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Anonymizované usnesení 

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 25. 1. 2017 se zúčastnili 
 
 
Členové RMO 10 

Omluveni Ing. Lukáš Kovařík 

Tajemník MMO JUDr. Tomáš Elis 

Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  

Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO Mgr. Antonín Binar 
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler 
Mgr. Lada Dobrovolná 

Zaměstnanci Bc. Dagmar Polášková 
Mgr. Ivana Sýkorová 
Ing. Martina Věntusová 
Ing. Jiří Lehnert 
Mgr. David Aichmaier 
Ing. Radka Honková  
pí Taťána Tomšíková  
Bc. Dalibor Majdanics 
Ing. Marie Vavrečková 
Ing. Jana Onderková 
pí Hana Fraňková 
Ing. Milena Skazíková 
Ing. Aleš Bořecký 
Mgr. Renáta Mrákotová 
Mgr. Jana Foltysová 
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1880/54 RM 17 
1/54 

Seniorcentrum Opava – výše nájmu 

 Rada města 

 1. schvaluje 
 

  navýšení výše nájemného za užívání bytů nacházejících se v budovách, které 
má svěřeny k hospodaření Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace,  
se sídlem Rolnická 1550/24, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 71196943,  
na 55,00 Kč/m

2
 podlahové plochy, a to od 1. června 2017  

 2. schvaluje  
 

  inflační doložku následujícího znění, která bude součástí smluv o užívání bytů 
nacházejících se v budovách, které má svěřeny k hospodaření Seniorcentrum 
Opava, příspěvková organizace, se sídlem Rolnická 1550/24, Kateřinky, 747 05 
Opava, IČ: 71196943: 

Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn jednostranně zvyšovat 
nájemné o míru inflace (vyjádřenou procentním přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen) dle údajů Českého statistického úřadu, která nastane ode 
dne vzniku nájmu dle této smlouvy, příp. ode dne, k němuž bylo vypočteno 
poslední zvýšení nájemného, a to za podmínky, že míra inflace dosáhne alespoň 
3 %. Novou výši nájemného včetně způsobu jejího výpočtu a den, od něhož se 
nájemné zvyšuje, je pronajímatel povinen oznámit nájemci písemně alespoň  
1 měsíc přede dnem účinnosti zvýšení nájemného. Nájemce se zavazuje takto 
provedenou úpravu výše nájemného respektovat.  

  Hlasování: 7-0-0 

 
 
 
1881/54 RM 17 
2/54 

Informace k vyhodnocení nejlepších žáků opavských základních škol a ocenění 
žáků speciálních základních škol za rok 2016 
 

 Rada města 

  bere na vědomí 

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

  Hlasování: 7-0-0 
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1882/54 RM 17 
3/54 

Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době 
jarních prázdnin 

  Hlasování: 7-0-0 

 
 
 
 
1883/54 RM 17 
4/54 

Zápis dětí do 1. tříd opavských základních škol 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  informaci k zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol pro školní rok 
2017/2018 

  Hlasování: 7-0-0 

 
 
 
 
1884/54 RM 17 
5/54 

Plat ředitele Zařízení školního stravování Opava 

 Rada města 

  stanoví 

  plat Mgr. Daliborovi Zemanovi nově jmenovanému na pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava, příspěvková 
organizace s účinností od 1. 2. 2017 

  Hlasování: 7-0-0 
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Rozpis schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2017 
Pravidla k provádění změn rozpisu rozpočtu 
Závazné ukazatele PO na rok 2017 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 
 

  Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017 – příjmy 
 
Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017 - výdaje dle jednotlivých odborů 
Odbor finanční a rozpočtový ORJ 0020 
Odbor školství ORJ 0030 
Odbor sociálních věcí ORJ 0040 
Odbor majetku města  
           samostatné pracoviště majetku ORJ 0050 
           správa a evidence budov ORJ 0051 
           správa evidence pozemků ORJ 0052 
Odbor výstavby ORJ 0060 
Odbor hlavního architekta a územního plánu ORJ 0080 
Odbor vnitřních věcí ORJ 0090 
Městská policie ORJ 0110 
Odbor kanceláře primátora  
           kancelář primátora ORJ 0120 
           oddělení kultury ORJ 0121 
Odbor životního prostředí ORJ 0130 
Odbor rozvoje města a strategického plánování ORJ 0140 
Odbor živnostenský ORJ 0150 
Odbor dopravy ORJ 0160 
Odbor informatiky ORJ 0170 
Odbor právní a organizační ORJ 0180 
Odbor kanceláře tajemníka  
           oddělení hospodářské správy ORJ 0191 
           oddělení mzdové a personální  ORJ 0192 
           oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení  ORJ 0193 
           oddělení veřejných zakázek  ORJ 0194 
Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti ORJ 0210 
Odbor přípravy a realizace investic ORJ 0220 
Technické služby ORJ 0790 
Rozpis rozpočtu na rok 2017 - městské části  
Městská část Komárov ORJ 0800 
Městská část Malé Hoštice ORJ 0810 
Městská část Podvihov ORJ 0820 
Městská část Suché Lazce ORJ 0830 
Městská část Vávrovice ORJ 0840 
Městská část Vlaštovičky ORJ 0850 
Městská část Zlatníky ORJ 0860 
Městská část Milostovice ORJ 0870 
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2. ukládá 
 

 a) všem vedoucím odborů, řediteli městské policie, starostům městských částí, 
ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem a zástupcům organizací 
založených městem ve věcech spojených s rozpočtem (dále jen správcům 
rozpočtových prostředků) předkládat průběžně všechny požadavky na změny 
rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2017 oddělení rozpočtu a ekonomických agend 
odboru finančního a rozpočtového (u příspěvkových a obchodních organizací 
prostřednictvím svého odvětvového odboru), nejpozději 2 pracovní dny před 
termínem odevzdání materiálů 
 

 b) starostům městských částí předkládat průběžně všechny požadavky na změny 
rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2017 pouze na základě usnesení zastupitelstev 
městských částí, popřípadě na základě zmocnění zastupitelstva městské části 
 

 c) všem správcům rozpočtových prostředků, kteří v rámci rozpisu rozpočtu na rok 
2017 mají schválenou položku – rezerva – předložit prostřednictvím odboru 
finančního a rozpočtového použití finančních prostředků ke schválení RMO před 
jejich použitím 
 

 3. zmocňuje 
 

 a) vedoucího odboru finančního a rozpočtového k použití finančních prostředků 
z položky havarijní rezerva v jednotlivém případě do výše 100.000,00 Kč při 
živelných událostech. Zvláštní postup bude uplatněn v případě havárií, kde není 
znám původce dle „vodního zákona“, kdy havárie vznikla o svátcích, ve dnech 
pracovního volna a pracovního klidu. V těchto případech bude vystavena 
objednávka pověřeným pracovníkem odboru životního prostředí se všemi 
náležitostmi a bez finančního krytí, rozpočtově bude řešeno v nejbližším 
pracovním dni formou rozpočtového opatření a následně předloženo ke 
schválení radě města (další postup upravuje příkaz tajemníka č. 7/2013) 
 

 b) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a 
ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2017 v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu od 
1.1.2017 v případech, kdy účel finančních prostředků se nemění 
 

 c) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a 
ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2017 na základě předložených návrhů jednotlivých 
správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci 
stejného ODPA (odvětvové třídění) a ORG 0000000000000 do finančního limitu 
200.000,00 Kč, mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové 
výdaje) a opačně. Návrh, týkající se změn položek 50xx „Platy a podobné a 
související výdaje“, bude opatřen souhlasným podpisem tajemníka MMO nebo 
vedoucí oddělení personálního a mzdového, odboru kanceláře tajemníka 
 

 d) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu  
a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2017 na základě předložených návrhů jednotlivých 
správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci 
stejného ORG do finančního limitu 200.000,00 Kč, mimo změnu položek 5xxx 
(běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) a opačně. Návrh, týkající se změn 
položek 50xx „Platy a podobné a související výdaje“, bude opatřen souhlasným 
podpisem tajemníka MMO nebo vedoucí oddělení personálního a mzdového, 
odboru kanceláře tajemníka. 
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e) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu  
a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2017 na základě předložených návrhů jednotlivých 
správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu u změny UZ 
(účelový znak) 
 

 f) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu  
a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2017 na základě předložených návrhů jednotlivých 
správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci ORG 
(jednotlivé akce) na pozicích 8 – 13 (pozice dle potřeb členění úřadu) vyjma 
převodu mezi příspěvkovými organizacemi 
 

 g) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu  
a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2017, spočívající v převodu na příslušný ORG projektu, 
spolufinancovaného EU, realizovaného nebo již ukončeného z důvodu vedení 
oddělené účetní evidence projektů na základě požadavku vedoucího projektu 
nebo garanta projektu 
 

 4. schvaluje 
 

  na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města 
Opavy na rok 2017 č. usnesení 391/20 ZM 16, ze dne 12.12.2016 závazné 
ukazatele pro příspěvkové organizace 
 

 a) závazné ukazatele mimoškolských příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Opava na rok 2017 
 

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

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

  Odvětvový odbor: 

  Kancelář primátora 

  Název organizace: 

  KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava 

  účel Částka Kč 

  Příspěvek na provoz 14.400.000,00 

  Z toho: příspěvek na odpisy DHM 513.000,00 

  Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)  7.735.000,00 

   

  Název organizace: 

  Slezské divadlo Opava 

  účel Částka Kč 

  Příspěvek na provoz 70.000.000,00 

  Z toho: příspěvek na odpisy DHM 3.150.000,00 

  Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)  45.400.000,00 

  Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO 1.000.000,00 
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 Název organizace: 

  OKO Opavská kulturní organizace 

  účel Částka Kč 

  Příspěvek na provoz 14.000.000,00 

  Z toho: příspěvek na odpisy DHM 2.858.620,00 

  Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)  5.000.000,00 

  Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO 2.500.000,00 

   

  Odvětvový odbor: 

  Odbor sociálních věcí 

  Název organizace: 

  Seniorcentrum Opava 

  Účel Částka Kč 

  Příspěvek na provoz 1.720.000,00 

  Z toho: příspěvek na odpisy DHM 1.720.000,00 

  Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)  3.655.000,00 

  Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO 1.000.000,00 

  Odvětvový odbor: 

  Odbor majetku města 

  Název organizace: 

  Městské lesy 

  účel Částka Kč 

  Příspěvek na provoz 0,00 

  Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)  3.500.000,00 

   

 b) Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Opava na rok 2017 
 

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

Název příspěvkové organizace 
 

č. 
or
g. 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

Příspěvek 
na provoz 
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MŠ Heydukova 01 393.000   35.360 360.000  

MŠ Riegrova 04 1.196.400   75.010   

MŠ Srdíčko (Zborovská) 06 757.600   192.670   

MŠ Sedmikrásky (Neumannova) 07 3.499.100 1.059.900  131.020   

MŠ E.Beneše 08 1.147.400   241.210   

MŠ Pekařská 10 361.400   8.660   

MŠ  Dětský svět (17.listopadu..) 12 3.990.100   872.510   
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MŠ Na Pastvisku 13 685.700   33.380   

MŠ Sluníčko (Krnovská) 15 1.285.000   50.850   

MŠ Havlíčkova 16 1.313.900   209.090   

MŠ  Mnišská 17 1.164.500   227.850  120.000 

ZŠ B.Němcové 18 2.463.800  116.000 226.320 
 
 

 

ZŠ  Englišova 19 4.101.500  156.000 877.980  100.000 

ZŠ Mařádkova 20 4.803.000  116.000 540.040   

ZŠ  Otická 22 3.321.600  122.000 253.000   

ZŠ Ilji Hurníka (Ochranova) 23 2.450.500  80.000 353.240   

ZŠ E.Beneše 24 4.716.100  94.000 998.000   

ZŠ Vrchní 25 2.953.200  116.000 244.250   

ZŠ a MŠ Komárov 26 2.022.400   312.120   

ZŠ a MŠ Malé Hoštice 27 1.402.200   126.310   

ZŠ a MŠ Suché Lazce 28 785.000   10.410   

ZŠ a MŠ Vávrovice 29 619.500   181.040   

ZŠ T.G.Masaryka (Riegrova) 30 4.548.500  106.000 598.290   

ZŠ Kylešovice 31 4.675.200  78.000 964.560   

ZŠ Šrámkova 32 4.020.700  76.000 991.630   

ZŠ Nový svět (Montessori) 40 402.000      

ZŠS Opava 33 9.818.800   1.329.540   

SVČ Opava 39 2.288.000 266.670  106.540  700.000 

 Hlasování: 7-0-0 

 
 
 
1886/54 RM 17 
7/54 

Zásady pro hospodaření s prostředky sociálního fondu Statutárního města Opavy 

 Rada města 

  schvaluje 

  „Zásady pro hospodaření s prostředky sociálního fondu Statutárního města 
Opavy“ s účinností od 1. 2. 2017 
 

  Hlasování: 10-0-0 
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Výpověď smlouvy se společností Geometra Opava, spol. s r.o. 

 Rada města 

  schvaluje 

  Výpověď Smlouvy o průběžné aktualizaci a údržbě grafických souborů digitálně 
technické mapy města Opavy (MMOPP0028K5V) mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností GEOMETRA OPAVA, 
spol. s r.o.,se sídlem Lazaretní 4298/11a, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 42864445,  
DIČ: CZ42864445, zastoupené Mgr. Petrem Michkem, jednatelem 

  Hlasování: 7-0-0 

 
 
 
1888/54 RM 17 
9/54 

Změna odpisového plánu ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova na rok 2016 

 Rada města 

  schvaluje 

  změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – 
příspěvková organizace na rok 2016 

  Hlasování: 7-0-1  

 
 
 
 
1889/54 RM 17 
10/54 

Příprava investiční akce – smluvní vztahy 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě č. 49/2016/PRI (MMOPP00GGMJ1) mezi Ředitelstvím silnic  
a dálnic ČR, státní p.o. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 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, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města, na umístění stožárů a rozvodů veřejného osvětlení  
do pozemku parc. č. 972/1 v k.ú. Komárov u Opavy za jednorázovou úhradu  
dle znaleckého posudku v rámci akce „Komárov – VO – ul. Ostravská“  

  Hlasování: 10-0-0 
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Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice – započtení pohledávky 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) započtení pohledávky statutárního města Opavy, jako objednatele díla, v celkové 
výši 180.000,00 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s předáním stavby  
s názvem „Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice“ proti pohledávce 
společnosti AF Stav Krnov s.r.o., IČ: 05091632 se sídlem Krnov, Čsl. armády 
835/36, PSČ 794 01 jako zhotovitele uvedené stavby, za statutárním městem 
Opavou představující nárok na zaplacení části ceny uvedené stavby dle smlouvy 
o dílo ze dne 28. 04. 2016, která byla upravena dodatkem č. 1 ze dne  
15. 12. 2016   
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2017/1 

  v příjmech – odbor přípravy a realizace investic 

   Podvihov – obecní úřad a hasičská 
zbrojnice - smluvní pokuta za prodlení 
s předáním díla dle smlouvy o dílo 
MMOPP00GGNMF 

 

   (6171,2212,00000000,0220,0007619000000)    +  180.000,00 Kč 

     

  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 

   rezerva – investiční akce  

   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)           +  180.000,00 Kč 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
1891/54 RM 17 
12/54 

Realizace investičních akcí v roce 2016 

 Rada města 

  schvaluje 

  předložený přehled plnění investic 2016 pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
1892/54 RM 17 
13/54 

Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky města Opavy 2017 – 2021 

 Rada města 

  schvaluje 

  Koncepci prevence kriminality a protidrogové politiky města Opavy 2017 – 2021 
včetně přiložené Bezpečnostní analýzy pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 10-0-0 
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1893/54 RM 17 
14/54 

Schválení žádosti o projekt s názvem: Opava – Forenzní značení jízdních kol  
a invalidních vozíků 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  finanční spoluúčast města ve výši 5.000,00 Kč, tj. 14,29 % celkových nákladů  
na realizaci projektu „Opava – Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků 
prostřednictvím syntetické DNA“ 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
1894/54 RM 17 
15/54 

Svěření rozhodovací pravomoci 

 Rada města 

  schvaluje 

  svěření, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích, rozhodování  
o uzavírání smluv o výpůjčce prostor sloužících k podnikání nacházejících  
se v budově č.p.21 která je součástí pozemku parc.č. 265/3, v budově  
bez čp/č.ev. nacházející se na pozemku parc.č. 265/4 a v budově č.p. 22 
nacházející se na pozemku parc.č. 260/4, vše v k.ú. Opava-Město, Odboru 
majetku města Magistrátu města Opava a pověřuje vedoucího tohoto odboru 
podepisováním takových smluv o výpůjčce; toto pověření se týká pouze smluv  
o výpůjčce uzavíraných na dobu kratší než 30 dnů za účelem pořádání 
přednášek, workshopů, výstav, besed a různých setkávání 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
1895/54 RM 17 
16/54 

Souhlas s podnájmem 

 Rada města 

  schvaluje 

  podnájem části prostoru sloužícího podnikání ke Smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání (PID:MMOPP00DG5WY) na základě žádosti nájemce 
ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o., IČ: 03052559, se sídlem Vilová 1842, 735 32 
Rychvald, zastoupené Daliborem Schneiderem, jednatelem, v I.NP budovy č.p. 
136, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 605 zast.pl. a nádvoří, 
budovy č.p. 137, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 607 zast.pl. 
a nádvoří a budovy č.p. 141, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 
608 zast.pl. a nádvoří, vše v k.ú. Opava – Město, vše zapsané na LV č. 168  
pro k.ú. Opava-Město u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
katastrální pracoviště Opava na adrese Mezi Trhy 4,6 a 8, Opava 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 



 13 54. RMO 25. 1. 2017 

Anonymizované usnesení 

 
1896/54 RM 17 
17/54 

Souhlas s převody nájmu 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu 
nebytových prostor (PID:MMOPP00DG4VA), uzavřenou mezi Statutárním 
městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
zastoupeným primátorem, Ing. Radimem Křupalou jako pronajímatelem a panem 
Josefem Klanicou, s místem podnikání Pivovarská 238/33, 794 01 Krnov –  
Pod Bezručovým vrchem, IČ: 74896709 jako nájemcem, jejímž předmětem je 
nájem prostor sloužících podnikání, které se nacházejí v I.NP budovy č.p. 109 
objekt k bydlení, který je součástí pozemku parc.č. 365 zastavěná plocha a 
nádvoří, ležící v části obce Město, na adrese Opava, Mezi Trhy 3, 746 01; 
převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Josefem Klanicou jako 
postupitelem a paní Naděždou Stupalovou se sídlem Poděbradova 2343/1b,  
794 01, Krnov – Pod Bezručových vrchem, IČ: 65882741 jakožto postupníkem 
 

 b) záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu 
nebytových prostor (PID:MMOPP00DG4W5), uzavřenou mezi Statutárním 
městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
zastoupeným primátorem, Ing. Radimem Křupalou jako pronajímatelem  
a BONBONIA s.r.o, se sídlem Generála Vlachého 218, 747 62 Mokré Lazce, 
IČ: 01945351, zastoupenou Lukášem Langerem, jednatelem jako nájemcem, 
jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání, které se nacházejí 
v I.NP budovy č.p. 108 objekt k bydlení, který je součástí pozemku parc.č. 296 
zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 109, objekt k bydlení, který je součástí 
pozemku parc.č. 365 ležící v části obce Město, na adrese Opava, Mezi Trhy 1  
a 3, 746 01; převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem BONBONIA s.r.o. 
zastoupené Lukášem Langerem, jednatelem jako postupitelem a paní V.P., 
bytem Opava, jakožto postupníkem 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
1897/54 RM 17 
18/54 

Záměr prodeje 

 Rada města 

  schvaluje 

  záměr prodeje pozemku parc. č. 2162/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č. p. 1256, objekt k bydlení a pozemku parc.č. 2162/1, ostatní 
manipulační plocha, to vše v katastrálním území Opava-Předměstí, vše zapsané 
na LV č. 3618 pro katastrální území Opava-Předměstí u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Opava,  nacházející se na adrese 
Krnovská 79, 746 01 Opava za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

  Hlasování: 10-0-0 
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Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku 

 Rada města 

  schvaluje 

  umístění sídla spolku, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, Hokejový spolek 
Opava, z.s., zastoupeného předsedou Ing. Liborem Witasskem v budově  
č.p. 413 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 5/2 
zast.pl. a nádvoří a pozemku parc.č. 5/3 zast.pl. a nádvoří, ležící v části obce 
Město, katastrální území Opava - Město, zapsané na LV č. 168 pro k.ú. Opava - 
Město, na adrese 746 01 Opava, Zámecký okruh 8 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
1899/54 RM 17 
20/54 

Veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí střednědobého revolvingového 
úvěru do výše 47 mil. Kč“ a „Poskytnutí dlouhodobého úvěru do výše 380 mil. Kč“ – 
zahájení výběrového řízení formou poptávky 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

 a) o zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí střednědobého 
revolvingového úvěru do výše 47 mil. Kč“, v rozsahu dle upravené Písemné 
výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy poptávkovým řízením bank: 
Česká spořitelna a.s. 
Československá obchodní banka a.s. 
Komerční banka a.s. 
Raiffeisenbank a.s. 
 

 b) o zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí dlouhodobého 
úvěru do výše 380 mil. Kč“, v rozsahu dle upravené Písemné výzvy k podání 
nabídek a důvodové zprávy poptávkovým řízením bank: 
Česká spořitelna a.s. 
Československá obchodní banka a.s. 
Komerční banka a.s. 
Raiffeisenbank a.s. 
 

 2. jmenuje 

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve 
složení: 
1. Ing. Radim Křupala 
2. Ing. Miroslav Drössler 
3. Ing. Lenka Grigarová 
4. Ing. Lukáš Kovařík 
5. Ing. Rudolf Chamráth 
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b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení  
a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Jan Sedláček 
2. pí Eliška Kučerová 
3. Bc. Andrea Hlávková 
4. Ing. Martin Víteček 
5. Ing. Josef Vícha 

 
  Hlasování: 7-0-0  

 
 
1900/54 RM 17 
21/54 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 1 (MMOPP009XEEG) ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání ze dne 17. 10. 2016 (MMOPP009XEU8), mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Květ lotosu s.r.o., se sídlem 
Komenského 860/14, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 03664856, zastoupeným 
Mgr. Zuzanou Netolickou, jednatelkou a Josefem Netolickým, jednatelem 

  Hlasování: 10-0-0 
 

 
 
 
1901/54 RM 17 
22/54 

Vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování 
sociálních a souvisejících služeb na rok 2017 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) smlouvu, (MMOPP007K8DE), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a ANIMOU VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, 
statutární zástupkyní, ve výši 250.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města  
 

 b) smlouvu dle bodu 1a) tohoto usnesení jako modelovou smlouvu pro potřebu 
uzavírání dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé 
smluvní strany a výše dotace, formou minicesty v souladu se Směrnicí  
pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2016 
 

 c) smlouvu, (MMOPP007K7ZJ), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem 
Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupenou Janem 
Hanušem, ředitelem, ve výši 2.500.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
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d) smlouvu dle bodu 1c) tohoto usnesení jako modelovou smlouvu pro potřebu 
uzavírání dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé 
smluvní strany a výše dotace, formou minicesty v souladu se Směrnicí  
pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2016 
 

 e) smlouvu, (MMOPP007K7TD), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České 
republiky se sídlem Krakovská 1695/21, Nové město (Praha 1), 110 00 Praha, 
IČ: 65399447, zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem, prezidentem, ve výši 
128.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

 f) smlouvu dle bodu 1e) tohoto usnesení jako modelovou smlouvu pro potřebu 
uzavírání dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé 
smluvní strany a výše dotace, formou minicesty v souladu se Směrnicí  
pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2016 
 

 g) Rozpočtové opatření č. 2017/XXX/Z 

  ve výdajích – odbor sociálních věcí 

   ANIMA VIVA z.s.  

   podporované zaměstnávání  

   (4379,5222,00000000,0040,0000158230000) + 250.000,00 Kč 

     

   Charita Opava  

   chráněné dílny  

   (4377,5223,00000000,0040,0000111230000) + 2.500.000,00 Kč 

     

   Sjednocená organizace nevidomých  
a slabozrakých ČR, z.s. 

 

   odborné sociální poradenství  

   (4312,5222,00000000,0040,0000157230000) + 78.000,00 Kč 

   sociálně aktivizační služby pro seniory  
a OZP 

 

   (4379,5222,00000000,0040,0000157230000) + 50.000,00 Kč 

     

   
Dotace na poskytování sociálních  
a souvisejících služeb v roce 2017 

 

   (6409,5901,00000000,0040,0000000230000) - 2.878.000,00 Kč 

     

   pro předložení zastupitelstvu města  

     

 2. schvaluje 

 a) smlouvu, (MMOPP007K7PX), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., 
okresní výbor Opava se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, 
IČ: 47813415, zastoupeným Marií Illíkovou, předsedou ve výši 15.000,00 Kč 
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b) smlouvu dle bodu 2a) tohoto usnesení jako modelovou smlouvu pro potřebu 
uzavírání dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé 
smluvní strany a výše dotace, formou minicesty v souladu se Směrnicí  
pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2016 
 

 c) smlouvu, (MMOPP007K7O2), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Střediskem rané péče SPRP, pobočka Ostrava se sídlem 
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 75095017, 
zastoupeným Bc. Vladimírou Salvetovou, vedoucím střediska, ve výši  
10.000,00 Kč 
 

 d) smlouvu dle bodu 2c) tohoto usnesení jako modelovou smlouvu pro potřebu 
uzavírání dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé 
smluvní strany a výše dotace, formou minicesty v souladu se Směrnicí  
pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2016 
 

  Rozpočtové opatření č. 2017/2 

  ve výdajích – odbor sociálních věcí 

   Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s., okresní výbor 
Opava 

 

   (4359,5222,00000000,0040,0000105230000) + 15.000,00 Kč 

     

   Středisko rané péče SPRP, pobočka 
Ostrava - raná péče 

 

   (4371,5222,00000000,0040,0000151230000) + 10.000,00 Kč 

     

   Dotace na poskytování sociálních  
a souvisejících služeb v roce 2017 

 

   (6409,5901,00000000,0040,0000000230000) - 25.000,00 Kč 

  Hlasování: 7-0-0 

 
 
 
1902/54 RM 17 
23/54 

Seniorcentrum Opava – organizační záležitosti 

 Rada města 

  schvaluje 

  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na ulici Rolnická 1591/29 v Opavě,  
mezi Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací a paní Š. M, trvale bytem 
Opava 

  Hlasování: 7-0-0 
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Žádost o souhlas a oznámení 

 Rada města 

  schvaluje 

  změny předmětu nájmu nájemní smlouvy (MMOPP00BYNJP) uzavřené mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava,  
IČ 00300535, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. (jako 
pronajímatel) a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 
746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupenou Ing. Pavlou Brady (jako nájemce) 
uzavřenou 29. 6. 2011 ve znění jejich dodatků dle specifikace uvedené v žádostí 
Slezského fotbalového clubu Opava a.s. ze dne 10. 1. 2017 

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
1904/54 RM 17 
25/54 

Smlouva o nájmu tepelných zdrojů – dodatek č. 8 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 8 (MMOPP00EIQCG) ke smlouvě, (MMOPP0028K35) ze dne  
1. 6. 1998 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava,  
IČ  25385771, zastoupený Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva 
a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva  

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
1905/54 RM 17 
26/54 

Personální záležitosti 

 Rada města 

 1. zřizuje 

  nové pracovní místo „referent ochrany ZPF“ na odboru životního prostředí, 
oddělení ochrany vod a ochrany ZPF s účinností od 1. 3. 2017 
 

 2. stanoví  
 

  v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný 
přepočtený počet 327,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 
pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo osobní asistentky 
náměstka s účinností od 1. 3. 2017 
 

 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. 3. 2017 

  Hlasování: 10-0-0 
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné 
zavkladování věcného břemene 
 

 Rada města 

  schvaluje 
 

  a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00G0IDF) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ČEZ 
Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly,  
IČ 24729035, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 
747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, 
jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích  
parc.č. 2322/28, 2322/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: 
„Opava, Na Bahně, 918/3, Š. přípojka kNN, č. stavby IP-12-8018143“   
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.800,00 Kč+DPH    
 

 b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00G0IWS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 
Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou  
společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ 28628250, zastoupenou Ing. Martinem Hadamčíkem, projektantem 
ro umístění podzemního vedení nízkého napětí a vysokého napětí do pozemků 
parc.č. 2952/2, 3333/2, 3333/1, 3333/3 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: 
„Opava, ul. Krnovská, OP 1752, přemístění DTS, č. stavby IE-12-8004376“  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)  
na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 c)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00FWRIW) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a M.G., bytem Opava, Kylešovice  
pro umístění vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 1825/1 v k.ú. 
Kylešovice pro stavbu: „Vodovodní a plynovodní přípojka pro parcelu č. 605 k.ú. 
Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou 
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  
  

 d)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00G0IBP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a P. G.,  bytem Velké Hoštice pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace a 
plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 2937 v k.ú. Opava - Předměstí  
pro stavbu: „Přípojky inženýrských sítí k.ú. Opava – Předměstí parc.č. 1982“  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)  
na pozemcích Statutárního města Opavy   
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e)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00G0IVX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností OPATHERM a.s. se sídlem Horní 
náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava, IČ 25385771, zastoupenou Ing. Liborem 
Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, 
místopředsedou představenstva pro umístění podzemního vedení nízkého 
napětí do pozemků parc.č. 875/1, 875/4, 875/5, 875/6, 875/121, 875/122, 
875/123, 875/124, 875/127, 875/128, 875/133, 875/134, 875/135, 875/136, 
875/140, 875/162, 875/163, 875/164, 1070/11, 1070/37, 1805/1, 2758/12 v k.ú. 
Kylešovice pro stavbu: „Opava, Kylešovice, OPATHERM, LDS“ za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení 
výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
Statutárního města Opavy   
 

 f) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP0G0IEA) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a J. B, bytem 
Štěpánkovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky  
v pozemku parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: 
„Vodovodní přípojka k zahradní chatě na pozemku parc.č. 339/2 v k.ú. Malé 
Hoštice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  
1.500,00 Kč + DPH    
 

 g)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FBG75) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 va, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností  
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše, IČ 
27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 
499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 27935311, zastoupenou Jiřím Slaninou, 
vedoucím realizace staveb – Morava sever a Ing. Ivonou Komárovou, technikem 
majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení 
v pozemcích parc.č. 915/18, 956/12 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou 
stavbu: „REKO MS Opava, Raškova“  za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 25.200,00 Kč + DPH    

 h) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu  
se zřízením stavby, (MMOPP00FB8HB) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. 
Radimem Křupalou, primátorem města a S.K. bytem Opava a F.K. bytem Opava 
a M.K. bytem Opava a Ing. V.L. bytem Děhylov a L.L. bytem Opava a M.M. 
bytem Opava a B.M. bytem Opava a P.R. bytem Opava a M.R. bytem Opava a 
Ing. J.R. bytem Rohov a V.R. bytem Rohov a R.T. bytem Opava  a pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2975 v k.ú. Opava – 
Předměstí pro stavbu: „Vodovodní přípojka pro bytový dům Alšova 442/15, 
Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou 
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   
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i)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00G0ISC) 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 
00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou 
provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47,  
746 01 Opava, IČ 00494453, zastoupenou Marií Kadlčíkovou, provinční 
představenou pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace  
do pozemku parc.č. 2663/2 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci stavby 
„Rekonstrukce objektu Rooseveltova 886/45 pro účely Domova pro seniory a 
domova pro seniory se zvláštním režimem“ za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 j) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00G0ICK) 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a 
společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, 
Klíše, IČ 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o. se sídlem 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 27935311, zastoupenou 
Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever a Pavlem 
Sedlickým, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever Českou provincií 
Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, 
IČ 00494453, zastoupenou Marií Kadlčíkovou, provinční představenou  
pro umístění přeložky STL plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 2663/2 v k.ú. 
Opava - Předměstí v rámci stavby „Rekonstrukce objektu Rooseveltova 886/45 
pro účely Domova pro seniory a domova pro seniory se zvláštním režimem“ za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)  
na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 k)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FBGE6) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 va, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,  
130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou 
společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s .r.o. se sídlem 
Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem 
Řehulkou, jednatelem pro umístění komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě na pozemku parc.č. 2702/144 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou 
stavbu: „11010-053695- PVDSL5M_E03-T_OPAV81_OK“ za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH   
  

 l)  smlouvu o zabezpečení přeložek i úprav majetku města Opavy a o vypořádání 
souvisejících majetkových vztahů v souvislosti s realizací stavby: „Revitalizace 
trati Opava východ – Olomouc hl.n.“ (MMOPP00G0IRH) mezi Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1, zastoupenou Stavební správou východ se sídlem v Olomouci, se 
sídlem Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc, zastoupenou Ing. Miroslavem 
Bocákem, ředitelem organizační jednotky týkající se přeložky chodníků pod 
železničním mostem na ulici Olomoucká v rámci stavby „Revitalizace trati Opava 
východ – Olomouc hl.n., SO 05-19-01.1 Žst. Opava západ, most v km 112,496 – 
konstrukce mostu“   

  Hlasování: 7-0-0 
 

 
 
  
 
 



 22 54. RMO 25. 1. 2017 

Anonymizované usnesení 

1907/54 RM 17 
29/54 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem 
„Komárov – VO –ul. Ostravská“ – zahájení zadávacího řízení 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané 
v otevřeném řízení dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Komárov – VO – 
ul. Ostravská“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje 

 a) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, členy komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Jana Onderková 
2. Ing. Radka Šabatková 
3. paní Hana Fraňková   
 

 b) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Renata Cvancigerová 
2. Ing. Martin Chalupski 
3. Ing. Milena Skazíková 
 

 c) 
 

v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Jana Onderková 
3. Ing. Martin Chalupski 
4. Ing. Martin Girášek 
5. Ing. Lumír Měch 
 

 d) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek  
ve složení: 
1. Ing. Martina Heisigová 
2. Ing. Radka Šabatková   
3. Ing. Renata Cvancigerová 
4. pan Jaromír Baroň 
5. Ing. Jan Sedláček 

  Hlasování: 10-0-0 

   
 
 
1908/54 RM 17 
30/54 

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Most ul. Stypova“ – 
zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem 
„Most ul. Stypova“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 
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2. jmenuje 

 a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
1. Ing. Jana Onderková 
2. Rostislav Onderka 
3. Hana Fraňková   
 

 b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
1. Ing. Radka Šabatková 
2. Ing. Martin Chalupski 
3. Ing. Milena Skazíková 
 

 c) 
 

v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění 
podmínek účasti, ve složení 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Jana Onderková 
3. Ing. Jan Sedláček 
4. Ing. Radka Šabatková  
5. Ing. Rudolf Klein 
 

 d) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. Ing. Lukáš Kovařík  
2. Ing. Radka Šabatková 
3. Ing. Aleš Peterka 
4. Rostislav Onderka   
5. Bc. Rudolf Klapetek 

  Hlasování: 10-0-0 

   
 
 
1909/54 RM 17 
31/54 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Lesní hospodářský plán pro 
lesní hospodářský celek Městské lesy Opava“ – doplnění člena pracovní skupiny 
 

 Rada města 

  jmenuje 

 a) Ing. Roberta Kláska jako člena pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek  

 b) pana Milana Němce, jako náhradníka člena pracovní skupiny pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

  Hlasování: 7-0-0 
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Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Zřízení klimatizace III. NP 
v budově Krnovská 71 B“ – zahájení výběrového řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 
 

 a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Zřízení 
klimatizace III. NP v budově Krnovská 71 B“, v rozsahu dle výzvy k podání 
nabídek a důvodové zprávy 
 

 b) o zaslání výzvy k podání nabídky těmto subjektům: 
1. BENKO KLIMA s.r.o., náměstí Svaté Trojice 111/15, 746 01 Opava,  
    Předměstí,  IČ: 25822152 
2. CHLAZENÍ servis s.r.o., Krnovská 380/214, 747 07 Opava, Jaktař, 
    IČ: 25386298 
3. Servis mechanizace živočišné výroby - KOSTŘIBA s.r.o., 747 07 Opava, 
    Jaktař, Přemyslovců 698/37f, IČ: 45196427 
4. KLIMA INVEST s.r.o., 746 01 Opava, Předměstí, Polní 1012/3, IČ: 26833271 
5. KLIMCO, společnost s ručením omezeným, 747 17 Darkovice, Špilberk 23/19, 
    IČ: 19010532 
 

 2. jmenuje 
 

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Martin Víteček 
2. Ing. Petr Sordyl 
3. Ing. Aleš Bořecký 
 

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

  Hlasování: 9-1-0 

 
 
 
1911/54 RM 17 
33/54 

Financování projektu a investiční záměr k realizaci akce podání žádosti o dotaci na 
projekt „Oprava hrobky Franze Maximiliana Freiherr Paumgartena na Městském 
hřbitově v Opavě“ 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) podání žádosti o poskytování finanční podpory projektu „Oprava hrobky Franze 
Maximiliana Freiherr Paumgartena na Městském hřbitově v Opavě“ v rámci 
výzvy Ministerstva obrany České republiky – program Dotace na zabezpečení 
péče o válečné hroby 
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b) zajištění financování projektu „Oprava hrobky Franze Maximiliana Freiherr 
Paumgartena na Městském hřbitově v Opavě“ v investiční fázi ve výši dle žádosti 
o dotaci předkládané v rámci výzvy Ministerstva obrany České republiky – 
program Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 
 

 c) zajištění financování projektu „Oprava hrobky Franze Maximiliana Freiherr 
Paumgartena na Městském hřbitově v Opavě“ v provozní fázi a po dobu 
udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy 
Ministerstva obrany České republiky – program Dotace na zabezpečení péče  
o válečné hroby 
 

 d) Investiční záměr k realizaci akce podání žádosti o státní účelovou dotaci  
na projekt „Oprava hrobky Franze Maximiliana Freiherr Paumgartena  
na Městském hřbitově v Opavě“ předkládaný v rámci výzvy Ministerstva obrany 
České republiky – program Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 

  Hlasování: 7-0-0  

 
 
 
 
1912/54 RM 17 
34/54 

SmVaK Ostrava a.s. – vrácení plnění přijatého z důvodu snížení základního kapitálu 
společnosti   
 

 Rada města 

 1. souhlasí 

  s vrácením plnění přijatého z důvodu snížení základního kapitálu společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem  
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665,  
ve výši 625,00Kč 
 

 2. schvaluje 
 

  Rozpočtové opatření 2017/3 

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

   rezerva FARO  

   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)    - 625,00 Kč 

     

  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 

   nákup akcií  

   (2310,6201,00000000,0050,0000000000000) + 625,00 Kč 

  Hlasování: 7-0-0 
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Majetek ve správě TSO s.r.o. – dodatek ke smlouvě o nájmu NP (Tyršův stadion) 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 3 (MMOPP00G0F54) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  
ve sportovním zařízení na Tyršově stadionu v Opavě (MMOPP00AKAEG)  
ze dne 07.09.2013 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 
27.09.2013 společností Technické služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 
2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, 
jednatelem a spolkem KST Slezan Opava, se sídlem Pekařská 401/32, 746 01 
Opava, IČ 70630224 zastoupenou p. Janem Dzidou, místopředsedou spolku,  
na základě plné moci ze dne 02.02.2013 

  Hlasování: 7-0-0 

 
 
1914/54 RM 17 
36/54 

Dílčí smlouva Vodafone OneNet – Hlasové konvergované služby 

 Rada města 

  schvaluje 

  dílčí smlouvu, MMOPP00G18TS, mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Vodafone Czech Republic a.s., náměstí 
Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, zastoupené panem Miroslavem Haluzou  
na základě pověření 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
1915/54 RM 17 
37/54 

Upravené zásady pro pronajímání městských bytů 

 Rada města 

  schvaluje  

  Zásady pro pronajímání městských bytů  

  Hlasování: 9-0-0  
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Výběrové řízení na byt č. 7 velikosti 3+1 v domě na adrese Jateční 10A v Opavě - 
půdní vestavbu 
 

 Rada města 

  schvaluje  
 

  výběrové řízení na volný byt č. 7 velikosti 3+1 v domě na adrese Jateční 10A 
v Opavě realizovaný jako půdní vestavba v souladu se „Zásadami  
pro pronajímání městských bytů“ a to za těchto specifických podmínek: 

- nejnižší požadovaná výše měsíčního nájemného za 1 metr čtvereční 
podlahové plochy bytu je stanovena na 80,00 Kč 

- nutnost doložení čistého měsíčního příjmu žadatele o byt za posledních 
6 měsíců přičemž za příjem se nepovažuje příspěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek bydlení 
a příspěvek na péči. Minimální čistý příjem žadatele o byt je stanoven  
na 20.000,00 Kč 

- pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí 
žadatel s nejvyšší nabídkou (v případě rovnosti nabídek má přednost 
žádost s dřívějším datem a časem podání)  

- žadatel nemá vyhlášen osobní bankrot 
  

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
1917/54 RM 17 
40/54 

Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných 
činností 
 

 Rada města 

  odročuje 
 

  projednání materiálu „ Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2017, o nočním klidu 
a regulaci hlučných činností“ 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
1918/54 RM 17 
41/54 

Dohoda o užívání sportoviště 

 Rada města 

  schvaluje 

  dohodu o užívání sportoviště (MMOPP00FBGRD), mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a SH ČMS - Sborem dobrovolných 
hasičů Kylešovice, se sídlem Hlavní 150/107, 747 06 Opava, IČ 66738504, 
zastoupený Jaroslavem Knoppem, předsedou, TJ LOS Opava, se sídlem 
Hauerova 725/3,  746 01 Opava, IČ 22906720, zastoupený Alešem Procházkou, 
předsedou, Univerzitním sportovním klubem Slezské univerzity v Opavě, z. s.,  
se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 26655268, zastoupenou  
Mgr. Lucií Lojkovou, předsedkyní 

  Hlasování: 8-0-0 
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1919/54 RM 17 
42/54 

Zřízení imobilního WC v prostorách Magistrátu města – Krnovská 71 B 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu o dílo (MMOPP00G0FFQ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností GRIGAR, s.r.o. se sídlem  
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 62305620, zastoupenou Ing. Kamilem 
Grigarem, jednatelem 

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
 
 
1920/54 RM 17 
43/54 

Majetkové záležitosti 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00FG690) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jakožto půjčitelem a společností 
Rozvoj, stavební bytové družstvo, IČ 00053104, zastoupenou panem 
Radovanem Peterkou, předsedou představenstva, a paní Irenou Surovkovou, 
místopředsedou představenstva jako vypůjčitelem, jejímž předmětem  
je výpůjčka části pozemku parc.č. 2884 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

  Hlasování: 10-0-0 

 2. schvaluje 
 

 a) smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00FBEKQ) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a paní L. B., 
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 445/1 - 
zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 4.935,00 Kč/rok,tj. 35,00 
Kč/m

2
/rok (cena dle zásad), dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

  Hlasování: 10-0-0 
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b) nájemní smlouvu (PID MMOPP00FG6AV) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a manželi 
MUDr. F. a RNDr. A. G. jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem 
pozemku parc.č. 429 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město,  
za cenu ve výši 18.600,00 Kč/rok, tj. 200,00 Kč/m

2
/rok 

  Hlasování: 9-0-1 
 

 c) smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00FBELL) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a panem R. K. 
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 611/38 
– ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 3.605,00 Kč/rok, tj. 
35,00 Kč/m

2
/rok  (cena dle zásad), dle zákresu v přiloženém snímku katastrální 

mapy  

  Hlasování: 10-0-0 

 3. schvaluje 

 a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/202 - zastavěná plocha    
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/57 - zastavěná plocha    
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/384 - zastavěná plocha    
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1663 - zastavěná plocha    
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy 

  Hlasování: 10-0-0 

 4. schvaluje 

 a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2349/1 – orná půda, k.ú. Opava  
– Předměstí, dle zákresu ve snímku z katastrální mapy 
 

  Hlasování: 9-0-0 

 b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 588/1 – ostatní plocha, části pozemku 
parc.č. 588/12 – ostatní plocha, pozemku parc.č. 122/2 – ostatní plocha,  
k.ú. Opava – Město, dle zákresu ve snímku z katastrální mapy 

  Hlasování: 9-0-1  

 c) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2349/1 – orná půda, k.ú. Opava  
– Předměstí, dle zákresu ve snímku z katastrální mapy 
 

  Hlasování: 9-0-0 
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5. schvaluje 

  záměr prodeje pozemků parc.č. 991/2, parc.č. 991/1 a části pozemku parc.č. 
992/1, k.ú. Opava - Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 
za účelem výstavby bytového domu (dům, ve kterém více než polovina 
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu 
určena). Zájemci o koupi  mohou své písemné nabídky doručovat na podatelnu 
Magistrátu města Opavy v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT- prodej 
pozemků parc.č. 991/2, parc.č. 991/1 a části pozemku parc.č. 992/1, k.ú. Opava 
- Předměstí“ ve lhůtě do 15.00 hod. dne 15. 2. 2017. Později doručené nabídky 
nebudou zohledněny. Součástí nabídky musí uvedena nabízená cena za 1m

2
 

předmětných pozemků 

  Hlasování: 7-0-3 

 
 
 
1921/54 RM 17 
44/54 

Darovací smlouva – stojan MSK na propagační předměty v MIC 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP00FOIS5), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem 
kraje  

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
 
1922/54 RM 17 
46/54 

Členství města v právnických osobách 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) maximální příspěvek statutárního města Opavy pro Národní síť Zdravých měst 
ČR (IČ: 61385247) ve výši 99.000,00 Kč/ročně 

 b) maximální příspěvek statutárního města Opavy pro Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska (IČ: 65992466) ve výši 1,20 Kč/obyvatele statutárního 
města Opavy ročně 
 

 c) maximální příspěvek statutárního města Opavy pro Turistickou oblast Opavské 
Slezsko (IČ: 04597486), z. s. ve výši 900.000,00 Kč/ročně 
 

 d) maximální příspěvek statutárního města Opavy pro Euroregion Silesia – CZ  
(IČ: 68941773), ve výši 2,00 Kč/obyvatele statutárního města Opavy ročně 
 

 e) maximální příspěvek statutárního města Opavy pro Svaz měst a obcí České 
republiky (IČ: 63113074) ve výši 120.000,00 Kč ročně 
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f) maximální příspěvek statutárního města Opavy pro Sdružení pro výstavbu 
komunikace I/11 - I/57 (IČ: 70918783) ve výši 5,00 Kč /obyvatele statutárního 
města Opavy ročně 
 

 2. schvaluje 

 a) maximální příspěvek statutárního města Opavy za členství tajemníka MMO  
ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ve výši 1.500,00 Kč ročně 
 

 b) maximální příspěvek statutárního města Opavy za členství tajemníka MMO 
v České manažerské asociaci ve výši 3.000,00 Kč ročně 
 

 c) vyplacení 1/12 příspěvku pro spolek Turistická oblast Opavské Slezsko, tedy  
ve výši 75.000,00 Kč, nejpozději do 31. ledna 2017  
 

 3.  pověřuje  

  vedoucí odboru kancelář primátora k vyplacení příspěvků na základě podkladů 
dodaných jednotlivými organizacemi z rozpočtu odboru kancelář primátora 
 

 4.  schvaluje  

 d) zrušení dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí Opavsko, 
IČ 71294864, se sídlem Podolská 156, Hradec nad Moravicí, 747 41 s likvidací   
 

 e) podle § 189 občanského zákoníku povolání Mgr. Dalibora Halátka, 
místopředsedy Dobrovolného svazku obcí Opavsko do funkce likvidátora bez 
nároku na odměnu za výkon této funkce       
 

  pro předložení zastupitelstvu města  

  Hlasování: 7-0-1  

 
 
 
1923/54 RM 17 
47/54 

Schválení žádosti o projekt s názvem: Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS III. 
etapa 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  finanční spoluúčast města ve výši 390.000 Kč, tj. 41,49 % celkových nákladů  
na realizaci projektu „Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS III. etapa“ 

  Hlasování:  10-0-0 
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Rozpočtová opatření 2017 

 Rada města 

 a) Rozpočtové opatření č. 2017/4 

  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

   přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací (sml. MMOPPFPYDR 
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-86/2016) 

 

  82,38% 
EU 

(0000,4116,104513013,0020,0000000000081)   + 184.531,20 Kč 

  17,62% 
SR 

(0000,4116,104113013,0020,0000000000081)   + 39.468,80 Kč 

      

  ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné 
práce 

 

   platy  

  82,38% 
EU 

(3639,5011,104513013,0810,0002520000000)     + 137.709,85 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5011,104113013,0810,0002520000000)   + 29.454,33 Kč  

     

   sociální pojištění  

  82,38% 
EU 

(3639,5031,104513013,0810,0002520000000)     + 34.427,46 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5031,104113013,0810,0002520000000)   + 7.363,58 Kč  

     

   zdravotní pojištění  

  82,38% 
EU 

(3639,5032,104513013,0810,0002520000000)     + 12.393,89 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5032,104113013,0810,0002520000000)   + 2.650,89 Kč  

     

 b) Rozpočtové opatření č. 2017/5 

  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

   přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací (sml. MMOPP00FPYEM 
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č, OPA-V-1/2016) 

 

   (0000,4116,000013101,0020,0000000000081)   + 294.000,00 Kč 

      

  ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné práce 

   platy  

   (3639,5011,000013101,0810,0002520000000)   + 219.403,00 Kč  

     

   sociální pojištění  

   (3639,5031,000013101,0810,0002520000000)   + 54.851,00 Kč  

     

   zdravotní pojištění  

   (3639,5032,000013101,0810,0002520000000)   + 19.746,00 Kč  
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c) Rozpočtové opatření č. 2017/6 

  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

   přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací (sml. MMOPPFPYI2 
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-67/2016) 

 

  82,38% 
EU 

(0000,4116,104513013,0020,0000000000081)   + 69.199,20 Kč 

  17,62% 
SR 

(0000,4116,104113013,0020,0000000000081)   + 14.800,80 Kč 

      

  ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné práce 

   platy  

  82,38% 
EU 

(3639,5011,104513013,0810,0002520000000)     + 51.641,20 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5011,104113013,0810,0002520000000)   + 11.045,37 Kč  

     

   sociální pojištění  

  82,38% 
EU 

(3639,5031,104513013,0810,0002520000000)     + 12.910,29 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5031,104113013,0810,0002520000000)   + 2.761,35 Kč  

     

   zdravotní pojištění  

  82,38% 
EU 

(3639,5032,104513013,0810,0002520000000)     + 4.647,71 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5032,104113013,0810,0002520000000)   + 994,08 Kč  

     

 d) Rozpočtové opatření č. 2017/7 

  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

   přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací (sml. MMOPP00FPY5V 
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č. OPA-SZ-384/2016) 

 

  82,38% 
EU 

(0000,4116,104513013,0020,0000000000081)   + 61.785,00 Kč 

  17,62% 
SR 

(0000,4116,104113013,0020,0000000000081)   + 13.215,00 Kč 

      

  ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné práce 

   platy  

  82,38% 
EU 

(3639,5011,104513013,0810,0002520000000)     + 46.108,21 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5011,104113013,0810,0002520000000)   + 9.861,94 Kč  

     

   sociální pojištění  

  82,38% 
EU 

(3639,5031,104513013,0810,0002520000000)     + 11.527,05 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5031,104113013,0810,0002520000000)   + 2.465,49 Kč  

     

   zdravotní pojištění  

  82,38% 
EU 

(3639,5032,104513013,0810,0002520000000)     + 4.149,74 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5032,104113013,0810,0002520000000)   + 887,57 Kč  
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e) Rozpočtové opatření č. 2017/8 

  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

   přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací (sml. MMOPP00EXA9K) 
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-23/2016) 

 

  82,38% 
EU 

(0000,4116,104513013,0020,0000000000084)   + 138.398,40 Kč 

  17,62% 
SR 

(0000,4116,104113013,0020,0000000000084)   + 29.601,60 Kč 

      

  ve výdajích – MČ Vávrovice – veřejně prospěšné práce 

   platy  

  82,38% 
EU 

(3639,5011,104513013,0840,0002520000000)     + 103.282,39 Kč  

  17,62 
SR 

(3639,5011,104113013,0840,0002520000000)   + 22.090,75 Kč  

     

   sociální pojištění  

  82,38% 
EU 

(3639,5031,104513013,0840,0002520000000)     + 25.820,60 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5031,104113013,0840,0002520000000)   + 5.522,68 Kč  

     

   zdravotní pojištění  

  82,38% 
EU 

(3639,5032,104513013,0840,0002520000000)     + 9.295,41 Kč  

  17,62% 
SR 

(3639,5032,104113013,0840,0002520000000)   + 1.988,17 Kč  

     

 f) Rozpočtové opatření č. 2017/9  

   přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací (sml. MMOPP00AYZH4) 
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-65/2016) 

 

  82,38% 
EU 

(0000,4116,104513013,0020,0000000000080) + 69.199,20 Kč 

  17,62% 
SR 

(0000,4116,104113013,0020,0000000000080) +14.800,80 Kč 

     

  ve výdajích – MČ Komárov – veřejně prospěšné 
práce 

 

   platy  

  82,38% 
EU 

(3639,5011,104513013,0800,0002520000000) + 51.641,19 Kč 

  17,62% 

SR 
(3639,5011,104113013,0800,0002520000000) +11.045,37 Kč 

     

   sociální pojištění  

  82,38% 
EU 

(3639,5031,104513013,0800,0002520000000) + 12.910,30 Kč 

  17,62% 
SR 

(3639,5031,104113013,0800,0002520000000)  + 2.761,34 Kč 

     

   zdravotní pojištění  

  82,38% 
EU 

(3639,5032,104513013,0800,0002520000000) + 4.647,71 Kč 

  17,62% 
SR 

(3639,5032,104113013,0800,0002520000000) + 994,09 Kč 
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g) Rozpočtové opatření č. 2017/10 

  ve výdajích – odbor majetku města 

   oddělení správy a evidence budov  

   znalecké posudky  

   (3412,5169,00000000,0051,0002525000000) + 94.380,00 Kč 

     

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

   rezerva FaRO  

   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 94.380,00 Kč 

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
 
1925/54 RM 17 
49/54 

Dotace ostatní  

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) finanční dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní 
organizaci-ONKO ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická 1591/29, Kateřinky, 747 05 
Opava, IČ 68177755, provoz kanceláře na ulici Rolnická v roce 2017, ve výši 
25.000,00 Kč 

  Hlasování: 8-0-0  
 

 b) finanční dotaci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. se sídlem 
Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 22831738, na činnost 
poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s v Opavě, v roce 
2017, ve výši 15.000,00 Kč 

  Hlasování: 8-0-0  
 

 c) finanční dotaci Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvkové organizaci se sídlem náměstí Slezského odboje 2289/5, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ  47813211, na náklady související s pořádáním akce 
ke Světovému dni Downova syndromu 2017, ve výši 10.000,00 Kč 

  Hlasování: 8-0-0  
 

 d) finanční dotaci spolku Holos se sídlem Marie Dolanské 8/12, Vlaštovičky, 746 01 
Opava, IČ 26639866, na provozní náklady Holos centra v roce 2017, ve výši 
200.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 8-0-0   
 

 2. schvaluje  

  změnu položkového rozpočtu u grantu č. 036/K 2/16 poskytnutého v rámci 
Programu kultura spolku Za Opavu, se sídlem Ovocná 1970/43, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ 27053644, na akci Opavská cena J. M. Olbrichova spojená 
s cyklem odborných přednášek 

  Hlasování: 8-0-0 
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3. neschvaluje 

  finanční dotaci Slezskému železničnímu spolku se sídlem Ostravská 661/46, 
Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, IČ 05424089, na akci Malá Morávka 2017, 
ve výši 15.000,00 Kč 

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
 
1926/54 RM 17 
50/54 

Dotační programy – schválení modelových smluv 

 Rada města 

 1. schvaluje (modelové smlouvy pro jednotlivé dotační programy) 

  KULTURA 

 a) smlouvu, MMOPP00CWP3S, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a spolkem THeatr ludem se sídlem 28. října 49/23, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27002144, zastoupeným MgA. Hanou Volkmerovou 
PhD., předsedkyní, na projekt Terapie loutkou 2017, ve výši 30.000,00 Kč 
 

 a1) smlouvu dle bodu a) tohoto usnesení jako modelovou smlouvu pro potřebu 
uzavírání dalších totožných smluv dotačního programu Kultura, formou minicesty 
v souladu  se Směrnicí pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 
01.07.2016 
 

  ŹIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 

 b) smlouvu, MMOPP00CWP12, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a spolkem ANIMA VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 26591014, zastoupeným Bc. Hanou Brňákovou, 
statutárním zástupcem, na projekt Zahradníkův rok v KC Liptovská, ve výši 
13.000,00 Kč  
 

 b1) smlouvu dle bodu b) tohoto usnesení jako modelovou smlouvu pro potřebu 
uzavírání dalších totožných smluv dotačního programu Životní prostředí  
a EVVO, formou minicesty v souladu  se Směrnicí pro přípravu, kontrolu  
a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2016 
 

  PREVENCE KRIMINALITY 

 c) smlouvu, MMOPP00CWP2X, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Klubem deskových her Pajdulák z.s. se sídlem Těšínská 
1745/67a, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 05163579, zastoupeným Mgr. Jakubem 
Šotolou, předsedou, na projekt Festival společenských her a hlavolamů, ve výši 
15.000,00 Kč 
 

 c1) smlouvu dle bodu c) tohoto usnesení jako modelovou smlouvu pro potřebu 
uzavírání dalších totožných smluv dotačního programu Prevence kriminality, 
formou minicesty v souladu  se Směrnicí pro přípravu, kontrolu a schválení 
smluv účinnou ode dne 01.07.2016 
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2. schvaluje 

  Rozpočtové opatření č. 2017/11 

  ve výdajích – odbor kancelář primátora 

   Kultura  

   (6409,5901,00000000,0120,0000200230000)    - 30.000,00 Kč 

     

   THeatr ludem  

   (3319,5222,00000000,0120,0000174230000)    +30.000,00 Kč 

     

  ve výdajích – odbor školství 

   Životní prostředí a EVVO  

   (6409,5901,00000000,0030,0000500230000) - 13.000,00 Kč 

     

   ANIMA VIVA z.s  

   (4379,5222,00000000,0030,0000158230000)   +13.000,00 Kč 

     

   Prevence kriminality  

   (6409,5901,00000000,0030,0000600230000)   - 15.000,00 Kč 

     

   Klub deskových her Pajdulák z.s  

   (3429,5222,00000000,0030,0000166230000)    + 15.000,00 Kč 

     

 3. schvaluje 

  Obecné smluvní podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města 
Opavy, které jsou nedílnou součástí každé smlouvy jako její Příloha č. 1  

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
1927/54 RM 17 
51/54 

Výpovědi z nájemních smluv, Hradecká 16, Opava 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) výpověď ze Smlouvy o nájmu (MMOPP009XF78), mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Diagnostickým ústavem  
pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, 
Ostrava – Kunčičky, příspěvková organizace, se sídlem Škrobálkova 206/16, 
718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ: 00601969, zastoupeným Mgr. Petrem Krolem, 
ředitelem 
 

 b) výpověď z Nájemní smlouvy (MMOPP00DG6AT), mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Krizové a kontaktní centrum „Pod 
slunečníkem“ o.p.s., IČ: 47812052, se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava – 
Předměstí, zastoupené Bc. Pavlou Havlíčkovou, ředitelkou 
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c) výpověď ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor (MMOPP006R2TA),  
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a FOKUS – OPAVA, IČ: 26990881, se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné 
Heřmanice, zastoupený PhDr. Ivanou Strossovou, předsedkyní 
 

 d) výpověď z Nájemní smlouvy (MMOPP00DG607), mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a EUROTOPIA Opava o.p.s.,  
IČ: 25852345, se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, 
zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou  

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
1928/54 RM 17 
52/54 

Dokumenty o stavu místní Agendy 21 a projektu Zdravé město za roky 2016, 2017 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2017 
 

 2. bere na vědomí 

 a) Výstupy z Fóra Zdravého města 2016 
 

  pro předložení zastupitelstvu města 

 b) Hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město 
Opava za rok 2016 
 

  Hlasování: 8-0-0 

 
 

 
1929/54 RM 17 
54/54 

Personální záležitosti – zřízení nového pracovního místa – městská část Suché 
Lazce 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  zřízení jednoho pracovního místa na pozici asistentka starosty – administrativní 
pracovnice při službě Česká pošta PARTNER v Suchých Lazcích s nástupem  
od 1. 3. 2017 na dobu neurčitou  

  Hlasování: 8-0-0 
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
1931/54 RM 17 
56/54 

Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí 

 Rada města 

 1. bere na vědomí 

 a) zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 5. 1. 2017 
do 18. 1. 2017 

 b) rezignaci Mgr. Gabriely Onderkové na funkci členky Kulturní komise RMO ke dni 
16. 1. 2017 

 c) rezignaci Mgr. Simony Horákové na funkci členky Sportovní komise RMO ke dni 
12. 1. 2017 

 d) rezignaci MUDr. Miroslavy Kolář na funkci členky Komise RMO pro občanské 
obřady ke dni 25. 1. 2017 

  Hlasování: 8-0-0 

 2. odvolává  

  v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění: 

 a) Mgr. Aleše Bystrianského z funkce člena Komise RMO pro urbanismus  
ke dni 25. 1. 2017 

  Hlasování: 8-0-0 

 b) p. Romana Petrlu z funkce člena Komise RMO pro informatiku ke dni 25. 1. 2017 

  Hlasování: 8-0-0  

 c) Ing. Nikolu Štanglerovou z funkce člena Komise RMO pro informatiku ke dni  
25. 1. 2017 

  Hlasování: 8-0-0  
 

 3. jmenuje 
 

  v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění pro volební období 2014 – 2018: 
 

 a) Mgr. Zdeňka Frélicha členem Komise RMO pro urbanismus 
 

  Hlasování: 8-0-0 
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b) Ing. Rostislava Kulišana členem Komise RMO pro informatiku 
 

  Hlasování: 8-0-0  

 c) Mgr. Pavla Martínka členem Komise RMO pro informatiku 
 

  Hlasování: 8-0-0  

 d) Bc. Gabrielu Lackovou členkou Kulturní komise RMO 
  

  Hlasování: 8-0-0  

 e) Ing. Pavlu Brady členkou Komise RMO pro občanské obřady 
 

  Hlasování: 8-0-0  

 f) Ing. Michala Kokoška členem Sportovní komise RMO 
 

  Hlasování: 8-0-0   

 g) Ing. Romea Doupala členem Komise RMO pro urbanismus 

  Hlasování: 8-0-0  

 h) Ing. Pavla Meletzkého členem Komise RMO pro informatiku 

  Hlasování: 8-0-0  

 i) Ing. Michala Štěpánka členem Dopravní komise RMO 
 

  Hlasování: 6-1-1  

 j) p. Milana Němce členem Majetkové komise RMO 
 

  Hlasování: 7-0-1  

  s účinností od 1. 2. 2017 
 
 

1931/54 RM 17 
56/54 

4. 
 

nepřijala usnesení 

 a) k odvolání Bc. Reného Černohorského z funkce člena Komise RMO  
pro komunitní plán ke dni 25. 1. 2017 

  Hlasování: 0-8-0  

 b) ke jmenování Bc. Hany Brňákové do funkce členky Komise RMO pro komunitní 
plán 

  Hlasování: 0-1-7  

 c) ke jmenování Ing. Michala Štěpánka do funkce člena Kulturní komise RMO 

  Hlasování: 0-0-8  
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d) ke jmenování p. Milana Koláře do funkce člena Sportovní komise RMO 

  Hlasování: 0-8-0  

 e) ke jmenování Ing. Romea Doupala do funkce člena Majetkové komise RMO 
 

  Hlasování: 0-0-8  

 
 
 
1932/54 RM 17 
60/54 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s 
názvem „Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace“ – zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 
 

  o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Zlatníky  
a Milostovice - splašková kanalizace“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace  
a důvodové zprávy 
 

 2.  jmenuje 
 

 a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
1. Ing. Jana Onderková   
2. pan Rostislav Onderka 
3. Ing. Milena Skazíková 
 

 b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
1. Ing. Radka Šabatková 
2. Ing. Martin Chalupski 
3. paní Hana Fraňková 
  

 c) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění 
podmínek účasti, ve složení: 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Jana Onderková 
3. Ing. Martin Chalupski 
4. Mgr. Lumír Král 
5. pan Kamil Ručil 
 

 d) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. Ing. Jan Sedláček 
2. Ing. Radka Šabatková  
3. pan Rostislav Onderka 
4. Ing. Martin Víteček 
5. Ing. Bc. Martin Dostál 
 

  Hlasování: 10-0-0 
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Přístavba Zimního stadiónu 

 Rada města 

  schvaluje 

  podání žaloby o určení vlastnického práva Statutárního města Opavy k budově 
bez čp/če, stavba občanského vybavení, na pozemku parc.č. 5/4 v katastrálním 
území Opava-Město (dále také jen „přístavba zimního stadionu v Opavě“),  
a o vyklizení této přístavby zimního stadionu v Opavě, a to proti J. M., bytem 
Opava, 746 01 jako osobě, která je v katastru nemovitostí evidována jako 
vlastník přístavby zimního stadionu v Opavě  

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
 
1934/54 RM 17 
62/54 

Zpracování analýz a návrh řešení využití území za obchodním domem Slezanka 
v Opavě 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) Smlouvu o dílo, (MMOPP00G1V4S) Zpracování analýz a návrh řešení využití 
území za obchodním domem Slezanka v Opavě, mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společnosti re:architekti studio 
s.r.o., Bělohorská 193/143, Břevnov, 169 00 Praha 6, zastoupena  
MgA. Ondřejem Synkem 

   

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/356 

  ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu 

   Projekty z PUMM 2016  

   (3636,6119,00000000,0080,0002900000000)   - 897.800,00 Kč 

   Územně analytické podklady 2016  

   (3635,6119,00000000,0080,0002508000000) - 400.000,00 Kč  

   ÚPD Opava – územní plány 2016  

   (3635,6119,00000000,0080,0001040000000) - 112.000,00 Kč 

   Ostatní územní příprava a územní studie 
2017 

 

 
 

  (3635,6119,00000000,0080,0001039000000) + 1.409.800,00 Kč 

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala  v.r. 
primátor 

Ing. Martin Víteček   v.r. 
1. náměstek primátora 

 


