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RAD A
STA TU TÁR N ÍHO MĚ STA OPAVY
U S N E S E N Í
4. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 5.12.2018 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
74/4/RM/18

Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
1. schvaluje
upravený program schůze Rady statutárního města Opavy dne 5. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
75/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu a dohodu o omezení věcného břemene (PID MMOPP00HZOS2) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem
Navrátilem, primátorem města, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto oprávněnou,
jejímž předmětem směna části pozemku parc.č. 2855 - ostatní plocha, označená dle přiloženého
nezapsaného geometrického plánu jako díl "a", části pozemku parc.č. st.2202 - zastavěná plocha a
nádvoří, označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl "b", sloučené do pozemku
parc.č. 2855/2 ve vlastnictví SMO za část pozemku parc.č.st.2201/1 - zastavěná plocha a nádvoří,
označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3315 ve vlastnictví ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ , vše katastrální území Kateřinky u Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
76/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/294 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického
podílu o velikosti 1/12 na pozemcích parc.č. 2890/454 - ostatní plocha a parc.č. 2890/455 - ostatní
plocha, k.ú. Opava - Předměstí
2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1711 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u
Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
77/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZOWI) mezi společností NOVUS BIKE s.r.o. se sídlem Vančurova
2985/20, 746 01 Opava, IČ 25821229, zastoupenou Vlastou Kalužíkovou, jednatelkou, jako prodávajícím
a Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemků
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parc.č. 2201/1 ostatní plocha a pozemku parc.č. 2202/24 - ostatní plocha, označených dle
nezapsaného geometrického plánu jako pozemky parc.č. 2201/30 a parc.č. 2202/28, k.ú. Opava Předměstí, za kupní cenu 238.128,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 + DPH (cena dohodou)
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
78/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu (PID MMOPP00GUB0R) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a
ČR - Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem Na Bělidle 724/7, Moravská
Ostrava 702 00 Ostrava, IČ 71009167, zastoupenou MUDr. Helenou Šebákovou, ředitelkou, jejímž
předmětem je směna pozemku parc. č. 2290/6 v k.ú. Opava-Předměstí ve vlastnictví Statutárního města
Opavy za části pozemku parc. č. 2290/5 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.
č. 2290/91 v k.ú. Opava-Předměstí ve vlastnictví ČR-Krajské hygienické stanice
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
79/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti

Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZO7Z) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 2172/308 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši
665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZOJB) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 2168/142 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši
630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZOL1) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 2172/36 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši
630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZOK6) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským,
vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015
jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 2890/389 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši
1.085,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
80/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene

Rada města
1. schvaluje
změnu povahy ve zřizování věcných břemen pro fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou
provozovateli inženýrských sítí z "in personam" na "in rem"
2. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00HXIFR) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se
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sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností
ELHAPRO, s.r.o. se sídlem Oldřišov, Opavská 315, 747 33, IČ 03978249, zastoupenou Ing.
Martinem Hadamčíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a podzemního
optického komunikačního vedení do pozemků parc.č. 2154/1, 5154/61, 2154/92, 2154/60 v k.ú.
Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Krnovská, 2916/104, posílení kNN", č. stavby IV-12-8015716,
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00HXIEW) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ
00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností
ELHAPRO, s.r.o. se sídlem Oldřišov, Opavská 315, 747 33, IČ 03978249, zastoupenou Ing.
Martinem Hadamčíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků
parc.č. 1079/57, 2328/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, Filípkova, p.č. 1027/1, rozšíření
kNN", č. stavby IV-12-8015914, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
Statutárního města Opavy
c) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXILX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská 1002/9,
120 00, IČ 47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 64, 95/1,
65 v k.ú. Vlaštovičky pro zrealizovanou stavbu "Vlaštovičky, 71/3, ░░░░ , NNk", č. stavby IV-128014082/3, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.800,00 Kč + DPH
d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXIAG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská 1002/9,
120 00, IČ 47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 1155/1
v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou stavbu "Podvihov, ░░░░ , pos. kNN", č. stavby IV-12-8014462/4,
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH
e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXID1) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Branka u Opavy, Školní 278, 747 41,
IČ 25371517 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2981 v k.ú. Opava Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, Vančurova, 3 garáže, rozš. kNN", č. stavby IV-128013297, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 22.800,00 Kč + DPH
f) smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, (MMOPP00HXINN) mezi Povodím Odry, státním
podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021,
zastoupenou Mgr. Miroslavem Janoviakem, LL.M., investičním ředitelem a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem a
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu v
pozemku parc.č. 3038/1 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce ul. Žižkovy (II. etapa)",
přeložka vodovodního řadu, za zřízení věcného břemene ve výši 9.800,00 Kč + DPH
g) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXIX9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
města a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem Opava, Podvihov pro umístění
podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a plynovodní přípojky v pozemku parc.č.
1050/19 v k.ú. Podvihov a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 1050/19 v k.ú. Podvihov pro zajištění
přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 1050/4 a st. 325 v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou stavbu
"Novostavba rodinného domu na parc.č. 1050/4 v k.ú. Podvihov", za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 19.400,00 Kč + DPH
h) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXIWE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Ostrava, Zábřeh pro umístění podzemního vedení vodovodní
přípojky do pozemku parc.č. 206/2 v k.ú. Milostovice pro zrealizovanou stavbu "Přípojka vody pro
budoucí RD na pozemcích parc.č. 77, 43/3 v k.ú. Milostovice", za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
i) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXIY4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
města a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2530/573 v k.ú. Opava
- Předměstí pro zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 2530/648 v k.ú. Opava - Předměstí pro
zrealizovanou stavbu sjezdu pro pozemek parc.č. 2530/648 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.200,00 Kč + DPH
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Usnesení: PŘIJATO

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města
1. schvaluje
umístění podzemního vedení kanalizace DN 300 a DN 500 do pozemků parc.č. 2529/1, 2529/2,
2530/259 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "Opava, ul. Dostojevského a Englišova rekonstrukce a oprava kanalizace"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
82/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Záměr změny smlouvy, Horní náměstí 4, Rybí trh 2, Opava

Rada města
1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a DUY ANH FASHION s.r.o, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ:
05064651, zastoupenou jednatelkou Thi Thuy Hanh Pham, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem části prostor o výměře 630 m2 nacházejících se ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 21,
která je součástí pozemku parc. č. 265/3, budovy bez č.p./č.e. která je součástí pozemku parc. č. 265/5
a budovy č.p. 27, která je součástí pozemku parc.č. 270, část obce Město, vše v katastrálním území
Opava-Město, nacházejících se na adresách Horní náměstí 21/4 a Rybí trh 27/2, 746 01 Opava, kteréžto
změny spočívají ve snížení měsíčního nájemného z částky 100.000,00 Kč bez DPH za pronajatou
plochu na částku 90.000,00 Kč bez DPH za pronajatou plochu
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
83/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Realizace přeložky vedení el.energie parkoviště Rybářská - zrušení

Rada města
1. ruší
usnesení č. 3607/94/RM18/1 (RMO schvaluje záměr změny Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
(MMOPP00FG6CL) uzavřené dne 7. 3. 2017 mezi Statutárním městem Opavou jako budoucím
prodávajícím a společností ZAALEX s.r.o, se sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, IČ 47666978, jako
budoucím kupujícím, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2017, jejímž předmětem je budoucí prodej
následujících pozemků či jejich částí ve vlastnictví Statutárního města Opavy ležících v katastrálním
území Opava-Předměstí: parc.č. 277/1, 277/5, 277/6, 277/8, 277/10, 278/2, 278/13 a 289/1 (dále jen
"Smlouva"), kterážto změna Smlouvy spočívá v konstituování závazku Statutárního města Opavy zajistit
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v místech výstavby
náhradního parkoviště dle přiloženého zákresu).
2. ruší
usnesení č. 3607/04/RM 18/2
a) (RMO doporučuje zastupitelstvu schválit a) dodatek č.2(MMOPP00EUXJS)ke smlouvě o budoucí
smlouvě kupní(MMOPP00FG6CL) ze dne 7.3.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupené Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a ZAALEX s.r.o. se sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, IČ 47666978, zastoupenou Ing. Zdeňkem
Kostřicou, jednatelem)
b) (RMO doporučuje zastupitelstvu schválit b) smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (MMOPP00EV0W1) mezi ČEZ
Distribuce,a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Vítem
Grabcem, vedoucím oddělení Připojování a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí
382/69. IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města)
c) (RMO doporučuje zastupitelstvu schválit c) rozpočtové opatření č. 2018/XXX/Z
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
distribuční soustava PDS
(3633,6121,00000000,0051,0000000000000)
+ 731.236,00 Kč
oddělení správy a evidence pozemků
výkupy pozemků
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- 731.236,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
84/4/RM/18

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Dokončení západní části jižního
obchvatu města Opavy mezi sil. I/46 Olomoucká a sil. I/11 Bruntálská" - studie zahájení výběrového řízení

Rada města
1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Dokončení západní části jižního
obchvatu města Opavy mezi sil. I/46 Olomoucká a sil. I/11 Bruntálská" - studie, v rozsahu dle
Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy
b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. - Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava 702 00, IČO:
42767377
2. Dopravní projektování, spol. s.r.o. - Janáčkova 1194/12, Moravská Ostrava 702 00, IČO: 25361520
3. SHB a.s. - Masná 1493/8, Moravská Ostrava 702 00, IČO: 25324365
4. HBH Projekt, spol. s r.o. - Kabátníkova 5, Brno 602 00, IČO: 44961944
5. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. - Legionářská 1085/8, Olomouc 779 00,
IČO: 64610357
2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Jakub Hvězda
3. Bc. Rudolf Klapetek
b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. arch. Jitka Nešutová
2. Ing. arch. Petr Stanjura
3. Ing. Dalibor Novotný
3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2018/314
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Rekonstrukce ul. Pekařské
(2212,6121,00000110,0220,0007565000000)

- 453.000,00 Kč

ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánování
Jižní obchvat - ul. Olomoucká - Bruntálská
(2212,5169,00000110,0080,0007532000000)
+ 453.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
85/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Podvihov - Podvihovský
Mlýnek - most" - výsledek zadávacího řízení

Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů:
1. IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523
2. Společnost " HSM + ChT - most Podvihov"
1)Vedoucí společník - Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 799 00 Olomouc, IČ: 28597460
2)Společník - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, IČ: 25253361
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620
00 Brno, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 48035599
4. FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Odštěpný závod
Ostrava, ul. Palackého 105, 702 00 Ostrava, IČ: 25317628
b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, o výběru dodavatele IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova
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229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, tedy nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
86/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce ul.
Pekařské" - výsledek zadávacího řízení

Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Morava,
oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov, IČ:60838744
2. SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352
3. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
Jahodová 60, 620 00 Brno, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u
Nového Jičína, IČ: 48035599
5. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, (odštěpný
závod oblast Morava), IČ: 45274924
6. IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00
Olomouc, IČ: 25869523

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, o výběru dodavatele STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
Odštěpný závod Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov, IČ:60838744, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
87/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Boženy Němcové fasáda" - výsledek zadávacího řízení

Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů:
1. BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 27800466
2. MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776506
3. GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
4. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947
b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, o výběru dodavatele BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 OstravaPřívoz, IČ: 27800466, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy
nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
88/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Realizace investičních akcí v roce 2019

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
seznam investičních akcí na rok 2019 s tím, že v roce 2019 budou realizovány akce uvedené pod
oddílem "zařazené k realizaci v roce 2019" a akce pod oddílem "dotační tituly" jen v případě získání
dotace
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
89/4/RM/18

Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2019

Usnesení: PŘIJATO
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Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
seznam projektových dokumentací na rok 2019
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
90/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Investiční akce "Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace" - dodatek ke smlouvě o
dílo

Rada města
1. schvaluje
a) dodatek č. 2 (MMOPP00IKN3O) ke smlouvě o dílo č. 16/2017/PRI (MMOPP00GGM5Z) mezi
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ: 00300535,
zastoupeném Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností KR OSTRAVA a.s. se
sídlem Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 25890981, DIČ: CZ25890981,
zastoupenou Štefanem Polákem, statutárním ředitelem v rámci akce "Zlatníky a Milostovice splašková kanalizace"
b) Rozpočtové opatření č. 2018/315
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace
(2321,6121,00000026,0220,0007719000000)
+ 12.215,00 Kč
(2321,6121,00000026,0220,0007718000000)
- 4.190.173,00 Kč
(2321,5171,00000120,0220,0007719000000)
+ 24.200,00 Kč
Investice
(6409,6121,00000026,0220,0000000000000)
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
91/4/RM/18

+ 4.177.958,00 Kč
- 24.200,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se sazbou poplatku ve výši
495,00 Kč s účinností od 01.01.2019
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
92/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Platy ředitelů škol a školských zařízení

Rada města
1. stanovuje
platy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Opava s účinností od 1. 1. 2019
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
93/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Souhlas RMO s přijetím daru pro ZŠS

Rada města
1. souhlasí
s přijetím finančního daru pro Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace od obecně
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN ve výši 27 572 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
94/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2018
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Rada města
1. schvaluje
a) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace na rok 2018
b) změnu odpisového plánu Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková organizace na rok
2018
c) změnu odpisového plánu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace na rok
2018
d) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Pekařská-příspěvková organizace na rok 2018
e) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Suché Lazce - příspěvková
organizace na rok 2018
f) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice - příspěvková organizace
na rok 2018
g) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace na rok
2018
h) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace na rok 2018
i) změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace na
rok 2018
j) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace na rok 2018
k) změnu odpisového plánu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková
organizace na rok 2018
l) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace na rok 2018
m) změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace na rok 2018
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
95/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas
s podáním žádosti o dotaci na základě Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 MŠMT k předložení žádosti
v rámci Programu 133530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, Podprogram 133D
531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK, TJ pro TJ Slavii Malé Hoštice
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) požadovanou spoluúčast financování z rozpočtu SMO ve výši 28.714.840,71 Kč TJ Slavii Malé
Hoštice v případě poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu na rok 2019, Program 133 530
Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, Podprogram 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK, TJ, a to na základě vyhlášené Výzvy V3 Sport,
investice 2019/2020 na výstavbu "Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu" v MČ Malé Hoštice
Rozpočtové opatření 2018/XXX/Z
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
daň z přidané hodnoty
MD 231 0600
(0000,1211, 00000000,0020,0000000000000)
+ 28.714.840,71 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva - zajištění spolufinancování projektu
"Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu"
investor: ZJ Slavia Malé Hoštice
6409, 6901, 00000000,0020, 0002993000000)
+ 28.714.840,71 Kč
b) zřízení práva stavby k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Opavy parc.č. 592/3 a
parc.č. 592/2 k katastrálním území Malé Hoštice vymezeným geometrickým plánem č. 825-9/2018 ze
dne 18. 4. 2018 pro Tělovýchovnou jednotu Slavia Malé Hoštice, z.s., se sídlem Sportovní 485/3,
Malé Hoštice, 747 05 Opava, IČ 44941994, za účelem vybudování "Stavby pro školní a rekreační
tělovýchovu"
c) a to za podmínky, že Tělovýchovné jednotě Slavia Malé Hoštice, z.s. bude ze státního rozpočtu na rok
2019 poskytnuta dotace na realizaci "Stavby pro školní a rekreační tělovýchovu" nejméně ve výši 27.
mil. Kč
3. bere na vědomí
finanční spoluúčast městské části Malé Hoštice na realizaci Stavby ve výši 8.714.840,71 Kč, a to formou
poskytnutí účelové investiční dotace (dále je "Dotace"). Dotace bude Stavebníkovi poskytnuta
jednorázově z rozpočtu statutárního města Opava, přičemž městská část Malé Hoštice výslovně
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souhlasí s tím, aby o uvedenou částku 8.714.840,71 Kč byly sníženy její peněžní příjmy garantované
Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2015, Statutem statutárního města Opavy, a to počínaje kalendářním
(rozpočtovým) rokem následujícím po poskytnutí Dotace vždy o částku 1.500.000,00 Kč ročně (v 6.
rozpočtovém roce bude snížení peněžních příjmů činit částku 1.214.840,71 Kč).
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3
96/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - ANIMA VIVA z.s. - nákup automobilu

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku ANIMA VIVA z. s. se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06
Opava, IČ 26591014, na pořízení automobilu pro podporu terénní formy sociální rehabilitace, ve výši
160.000,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční dotaci spolku ANIMA VIVA z. s. se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava,
IČ 26591014, na pořízení automobilu pro podporu terénní formy sociální rehabilitace, ve výši 160.000,00
Kč
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Změna rozpisu rozpočtu č. 2018/XXX/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 160.000,00 Kč
dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) + 160.000,00 Kč
dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 160.000,00 Kč
ANIMA VIVA z.s.
(4378,6322,00000000,0020,0000158000000) + 160.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
97/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - Spolek přátel kultury - charitativní ples

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
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
3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. 2018/149
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 30.000,00 Kč
dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) + 30.000,00 Kč
dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 30.000,00 Kč
Spolek přátel kultury a umění Opava
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(3319,5222,00000000,0020,0000493000000) + 30.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
98/4/RM/18

Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/316
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu (zpracování lesního hospodářského
plánu)
MD 231 0000
(0000,4216,00029519,0020,0000000000000) + 666.840,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města
zpracování lesního hospodářského plánu
- změna zdrojů financování u faktury
MMOPP00HYVBF
(1039,6119,00000020,0050,0000000000000) - 666.840,00 Kč
(1039,6119,00029519,0050,0000000000000) + 666.840,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000020,0020,0002996000000) + 666.840,00 Kč
b) Rozpočtové opatření č. 2018/317
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,00029014,0020,0000000000037) + 294.584,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz
- umělá obnova sadbou - první
(1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 35.640,00 Kč
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného
věku porostu
(1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 258.944,00 Kč
c) Rozpočtové opatření č. 2018/318
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,00029014,0020,0000000000037) + 219.178,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz
- umělá obnova sadbou - první
(1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 109.170,00 Kč
- umělá obnova sadbou - opakovaná
(1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 12.000,00 Kč
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného
věku porostu

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [4/RM/5.12.2018]

(1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 98.008,00 Kč
d) Rozpočtové opatření č. 2018/319
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037) + 122.648,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz
- vyklizování nebo přibližování dříví koněm
(1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 76.928,00 Kč
- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením
(1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 45.720,00 Kč
e) Rozpočtové opatření č. 2018/320
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037) + 100.667,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz
- vyklizování nebo přibližování dříví koněm
(1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 84.827,00 Kč
- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením
(1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 15.840,00 Kč
f) Rozpočtové opatření č. 2018/321
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037) + 92.222,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz
- vyklizování nebo přibližování dříví koněm
(1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 76.502,00 Kč
- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením
(1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 15.720,00 Kč
g) Rozpočtové opatření č. 2018/322
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037) + 53.735,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz
- vyklizování nebo přibližování dříví koněm
(1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 53.735,00 Kč
h) Rozpočtové opatření č. 2018/323
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
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ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037) + 26.748,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz
- vyklizování nebo přibližování dříví koněm
(1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 26.748,00 Kč
i) Rozpočtové opatření č. 2018/324
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,00029014,0020,0000000000037) + 21.936,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného
věku porostu
(1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 21.936,00 Kč
j) Rozpočtové opatření č. 2018/325
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,00029014,0020,0000000000037) + 866.230,00 Kč
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz
- umělá obnova sadbou - první
(1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 339.534,00 Kč
- zajištění lesních porostů
(1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 513.480,00 Kč
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného
věku porostu
(1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 13.216,00 Kč
k) Rozpočtové opatření č. 2018/326
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 2.500,00 Kč
ve výdajích - odbor dopravy
vratky přeplatků z minulých let - pokuty
(6409,5909,00000000,0160,0009271000000) + 2.500,00 Kč
l) Rozpočtové opatření č. 2018/327
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kylešovice - U hřiště - rekonstrukce hřišť
(3412,6121,00000025,0220,0007606000000)
- 79.575,00 Kč
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (střednědobý
úvěr) - snížení čerpání
MD 231 0000
(0000,8123,00000025,0020,0009964000000)
- 79.575,00 Kč

Stránka 12 z 24

Přehled usnesení [4/RM/5.12.2018]

m) Rozpočtové opatření č. 2018/328
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,103533063,0020,0000000000023)
(0000,4116,103133063,0020,0000000000023)
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+ 1.138.754,34 Kč
+ 200.956,66 Kč
celkem 1.339.711,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Ochranova - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt Podpora školních aktivit - šablony II.
(3113,5336,103533063,0030,0001002000023)
+ 1.138.754,34 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000023)
+ 200.956,66 Kč
n) Rozpočtové opatření č. 2018/329
v příjmech - MČ Suché Lazce
poplatek ze psů
(0000,1341,00000000,0830,0009042000000) + 40.150,00 Kč
nebyt.prostory- služby
(3613,2111,00000000,0830,0009096000000) + 4.086,00 Kč
nebyt.prostory- nájemné
(3613,2132,00000000,0830,0009047000000) + 7.669,00 Kč
nebyt.prostory- krátkodobý pronájem
(3392,2132,00000000,0830,0009343000000) + 3.039,00 Kč
prodej materiálu
(3639,2310,00000000,0830,0009393000000) + 1.100,00 Kč
fakturované příjmy - pošta
(2411,2111,00000000,0830,0009219000000) + 141.465,00 Kč
ve výdajích - MČ Suché Lazce
kulturní dům - opravy a udržování
(3392,5171,00000000,0830,0000000000000) + 197.509,00 Kč
o) Rozpočtové opatření č. 2018/330
ve výdajích - odbor školství
neinvestiční příspěvek MŠ Pekařská
(3111,5331,00000120,0030,0001002000010) + 102.880,00 Kč
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
investiční akce
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 102.880,00 Kč
p) Rozpočtové opatření č. 2018/331
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4216,00017978,0020,0007651000000) + 2.144.556,90 Kč
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Penzion IV., ul. Hálkova, Opava
- stavby
(4350,6121,00017978,0220,0007651000000) + 2.144.556,90 Kč
(4350,6121,00000026,0220,0007651000000) - 2.144.556,90 Kč
Investice
(6409,6121,00000026,0220,0000000000000) + 2.144.556,90 Kč
q) Rozpočtové opatření č. 2018/332
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
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(0000,4116,103533063,0020,0000000000008) + 570.315,98 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000008) + 100.644,02 Kč
celkem 670.960,00 Kč
ve výdajích - odbor školství
MŠ e:Beneše - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt "Naše barevná školka"
(šablony II)
(3111,5336,103533063,0030,0001002000008) + 570.315,98 Kč
(3111,5336,103133063,0030,0001002000008) + 100.644,02 Kč
r) Rozpočtové opatření č. 2018/333
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
rezerva odd. HKR
(5212,5901,00000000,0193,0000000000000)
- 17.500,00 Kč
ve výdajích - odbor kancelář primátora
Vánoční trhy - služby
(2141,5169,00000000,0120,0001043230000)
s) Rozpočtové opatření č. 2018/334
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

+ 17.500,00 Kč

- 115.979,84 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
Bezbariérové zastávky MHD v Opavě 2017 - vratka
přijaté dotace z roku 2017 SFDI
D 231 0000
(6409,5364,00091628,0140,0007596000000)
+ 115.979,84 Kč
2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/150
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kylešovice - kanalizace - II. etapa
(2321,6121,00000120,0220,0007998000000) - 2.030.933,00 Kč
(2321,6121,00000000,0220,0007998000000) - 1.775.000,00 Kč
ZŠ Mírová 35 (výměna oken)
(3113,6121,00000110,0220,0007564000000) - 5.000.000,00 Kč
ZŠ Mírová - hřiště
(3113,6121,00000120,0220,0007544000000) - 3.500.000,00 Kč
(3113,6121,00000020,0220,0007544000000) - 1.215.000,00 Kč
Sportoviště - bazén
(3412,6121,00000020,0220,0007811000000) - 5.455.055,00 Kč
Investice
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 7.019.000,00 Kč
ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)
(3113,6121,00000120,0220,0007530000000)
(3113,6121,00000110,0220,0007530000000)
(3113,6121,00000020,0220,0007530000000)
(3113,6121,00000000,0220,0007530000000)

+ 5.530.933,00 Kč
+ 5.000.000,00 Kč
+ 6.670.055,00 Kč
+ 8.794.000,00 Kč
celkem 25.994.988,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/151
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
ZŠ Vrchní - opěrná zeď - PD
(objednávka)
(3113,6121,00000120,0220,0007531000000) + 59.895,00 Kč
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ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)
- posudek
(objednávka)
(3113,6121,00000120,0220,0007530000000) + 10.806,00 Kč
Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 70.701,00 Kč
c) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/152
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
Výkony TSO - veřejné osvětlení
- elektrická energie
(3631,5154,00000000,0790,0002538000000) - 1.500.000,00 Kč
- opravy a udržování
(3631,5171,00000000,0790,0002538000000) + 1.500.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
99/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Obdarování dárců krve

Rada města
1. schvaluje
a) přidělení odměn ve výši 1.000,00 Kč celkem 67 držitelům Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Jánského a
2.000,- Kč celkem 30 držitelům Zlatého kříže ČČK 3. třídy.
b) Rozpočtové opatření č. 2018/335
ve výdajích - odbor kancelář primátora
Oceňování dobrovolných dárců krve
(3399,5492,00000000,0120,0001058000000)
+ 27.000,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020, 0002996000000)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
100/4/RM/18

- 27.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Žádost o použití znaku města

Rada města
1. neschvaluje
použití znaku statutárního města Opavy na nástěnné mapě společnosti Kompakt spol. s r. o.
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
101/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Sdružení historický sídel Čech, Moravy a Slezska - zastupování města

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
jmenování Mgr. Dalibora Halátka zástupcem Statutárního města Opava
ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ke dni 17. 12. 2018
2. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
náměstka primátora Ing. Michala Jedličku zástupcem Statutárního města Opava
ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska s účinností od 18. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
102/4/RM/18
Rada města

Turistická oblast Opavské Slezsko - zastupování města

Usnesení: PŘIJATO
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1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
jmenování Mgr. Dalibora Halátka zástupcem Statutárního města Opava v zapsaném spolku Turistická
oblast Opavské Slezsko ke dni 17. 12. 2018
2. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
primátora města Ing. Tomáše Navrátila zástupcem Statutárního města Opava v zapsaném spolku
Turistická oblast Opavské Slezsko s účinností od 18. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
103/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Ustanovení politika projektu Zdravé město a místní Agendy 21, jmenování členů
Komise Zdravého města a místní Agendy 21

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
pověření Mgr. Dalibora Halátka jako politika projektu Zdravé město a místní Agendy 21 s účinností od
17. 12. 2018
2. doporučuje zastupitelstvu města pověřit
Bc. Hanu Brňákovou, 1. náměstkyni primátora, jako politika projektu Zdravé město a místní Agendy 21 s
účinností od 18. 12. 2018
3. ruší
a) jmenování členů Komise Zdravého města a místní Agendy 21 s hlasovacím právem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mgr. Veroniku Bittovou
Bc. Hanu Brňákovou
Jaroslava Čecha
Ing. Romeo Doupala
Mgr. Milana Freiberga
Mgr. Zdeňka Frélicha
Mgr. Pavla Gregora
Mgr. Dalibora Halátka
Ing. Pavla Kořízka
Libora Moravce
Václava Müllera
Mgr. Martina Petráska
Ing. Ivo Rychtara
Mgr. Ludmilu Tesařovou
Mgr. Kamilu Tkáčovou

b) jmenování členů Komise Zdravého města a místní Agendy 21 bez hlasovacího práva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mgr. Moniku Čermínovou
Mgr. Janu Foltysovou
Ing. Martinu Heisigovou
Kateřinu Hnátovou
Ing. Jaromíra Hudečka
Martina Kokyho
Mgr. Romana Konečného
Ing. Marii Vavrečkovou

4. jmenuje
členy Komise Zdravého města a místní Agendy 21 s hlasovacím právem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mgr. Veroniku Bittovou
Bc. Hanu Brňákovou
Jaroslava Čecha
Mgr. Zdeňka Frélicha
Ing. Martina Giráška
Ing. Lucii Klapetkovou
Bc. Michaelu Krejčí
MUDr. Petra Kümpela
Petra Palyzu
Tomáše Pchálka
Lukáše Vaňka

Přehled usnesení [4/RM/5.12.2018]
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5. schvaluje
Dodatek č. 1 ke Statutu Komise Zdravého města a místní Agendy 21 statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
104/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2018, 2019

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
ukončení výzvy Nápady pro Opavu 2018
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyhlášení výzvy Nápady pro Opavu 2019 s finanční alokací 1.200.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
105/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o připojení elektrické požární signalizace objektu - KD Na Rybníčku

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00HXLT8), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746
26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Českou
republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30
Ostrava - Zábřeh, IČ: 70884561, zastoupenou brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS
Moravskoslezského kraje
2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 2018/153
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
nákup ostatních služeb
(3392,5169,00000000,0051,0007697000000)

+ 65.408,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
opravy a udržování
(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)

- 65.408,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
106/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Majetek ve správě TSO s.r.o. - Smlouva o nájmu nebytového prostoru (Městské
koupaliště v Opavě)

Rada města
1. schvaluje
smlouvu o nájmu nebytového prostoru na Městském koupališti v Opavě (MMOPP00HXML5), mezi
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na
základě plné moci ze dne 15. 11. 2017 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská
71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupeným Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti a spolkem
Potápěčský klub REJNOK Opava, pobočný spolek SPMS se sídlem Krnovská 82/142, Jaktař, 747 07
Opava, IČ 00535524, zastoupeným Vladimírem Kalusem, předsedou
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
107/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Harmonogram termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva v roce 2019

Rada města
1. schvaluje
harmonogram termínů schůzí Rady statutárního města Opavy v roce 2019
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2019
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Usnesení: PŘIJATO

Svaz města a obcí České republiky - nominace zástupce

Rada města
1. deleguje
primátora Statutárního města Opavy pana Ing. Tomáše Navrátila, nar. 21. 5. 1983 jako svého zástupce
do orgánů Svazu měst a obcí České republiky, aby v nich hájil zájmy Statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
109/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města do 4. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
110/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města delegovat
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
a) jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti Slezský fotbalový
club Opava a.s. se sídlem Opava, Lipová 105/2, PSČ: 746 01, IČ: 25835912, které se budou konat do
konce tohoto volebního období, Ing. Tomáše Navrátila, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí:
PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., náměstka primátora, Bc. Hanu Brňákovou, 1. náměstkyni primátora, a
Ing. Michala Jedličku, náměstka primátora
b) jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti ELIO Slezsko a.s.
se sídlem Holasovice, skládka Holasovice II č.p. 202, PSČ: 747 74, IČ: 60913860, které se budou
konat do konce tohoto volebního období, Ing. Tomáše Navrátila, primátora, a jeho náhradníky v tomto
pořadí: Bc. Hanu Brňákovou, 1. náměstkyni primátora, PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., náměstka
primátora a Ing. Michala Jedličku, náměstka primátora
c) jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ: 709 45, IČ: 45193665,
které se budou konat do konce tohoto volebního období, Bc. Hanu Brňákovou, 1. náměstkyni
primátora, a její náhradníky v tomto pořadí: PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., náměstka primátora, Ing.
Michala Jedličku, náměstka primátora a Ing. Tomáše Navrátila, primátora
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
111/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
112/4/RM/18

Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města
1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2018/336
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
správa a údržba zimního stadionu
opravy a udržování

Usnesení: PŘIJATO
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(3412,5171,00000000,0051,0001103000000) + 21.000,00 Kč
stroje, přístroje a zařízení
(3412,6122,00000000,0051,0001103000000) - 21.000,00 Kč
2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/154
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
JA TS - ul. Pekařská - oprava komunikace
(od mostu po ul. Nákladní)
(2212,5171,00000120,0790,0004220000000) + 59.284,59 Kč
JA TS - ul. Purkyňova - oprava komunikace
(2212,5171,00000120,0790,0004210000000)) - 59.284,59 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
113/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Smlouvy - Přímá podpora z rozpočtu 2019

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu, MMOPP00CWCNJ, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Základní školou
pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 se sídlem Dostojevského 1669/12, 746 01 Opava Předměstí, IČ 47813229, zastoupenou Mgr. Silvií Häuserovou, ředitelkou, ve výši 45.000,00 Kč
b) smlouvu, MMOPP00CWCP9, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Mendelovým
gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava,
IČ 47813113, zastoupeným Mgr. Monikou Klapkovou, ředitelkou, ve výši 60.000,00 Kč
c) smlouvu, MMOPP00CWCMO, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Základní školou,
Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací se sídlem Havlíčkova 520/1, 746 01 Opava, IC
47813482, zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou, ředitelkou, ve výši 20.000,00 Kč
d) smlouvu, MMOPP00CWCQ4, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a spolkem
PREEDUK z.s. se sídlem Pod Hanuší 364, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 65889053, zastoupeným
Mgr. Hanou Borunskou, předsedkyní, ve výši 100.000,00 Kč
e) smlouvu, MMOPP00CWCOE, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Martinem
Žižlavským se sídlem Krnovská 28/45, 746 01 Opava, IČ 65518161, ve výši 150.000,00 Kč
f) smlouvu, MMOPP00CWCLT, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Slezskou
univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813059,
zastoupenou doc. Ing. Pavlem Tulejou, PhD., rektorem, ve výši 250.000,00 Kč
g) smlouvu, MMOPP00CWCSU, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Slezským FC
Opava, z.s. se sídlem Lipová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22883304, zastoupeným Aloisem
Grussmannem, předsedou výboru, ve výši 300.000,00 Kč
h) smlouvu, MMOPP00CWCKY, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Basketbalový
klub Opava a.s.se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 25840576, zastoupeným Ing.
Martinem Vítečkem, předsedou představenstva, ve výši 1.600.000,00 Kč
i) smlouvu, MMOPP00CWCRZ, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Slezským
fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25835912,
zastoupeným Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva, ve výši 4.500.000,00 Kč
j) smlouvu, MMOPP00CWCVF, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Hokejovým
klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 0461875,
zastoupeným Lubomírem Tobolkou, jednatelem a Ing. Martinem Vítečkem, jednatelem, ve výši
4.000.000,00 Kč
k) smlouvu, MMOPP00CWCUK, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Slezským
fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25835912,
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zastoupeným Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva, ve výši 11.000.000,00 Kč, včetně
čestného prohlášení
l) smlouvu, MMOPP00CWCJ3, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Basketbalový klub
Opava a.s.se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 25840576, zastoupeným Ing.
Martinem Vítečkem, předsedou představenstva, ve výši 7.300.000,00 Kč, včetně čestného prohlášení
m) smlouvu, MMOPP00CWCTP, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Hokejovým
klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 0461875,
zastoupeným Lubomírem Tobolkou, jednatelem a Ing. Martinem Vítečkem, jednatelem, ve výši
7.500.000,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
114/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Rozhodnutí Statutární města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský
dopravní podnik Opava a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu
působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98,
PSČ: 747 06 IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 1234 (dále jen "společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s."), jejímž jediným akcionářem je
Statutárním město Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:
1. odvolává
předsedu, místopředsedu a členy představenstva a předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady
společnosti Městského dopravního podniku Opava a.s.
a) Adama Ludvíka Kwieka, předsedu představenstva
b) Ing. Michala Jedličku, místopředsedu představenstva
c) Ing. Libora Pěčonku, člena představenstva
d) Ing. Martina Vítečka, člena představenstva
e) Jana Sedláčka, předsedu dozorčí rady
f) Ing. Vojtěcha Turka, místopředsedu dozorčí rady
g) Ing. Ondřeje Veselého, člena dozorčí rady
h) Petra Urbánka, člena dozorčí rady
i) Ing. Bc. Josefa Víchu, člena dozorčí rady
2. volí
nové členy představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.
a) Ing. Vladimíra Schreiera, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
b) Jana Štěrbu, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
c) Kamila Vágnera, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
d) Ing. Vladana Šafarčíka, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
e) Ing. Antonína Boudu, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
3. volí
nové členy dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.
a) René Holušu, nar. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
b) Ing. Michala Štěpánka, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
c) MUDr. Miroslava Rafaje, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
d) Tomáše Pchálka, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
e) Pavla Berana, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
4. ukládá
1. primátorovi města
1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného
akcionáře obchodní společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. dle výše uvedených
usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil statutárním orgánům a
dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
115/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [4/RM/5.12.2018]

Stránka 21 z 24

Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti
Technické služby Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady
Rada města
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu
působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská
2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 14177 (dále jen "společnost Technické služby Opava"), jejímž jediným společníkem je
Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech, ve znění pozdějších předpisů tak, že:
1. odvolává
jednatele a předsedu a členy dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o.
a) Ing. Jana Hazuchu, jednatele
b) Mgr. Dalibora Halátka, jednatele
c) Ing. Lukáše Kovaříka, jednatele
d) Martina Petráska, předsedu dozorčí rady
e) Jaroslava Čecha, člena dozorčí rady
f) Ing. Romana Kremsera, člena dozorčí rady
g) Ing. Michala Jedličku, člena dozorčí rady
h) Bc. Libora Kudělu, člena dozorčí rady
2. volí
nové jednatele společnosti Technické služby Opava s.r.o.
a) Ing. Jana Hazuchu, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
b) MUDr. Dalibora Hudce, MBA, nar.░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
c) Mgr. Dalibora Bártu, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
3. volí
nové členy dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o.
a) Ing. Kateřinu Skřivánkovou, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
b) Jiřího Koreníka, nar.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
c) Mgr. Simonu Horákovou, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
d) Jiřího Lévaye, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
e) Mgr. Ondřeje Kubesu, Ph.D., nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
4. ukládá
1. primátorovi města
1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného
společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a
aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě
společnosti Technické služby Opava s.r.o.
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
116/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Rozhodnutí Statutární města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Basketbalový
klub Opava a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu
působnosti valné hromady společnosti Basketbalový klub Opava a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, Opava, PSČ:
746 01, IČ: 258 40 576 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
2172 (dále jen "společnost Basketbalový klub Opava"), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava,
rozhodla dle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:
1. odvolává
předsedu a členy představenstva a předsedu a členy dozorčí rady společnosti Basketbalový klub Opava
a.s.
a) Ing. Martina Vítečka, předsedu představenstva
b) Jiřího Sýkoru, člena představenstva
c) Ing. Roberta Kláska, člena představenstva
d) Michala Krejčího, předsedu dozorčí rady
e) Ing. Josefa Vondála, člena dozorčí rady
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f) Adama Ludvíka Kwieka, člena dozorčí rady
2. volí
nové členy představenstva společnosti Basketbalový klub Opava a.s.
a) Miroslava Mařádka, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
b) Ing. Roberta Kláska, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
c) Ing. Karla Záleského, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
3. volí
nové členy dozorčí rady společnosti Basketbalový klub Opava a.s.
a) Ing. Pavla Kořízka, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
b) Ing. Michala Štěpánka, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
c) Michala Krejčího, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
4. ukládá
1. primátorovi města
1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného
akcionáře obchodní společnosti Basketbalový klub Opava, a.s. dle výše uvedených usnesení a
aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil statutárním orgánům a dozorčí radě
společnosti Basketbalový klub Opava, a.s.
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
117/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

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

Rada města
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), při výkonu
působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava, Zámecký okruh 413/8,
PSČ 746 01, IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 64452 (dále jen "společnost Hokejový klub Opava"), jejímž jediným společníkem je Statutární město
Opava, rozhodla dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění
pozdějších předpisů tak, že:
1. bere na vědomí
a) rezignaci Ing. Libora Witasska na funkci předsedy a člena dozorčí rady ze dne 6. 11. 2018
b) rezignaci Ing. Josefa Víchy na funkci člena dozorčí rady ze dne 12. 11. 2018
2. odvolává
člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub služby Opava s.r.o.
a) MUDr. Jindřicha Sobotku, člena dozorčí rady
3. volí
nové členy dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.
a) Ing. Marka Piecha, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
b) Mgr. Dalibora Bártu, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
c) Mgr. Simonu Horákovou, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
d) Pavla Berana, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
e) Petra Vimmra, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
4. ukládá
1. primátorovi města
1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného
společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby
toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě
společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
118/4/RM/18
Rada města

Usnesení: PŘIJATO

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - návrh na odvolání a volbu
zástupce města v ostatních orgánech obchodní společnosti
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1. doporučuje zastupitelstvu města navrhnout odvolání
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného zástupce Statutárního města Opavy v orgánech obchodní
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., v níž má město majetkovou účast,
a) Ing. Radima Křupaly, člena dozorčí rady
2. doporučuje zastupitelstva města navrhnout
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného zástupce Statutárního města Opavy do orgánů obchodní
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., v níž má město majetkovou účast,
a) do dozorčí rady: Ing. Tomáše Navrátila, nar. 21. 5. 1983, trvale bytem 6. května 94/34A, 746 01
Opava-Milostovice
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
119/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

ELIO Slezsko a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech
obchodní společnosti

Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města navrhnout odvolání
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedených zástupců Statutárního města Opavy v orgánech obchodní
společnosti ELIO Slezsko a.s.., v níž má město majetkovou účast,
a) Mgr. Dalibora Halátka, člena představenstva
b) Ing. Jana Sedláčka, člena dozorčí rady
2. doporučuje zastupitelstva města navrhnout
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do orgánů obchodní společnosti
ELIO Slezsko a.s., v níž má město majetkovou účast,
a) do představenstva: Ing. Michala Jedličku, nar. 10. 9. 1980, trvale bytem Zeyerova 2, 747 05 Opava 5
b) do dozorčí rady: Ing. Jana Sedláčka, nar. 19. 12. 1954, trvale bytem Lidická 733/5, 746 01 Opava
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
120/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 17. 12. 2018

Rada města
1. schvaluje
upravený návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 17. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
121/4/RM/18

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o poskytování právních služeb

Rada města
1. schvaluje
a) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle čl. 10 odst. 3
b) smlouvu o poskytnutí právních služeb (MMOPP00HXLZE), mezi Mgr. Andrejem Gundelem advokátem se sídlem Anenská 58/26, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 71446737a Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem
Navrátilem, primátorem města
c) Rozpočtové opatření č. 2018/337
ve výdajích - odbor majetku města
samostatné pracoviště
konzultační, poradenské a právní služby
(3639,5166,00000020,0050,0000000000000) + 726.000,00 Kč
správa a evidence pozemků
výkupy pozemků
(3639,6130,00000020,0052,0000000000000) - 726.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Ing. Tomáš Navrátil
primátor města

v. r.
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Usnesení: PŘIJATO

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

