 

Personální záležitosti  

 Rada města 

 1. zřizuje  

  nové pracovní místo „architekt - urbanista“ na odboru hlavního architekta a 
územního plánu s účinností od 1. 5. 2016 
 

 2. stanoví  
 

  v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný 
přepočtený počet 323,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 
pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo osobní asistentky 
náměstka s účinností od 1. 5. 2016 
 

 3. schvaluje  
 

  v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního 
řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, a to 
s účinností od 1. 5. 2016 

  Hlasování: 11-0-0 
 
 
 
1202/35 RM 16 
7/35 

Personální záležitosti - Seniorcentrum  

 Rada města 

  jmenuje  
 

  p. Ing. Michala Jedličku, bytem Opava, s účinností od 16. 5. 2016 ředitelem 
Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace Statutárního města Opavy 

  Hlasování: 11-0-0 
 
 
 
1203/35 RM 16 
8/35 

Majetek ve správ ě TSO s.r.o. – záměr výp ůjčky (Tyrš ův stadion)  

 Rada města 

  schvaluje  

  záměr výpůjčky nebytového prostoru, označeného jako kancelář (místnost  
č. 1.23), o výměře 50,49 m2, nacházejícího se v I. NP v budově bez čp/če, objekt 
občanské vybavenosti, postavené na pozemku parc. č. 2702/389, zastavěná 
plocha a nádvoří, v kat. území Opava-Předměstí (budova Tyršova stadionu) 
 

  Hlasování: 11-0-0 
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1204/35 RM 16 
9/35 

Městské lesy Opava – plán hospoda ření na rok 2016, plán mysliveckého 
hospoda ření na rok 2016 
 

 Rada města 

 1. schvaluje  

  plán mysliveckého hospodaření v honitbě na rok 2016 
 

 2. pov ěřuje 

  Mgr. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města 
Opavy, k podpisu přiloženého plánu mysliveckého hospodaření v honitbě na rok 
2016 
 

 3. bere na v ědomí  

  plán hospodaření na rok 2016 příspěvkové organizace Městské lesy Opava se 
sídlem Skřipov 110,747 45, IČ 00849669 

  Hlasování: 8-0- 3  

 
 
 
1205/35 RM 16 
10/35 

Dodatek č. 18 ke smlouv ě o nájmu majetku  

 Rada města 

  schvaluje  

  dodatek č. 18 (MMOPP00FSQK9) ke Smlouvě o nájmu nemovitého a movitého 
majetku, (MMOPP0028HRE) ze dne 05.05.2015 mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby 
Opava se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou 
Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti  

  Hlasování:10-0-0 

 
 
 
1206/35 RM 16 
11/35 

Dodatek č. 29 ke Smlouv ě o správ ě a údržb ě nemovitého a movitého majetku a jeho 
příslušenství a službách vykonávaných pro statutární město Opava ze dne 
05.05.2005 
 

 Rada města 

  schvaluje  

  dodatek č. 29 (MMOPP00FR01B) ke smlouvě, (MMOPP0028J1M) ze dne 
05.05.2005 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746  
01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem  

  Hlasování: 11-0-0 
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1207/35 RM 16 
12/35 

Základní škola Šrámkova 4 – rekonstrukce sociálního za řízení (pavilon A)  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) v souladu s článkem IX. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Opava, Šrámkova 4 rekonstrukci sociálního zařízení pavilonu A 
z fondu investic příspěvkové organizace 
 

 b)  v souladu s článkem 2 odst. 3 písm. b) zajištění realizace investiční akce 
odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy v roce 2016   

  Hlasování:11-0-0 

 
 
 
1208/35 RM 16 
13/35 

Dohoda o majetkovém vypo řádání - rekonstrukce koupališt ě 

 Rada města 

  odsouhlasila text  
 

  Dohody o vyrovnání za zhodnocení budovy koupaliště a kupní smlouvu 
(MMOPP00EIU7D) mezi Statutárním městem Opavou a společností Technické 
služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Předměstí, Těšínská 2057/71, PSČ: 746 
01, IČ: 64618188 (dále jen „Dohoda“) pro p ředložení zastupitelstvu m ěsta  
jako materiálu souvisejícího s připravovaným snížením základního kapitálu 
společnosti Technické služby Opava s.r.o., jejímž jediným společníkem je 
Statutární město Opava, o částku rovnající se celkové výši dluhu Statutárního 
města Opavy, který vyplyne z Dohody (toto usnesení není schválením uzavření 
Dohody jakožto podmínky platnosti právního jednání dle zákona o obcích)  

  Hlasování: 10-0-0  

 
 
1209/35 RM 16 
14/35 

Snížení základního jm ění spole čnosti Technické služby Opava s. r. o.  

 Rada města 

  doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
 

  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění 
pozdějších předpisů, usnesení o snížení základního kapitálu a změně 
zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se 
sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 74601, IČ 64618188, v níž je Statutární 
město Opava jediným společníkem, takto: 
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1209/35 RM 16 
14/35 

 Základní kapitál společnosti Technické služby Opava s.r.o. se sídlem v Opavě, 
Těšínská 71, PSČ  74601, IČ 64618188 (dále jen Společnost), se snižuje o 
částku 23.808.698,00 Kč (dvacettřimilionyosmsetosmtisícšestsetdevadesátosm  
korun českých), tedy z původní výše 33.100.000,00 Kč 
(třicettřimilionyjednostotisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 
9.291.302,-- Kč (devětmilionůdvěstědevadesátjedentisíctřistadvě koruny české). 
Účelem snížení základního kapitálu není úhrada ztráty. 
Počet společníků se nemění, vklad jediného společníka, Statutárního města 
Opavy, identifikační číslo 00300535, se mění ze současné výše vkladu 
33.100.000,00 Kč (třicettřimilionyjednostotisíc korun českých) na novou výši 
vkladu  9.291.302,00 Kč (devětmilionůdvěstědevadesátjedentisíctřistadvě koruny 
české). 
Statutárnímu městu Opava, jako jedinému společníkovi Společnosti bude 
vyplacena částka, o niž se snižuje základní kapitál, tj. 23.808.698,00 Kč. 
Vzhledem k tomu, že společnost nevydala kmenové listy, nestanoví se lhůta pro 
odevzdání kmenového listu. Snížením výše základního kapitálu a výše vkladu 
jediného společníka se zároveň mění příslušná ustanovení zakladatelské listiny 

  Hlasování: 10-0-0  

 
 
1210/35 RM 16 
15/35 

Příprava jednání valné hromady obchodní  spole čnosti Technické služby Opava  
s. r. o. 

 Rada města 

  bere na v ědomí  

  předložený Plán investic společnosti Technické služby Opava pro rok 2016 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
1211/35 RM 16 
16/35 

Příprava investi ční akce – smluvní vztahy  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu o způsobu provedení kácení dřevin a způsobu náhrady za vykácené 
dřeviny č. 8/2016/PRI (MMOPP00GGNSL) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
- Nusle, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, zastoupeném Ing. Tomášem Opělou, 
ředitelem Správy Ostrava a statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města v rámci akce „Stezka pro chodce  
a cyklisty v Opavě – Komárov“ (II. etapa) 

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/63 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – 

Komárov (II. etapa) 
 

   (2219,6121,00000000,0220,0007896000000)    +  18.065,30 Kč 
     
   Investice  
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 18.065,30 Kč 
  Hlasování: 10-0-0  
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1212/35 RM 16 
17/35 

Předložení žádosti o dotaci v  rámci 19. výzvy OP Životní prost ředí pro projekt „MŠ 
Na Pastvisku – zateplení obvodového plášt ě“, „MŠ Krnovská, Opava – revitalizace“ 
a ZŠ Otická, Opava – revitalizace 
 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „MŠ Na Pastvisku – 
zateplení obvodového pláště“ v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní 
prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Snížení 
energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů 
energie 
 

 b) zajištění financování projektu „MŠ Na Pastvisku – zateplení obvodového pláště“ 
v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 19. výzvy 
Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory, 
specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení 
využití obnovitelných zdrojů energie 
 

 c) zajištění udržitelnosti projektu „MŠ Na Pastvisku – zateplení obvodového pláště“  
v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané  
v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní  
osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti 
veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 
 

 d) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „MŠ Krnovská, Opava – 
revitalizace“ v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti 
veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 
 

 e) zajištění financování projektu „MŠ Krnovská, Opava – revitalizace“ v investiční 
fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 19. výzvy Operačního 
programu Životní prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 
5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie 
 

 f) zajištění udržitelnosti projektu „MŠ Krnovská, Opava - revitalizace“  
v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané  
v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní  
osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti 
veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 
 

 g) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „ZŠ Otická, Opava  
– revitalizace“ v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti 
veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 
 

 h) zajištění financování projektu „ZŠ Otická, Opava – revitalizace“ v investiční fázi 
ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 19. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Snížení 
energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů 
energie 
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i) zajištění udržitelnosti projektu „ZŠ Otická, Opava – revitalizace“ v provozní fázi 
po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 19. výzvy 
Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory, 
specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení 
využití obnovitelných zdrojů energie 

  Hlasování:11-0-0 

 
 
1213/35 RM 16 
18/35 

Rozpo čtová opat ření 2016 

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) Rozpočtové opatření č. 2016/64 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   investiční přijaté transfery od regionálních 

rad – projekt „Výstavba víceúčelové 
tělocvičny v Opavě-Komárově 

 

  MD 231 
0000 (0000,4223,380588505,0020,0007978000000) + 23.108.835,25 Kč 

     
   neinvestiční přijaté transfery od 

regionálních rad– projekt „Výstavba 
víceúčelové tělocvičny v Opavě-Komárově 

 

  MD 231 
0000 (0000,4123,380588005,0020,0007978000000) + 332.990,00 Kč 

     
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)  
  MD 231 

0800 (0000,8124,00000024,0020,0009965000000) - 23.441.825,25 Kč 

     
 b) Rozpočtové opatření č. 2016/65 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě  

- Komárov (II. etapa)  
 

   (objednávka)  
   (2219,6121,00000000,0220,0007896000000)    +  109.823,50 Kč 
     
   Demolice objektu MZ  
   (úspora)  
   (3639,5169,00000000,0220,0007633000000)    -    43.307,46 Kč 
     
   Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě  

- Komárov (II. etapa)  
 

   (úspora)  
   (2219,6121,00000000,0220,0007896000000)    -    4.563,00 Kč 
     
   Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě  

- Komárov (II. etapa)  
 

   (poplatek)  
   (2219,6121,00000000,0220,0007896000000)    +    1.636,00 Kč 
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  Investice  

   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -  63.589,04 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2016/66 
  ve výdajích – Městská policie 
   Služby Městské policie  
   (5311,5162,000000000,0110,0000000000000)    - 36.000,00 Kč 
     
   Autoprovoz  
   (5311,5169,000000000,0110,0002512000000)   + 36.000,00 Kč 
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2016/67 
  ve výdajích – odbor školství  
   Středisko volného času  
   neinvestiční příspěvek - OZDM  
   (3233,5331,00000000,0030,0001002000039)  + 20.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový  
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 20.000,00 Kč 
  Hlasování: 11-0-0  
 
 
 
1214/35 RM 16 
19/35 

Dotace ostatní  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) finanční dotaci Spolku živé historie se sídlem Ostrožná 68, 696 85 Moravský 
Písek, IČ 03807738, na náklady související se Dny vojenské historie Opavy, 
ve výši 100.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-4  

 b) finanční dotaci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem 
Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ 27019195, na náklady související 
s konáním VIII. Setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, 
Zlínského a Olomouckého kraje, ve výši 10.000,00 Kč 

  Hlasování: 10-0-0 

 c) finanční dotaci příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum 
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace se sídlem Podolská 
156, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 71237895, na náklady související 
s konáním Členského fóra A.T.J.C. ČR Hradec nad Moravicí 28. 4. - 29. 4. 2016, 
ve výši 20.000,00 Kč 

  Hlasování: 6-0-4  
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1215/35 RM 16 
20/35 

Vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty dle smlouvy o záv azku ve řejné služby 
městské autobusové a trolejbusové dopravy za rok 2015  
 

 Rada města 

 1. bere na v ědomí  

  informaci, že na základě vyúčtování skutečně prokazatelné ztráty Městského 
dopravního podniku Opava a.s. za rok 2015, je závazek Statutárního města 
Opavy vyplývající ze Smlouvy o závazku veřejné služby v městské autobusové  
a trolejbusové dopravě uzavřené na rok 2015, nižší o 1.613.356,00 Kč 
 

 2. schvaluje  

  Rozpočtové opatření č. 2016/68 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

   ostatní přijaté vratky transferů  
   (2221,2324,00000000,0020,0009138000000)  + 1.613.356,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový  
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002993000000)     + 1.613.356,00 Kč  
  Hlasování: 11-0-0 
 
  
 
1216/35 RM 16 
22/35 

Přijetí dotací - kulturní p říspěvkové organizace  
 

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu podpory 
aktivit v oblasti kultury na rok 2016 Opavské kulturní organizaci, příspěvkové 
organizaci, na realizaci projektu „Výstava Třetí rozměr staré Opavy 
a doprovodný program“ ve výši 150.000,00 Kč  
 

 b) přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
Slezskému divadlu Opava, příspěvkové organizaci, určené ke spolufinancování 
uznatelných nákladů spojených s provozem divadla, ve výši 814.000,00 Kč 
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c) závazné ukazatele rozpočtu  
Odvětvový odbor: Kancelá ř primátora  
Název organizace: Knihovna Petra Bezru če   

  Účel Částka  
Příspěvek na provoz:  14.000.000,00 
Z toho:   
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku  496.000,00 
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 7.385.000,00 
  
Účelový p říspěvek:  1.971.000,00 
Z toho:  
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 
v Moravskoslezském kraji  

1.971.000,00 

  
Investiční příspěvek  
Odvod do rozpočtu SMO   
Návratné finanční výpomoci  
Průtokové dotace   

 

   

 2. ukládá  

 a) ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, uzavřít Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje schválenou 
zastupitelstvem kraje usnesením č. 18/1876 ze dne 25. 2. 2016 
 

 b) řediteli Slezského divadla Opava uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje schválenou zastupitelstvem kraje usnesením              
č. 18/1879 ze dne 25. 2. 2016 

  Hlasování: 11-0-0 
 
 
 
 
1217/35 RM 16 
23/35 

Smlouva o dílo na vydání prostorové obrázkové knihy  „Tajemná Opava“  
 

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu o dílo (PID MMOPP00FOPUI) na vydání prostorové obrázkové knihy 
„Tajemná Opava“ (autorka – Lucie Seifertová) mezi statutárním městem Opava 
se sídlem - Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným       
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, a Petrem Prchalem se sídlem -     
Na Skalce 1047/1, 150 00 Praha 5, IČ: 86603965 

  Hlasování: 11-0-0 
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25/35 

Návrh na ud ělení Ceny statutárního m ěsta Opavy  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) udělení Ceny statutárního města Opavy panu PhDr. Vladimíru Klimtovi za přínos 
pro rozvoj sportu v Opavě a celoživotní  hráčskou a trenérskou práci 
v basketbale  
 

 b) přiznání finanční odměny panu PhDr. Vladimíru Klimtovi, bytem Opava, ve výši 
25.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města 
  

 c) Rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový  
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)    - 25.000,00 Kč 
   

ve výdajích – odbor kancelář primátora  
 

   (Ceny města)  
   (3399,5492,0000000,0120,0001064000000) + 25.000,00 Kč 
  pro předložení zastupitelstvu města 
  Hlasování: 11-0-0 
          
 
 
 
1219/35 RM 16 
26/35 

Záměr pronájmu, žádost o úhradu náklad ů, dodatek ke smlouv ě 
 

 Rada města 

 1. schvaluje  

  záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu ve   
3 NP budovy č.p. 131, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 298, 
zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, 
katastrální území Opava – Město (prostor na adrese Horní náměstí 48, Opava) 

 
 

 Hlasování: 10-0-0 

 2. neschvaluje  

  částečnou úhradu nákladů ve výši 100.000,- Kč za stavební úpravy, které 
proběhly v roce 2005 v prostorách 1 NP budovy č.p. 138, objekt k bydlení, která 
je součástí pozemku parc.č. 609, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce 
Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, a to ve 
prospěch společnosti REALIKA – realitní kancelář, s.r.o., jako nájemce, se 
sídlem Dolní náměstí 25, 746 01 Opava, IČ 26880288. Smlouva o nájmu 
prostoru sloužícího podnikání byla ukončena na základě žádosti nájemce 
dohodou ke dni 31.1.2016  
 

  Hlasování: 8-0-2  
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3. schvaluje  

  dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP009XFRG, 
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP00DG4LO, ze dne 
23.10.2013, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535 a Grovaro s.r.o. se sídlem Osadní 869/32,             
IČ 01868519, zastoupenou Danou Němcovou, jednatelem (prostor na adrese 
Mezi Trhy 3 a 5, Opava) 
 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
1220/35 RM 16 
28/35 

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích m ěsta Opavy a následné 
zavkladování v ěcného b řemene 
 

 Rada města 

  schvaluje  
   návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.  

INKOS/VB/10-6/471/Dud/2016, (MMOPP00FP37M) mezi Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 
zastoupeným společností INKOS – OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo 
nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 zastoupenou 
Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,            
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
pro umístění  podzemního vedení světelného signalizačního zařízení v pozemku 
parc.č. 3263/35 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní 
obchvat – Východní část“ stavební objekt „C 471 – SSZ křižovatky Rolnická - 
Mostní“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši      
1000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 11-0-0 
 
 
 
 
1221/35 RM 16 
29/35 

Snížení nájemného v  byt ě 

 Rada města 

  neschvaluje  
 

  snížení měsíčního nájemného z částky 82,60 Kč na částku  52,00 Kč za  metr 
čtvereční podlahové plochy bytu č. 3 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní 
náměstí 30  v Opavě z důvodu špatné kvality bydlení žadatelce paní Dagmar 
Onderkové trvale bytem Opava 

  Hlasování: 9-0-2  
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Udělení výjimek z  OZV č. 2/2011 - Festival „Šatlava Rock na grilu“ a „FreiPlatz - 
Opavská klubová noc“ 
 

 Rada města 

  uděluje  

 a) výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností  
Radiu Čas, s.r.o., Stavební 992, 708 00 Ostrava - Poruba IČ: 25817183 při 
pořádání akce Festival „Holba Rock na grilu“, která proběhne dne 23. 7. 2016 na 
ploše účelového letiště v Opavě-Kylešovicích, a to do 02.30 hodin následujícího 
dne 
 

 b) výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
MgA. Václavu Minaříkovi, řediteli festivalu „FreiPlatz – Opavská klubová noc“ a 
provozovateli Galerie Gottfrei, Otáhalova 263/1, 746 01 Opava, IČ: 73089672, při 
pořádání akce „FreiPlatz – Opavská klubová noc“, která bude probíhat ve dnech 
6. a 7. 5. 2016 v prostoru Galerie Gottfrei,  Krnovská 13/14, 746 01 Opava, a to 
po oba dny do 24.00 hodin   

  Hlasování: 11-0-0  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim K řupala   v.r.  
primátor 

Ing. Martin Víte ček  v.r.  
 náměstek primátora 

 


