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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

6. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 19.12.2018 v 09:00 hodin 

v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

124/6/RM/18 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
upravený program schůze Rady statutárního města Opavy dne 19. 12. 2018

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

125/6/RM/18 Majetkové záležitosti

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00HZNKD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 

náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města 
jako půjčitelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Opava - Město, se sídlem 
Olomoucká 503/30, Předměstí, 746 01 Opava jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka 
části pozemku parc.č. 901 - orná půda, , k.ú. Jaktař, dle přiloženého zákresu v katastrální mapě

b) smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00HZNL8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města 
jako půjčitelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Opava, se sídlem Krnovská 
2446/86, Předměstí, 746 01 Opava jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku 
parc.č. 2134/2 - zahrada vše ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle přiloženého zákresu 
v katastrální mapě

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

126/6/RM/18 Záměr převodu nájmu, Pekařská 417/12, Opava

Rada města

1. schvaluje
záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu (PID:MMOPP009XCHF), 
uzavřenou mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem jako pronajímatelem a Věrka s.r.o., se sídlem 
Stratilova 1823/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 24258385, zastoupena Milanem Hajdukem, prokuristou, 
jako nájemcem dne 19. 2. 2018, jejímž předmětem je nájem části prostor, které se nacházejí v I. PP a I. 
NP  budovy č.p. 417, část obce Město, na adrese Opava, Pekařská 417/12 a Solná 417/8, která je 
součástí pozemku parc. č. 348 zastavěná plocha a nádvoří, dále prostor nacházejících se v I. PP a v  I. 
NP budovy č. p. 113, část obce Město, na adrese Opava, Pekařská 113/22, která je součástí pozemku 
parc. č. 345 ležícího v katastrálním území Opava - Město a části pozemku parc. č. 348 a části pozemku 
parc. č. 353/1, oba ležící v katastrálním území Opava-Město, využívaných jako venkovní posezení a 
příslušenství restaurace; převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Věrka s.r.o., zastoupená 
Milanem Hajdukem jako postupitelem a Michaelou Nedělovou, IČ:87774224,  jakožto postupníkem ke 
dni 1. 2. 2019; převod nájmu bude uskutečněn pouze v případě, že postupitel uhradí nejpozději do 1. 2. 
2019 veškeré své závazky vůči statutárnímu městu Opava

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
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127/6/RM/18 Dohoda o vypořádání práv a povinností, Kolářská 5, Opava

Rada města

1. schvaluje
dohodu o vypořádání práv a povinností (MMOPP00I7YI5), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem 
města a Martinem Žižlavským, IČ: 65518161, se sídlem Krnovská 28/45, Opava - Předměstí, 746 01

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 

128/6/RM/18 Dodatek č. 1, Kolářská 5, Opava

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00I7YJ0) ke Smlouvě o nájmu kina Mír (MMOPP006KY2C) ze dne 2. 2. 2010 mezi 
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. 
Tomášem Navrátilem, primátorem města jako pronajímatelem a Martinem Žižlavským, IČ: 65518161, se 
sídlem Krnovská 28/45, Opava - Předměstí, 746 01, jako nájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 

129/6/RM/18 Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného, Mezi Trhy 5,7, Opava

Rada města

1. schvaluje
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného, (MMOPP00I7YHA), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem 
města a Ing. Pavlem Orlíkem, IČ: 10626522, se sídlem Mezi Trhy 120/9, Opava - Město, 746 01

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

130/6/RM/18 Smlouva o nájmu tepelných zdrojů Opatherm a.s. - dodatek č.12

Rada města

1. schvaluje
dodatek č.12(MMOPP00EV0JU) ke smlouvě o nájmů tepelných zdrojů včetně rozvodů tepla
(MMOPP0028K35) ze dne 1.6.1998 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a OPATHREM 
a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ 25385771, zastoupenou Ing. Liborem 
Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva

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

131/6/RM/18 Městské lesy Opava - závazné ukazatele rozpočtu - dotace

Rada města

1. schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu: 

Odvětvový odbor: Odbor majetku města

Název organizace: Městské lesy Opava

účel Částka Kč
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Průtokové dotace:

• Neinvestiční: 

- Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku 
porostu

21.936,00

- Vyklizování nebo přibližování dříví koněm 
 76.928,80Kč
- Likvidace klestu štěpkováním nebo drcení 
45.720,00Kč

122.648,00

- Umělá obnova sadbou - první 109.170,00Kč
- Umělá obnova sadbou - opakovaná 12.000,00Kč
- Výchova lesních porostů do 40 let skut. věku por. 
98.008,00 

219.178,00

- Umělá obnova sadbou - první 35.640,00Kč
- Výchova lesních porostů do 40 let skut. věku 
258.944,00Kč

294.584,00

- Umělá obnova sadbou - první 339.534,00Kč
- Zajištění lesních porostů 513.480,00Kč
- Výchova lesních porostů do 40 let skut. věku 
13.216,00Kč

866.230,00

- Vyklizování nebo přibližování dříví koněm  
84.827,60Kč
- Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením 
15.840,00Kč

100.667,00

- Vyklizování nebo přibližování dříví koněm  
76.502,40Kč
- Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením 
15.720,00Kč

92.222,00

-Vyklizování nebo přibližování dříví koněm  53.735,00
-Vyklizování nebo přibližování dříví koněm  26.748,00
Celkem 1.797.948,00

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

132/6/RM/18 Majetek ve správě TSO s.r.o. - dodatky k nájemním smlouvám (Městské lázně v 
Opavě)

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00HXLXO) ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských 

lázních v Opavě, (MMOPP00GDACF) ze dne 21. 12. 2015 mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5. 8. 2009 
společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, 
zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a panem Kamilem Hendrychem, fyzickou osobou 
podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, se sídlem Náplatkova 
78/2, 747 06 Chvalíkovice, IČ 47200936

b) dodatek č. 2 (MMOPP00HXLWT) ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských 
lázních v Opavě, (MMOPP00GDAGV) ze dne 21. 12. 2015 mezi statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5. 
8. 2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 
64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a spolkem Klub plaveckých sportů Opava, 
z.s., se sídlem Kotršova 172/25, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 47815345, zastoupeným Mgr. Petrem 
Ryplem, předsedou

c) dodatek č. 1 (MMOPP00HXLVY) ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských 
lázních v Opavě, (MMOPP00GDADA) ze dne 21. 12. 2015 mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5. 8. 2009 
společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, 
zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a paní Emou Wernerovou, fyzickou osobou 
podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku se sídlem Zámecký okruh 
38/4, 746 01 Opava 5, IČ 22961372

d) dodatek č. 1 (MMOPP00HXLU3) ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských 
lázních v Opavě za účelem umístění reklamních a propagačních materiálů, (MMOPP00FGA98) ze 
dne 21. 12. 2015 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5. 8. 2009 společností Technické služby 
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Opava se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem 
Hazuchou, jednatelem a společností KVP servis s.r.o., se sídlem Wolkerova 1716/58B, 747 05 
Opava, Kateřinky, IČ 28608771, zastoupenou Ing. Lumírem Kociánem, jednatelem

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

133/6/RM/18 Majetek ve správě TSO s.r.o. - dodatky k nájemním smlouvám (Městské lázně v 
Opavě)

Rada města

1. ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města

1.1. sjednotit výpovědní doby u smluvních vztahů  (pouze TSO s.r.o.)
Termín: 31.3.2019

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

134/6/RM/18 Majetek ve správě TSO s.r.o. - obřadní síň na městském hřbitově v Opavě, Tyršův 
stadion v Opavě, městské lázně v Opavě, městské koupaliště v Opavě, parkovací dům 
v Opavě (vzorové smlouvy, plné moci, pověření)

Rada města

1. schvaluje
a) znění vzorové smlouvy o používání obřadní síně na Městském hřbitově v Opavě, která bude 

uzavírána s pohřebními službami dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
b) plnou moc pro společnost Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 

64618188 jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto 
materiálu

2. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, působnost rozhodovat o uzavírání smluv o používání obřadní síně na Městském hřbitově v 
Opavě, vedoucímu odboru majetku města Magistrátu města Opavy

3. schvaluje
a) znění vzorových smluv, které budou uzavírány na Tyršově stadionu v Opavě: smlouvy o bezplatném 

poskytnutí služeb ve sportovním zařízení, smlouvy o poskytnutí služeb ve sportovním zařízení dle 
příloh č. 3, 4 tohoto materiálu 

b) plnou moc pro společnost Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 
64618188 jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti, v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto 
materiálu

4. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, působnost rozhodovat o uzavírání smluv, které budou uzavírány v budově Tyršova stadionu v 
Opavě: smluv o bezplatném poskytnutí služeb ve sportovním zařízení a smluv o poskytnutí služeb ve 
sportovním zařízení, vedoucímu odboru majetku města Magistrátu města Opavy

5. schvaluje
a) znění vzorové smlouvy, která bude uzavírána v parkovacím domě v Opavě: smlouvy o nájmu 

nebytových prostor v parkovacím domě, dle přílohy č.6 tohoto materiálu 
b) plnou moc pro společnost Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 

64618188 jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti, v rozsahu dle přílohy č. 7 tohoto 
materiálu

6. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, působnost rozhodovat o uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor v parkovacím domě, 
vedoucímu odboru majetku města Magistrátu města Opavy

7. schvaluje
a) znění vzorových smluv, které budou uzavírány v Městských lázních v Opavě: smlouvy o poskytnutí 

služeb ve sportovním zařízení, smlouva o spolupráci při zabezpečení podpůrně rehabilitačních 
programů dle příloh č. 8, 9, 10 tohoto materiálu 

b) 
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plnou moc pro společnost Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 
64618188 jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti, v rozsahu dle přílohy č. 11 tohoto 
materiálu

8. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, působnost rozhodovat o uzavírání smluv, které budou uzavírány v Městských lázních v Opavě: 
smluv o poskytnutí služeb ve sportovním zařízení a smluv o spolupráci při zabezpečování podpůrně 
rehabilitačních programů, vedoucímu odboru majetku města Magistrátu města Opavy

9. schvaluje
znění vzorové smlouvy o poskytnutí služeb ve sportovním zařízení na Městském koupališti v Opavě, dle 
přílohy č.12 tohoto materiálu

10. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, působnost rozhodovat o uzavírání smluv, které budou uzavírány na Městském koupališti v 
Opavě: smluv o poskytnutí služeb ve sportovním zařízení, vedoucímu odboru majetku města Magistrátu 
města Opavy

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

135/6/RM/18 Smlouva o výpůjčce

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce sportovního nářadí, (MMOPP00HXLYJ), mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem 
města a spolkem Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. se sídlem Mírová 2296/29b, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68941455, zastoupeným Evou Davidovou, předsedkyní

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

136/6/RM/18 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene

Rada města

1. ruší
usnesení č. 3635/95/RM/18 1b) ze dne 31. 10. 2018 (Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00HXIQ8) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 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, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  do pozemků parc.č. 2157/1, 2952/3 v k.ú. Opava - 
Předměstí pro stavbu: "11010-078173 MIMO4x4_O2_8_T_OPAVK_OK" za jednorázovou náhradu 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na 
pozemcích Statutárního města Opavy) 

2. schvaluje
a) nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 

(MMOPP00HXIQ8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 
00300535,  zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, 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, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem 
Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  do 
pozemků parc.č. 2157/1, 2952/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "11010-078173 
MIMO4x4_O2_8_T_OPAVK_OK" za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, (MMOPP00IT2BE) mezi společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 Praha 3, IČ 
04084063, zastoupenou Ing. Evou Sapákovou, seniorem specialistou pro výstavbu sítě - věcná 
břemena a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
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zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,  IČ 65993390, zastoupenou společností 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČ 42767377, zastoupenou Ing. Markétou Myškovou, vedoucí střediska inženýrské činnosti 
pro umístění nadzemního komunikačního vedení na pozemku parc.č. 628 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: 
"Silnice I/11 Opava, Severní obchvat - západní část" SO 462 "Přeložka vzdušného sdělovacího 
vedení - ul. Obecní" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovené 
v souladu s platným zněním zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 
(MMOPP00HXI60) 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. Luďkem 
Hajdou, zaměstnancem ČEZ Distribuce a.s. pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
do pozemků parc.č. 2349/9 a 2349/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Olomoucká, 
2349/23, kNN", č. stavby IV-12-8014890, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na 
pozemcích Statutárního města Opavy 

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

137/6/RM/18 Smlouva o dílo - vyčištění povrchu sochy v sadech Svobody

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00HXI7V) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností TOMÁŠ 
SKALÍK ATELIÉR  s.r.o., se sídlem č.p. 180, 747 84 Radkov, IČ: 03987841, zastoupenou MgA. 
Tomášem Skalíkem jednatelem týkající se vyčištění povrchu sochy alegorie města Opava v sadech 
Svobody v Opavě od potřísnění barvou a opravy povrchu podstavce sochy - nemovité kulturní památky 
socha Nová Opava, parc.č. 492/1, k.ú. Opava - Město 

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

138/6/RM/18 Bytové záležitosti

Rada města

1. schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.11 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 3 v Opavě p.░░░░ 
░░░░ ░░░ trvale bytem Opava na dobu neurčitou a to pouze za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 5.1.2019 na dobu neurčitou se smluvním měsíčním 
nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu ve výši 80,00 Kč

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

139/6/RM/18 Prominutí dluhu a poplatků

Rada města

1. neschvaluje
prominutí dluhu ve výši 37.130,00 Kč a poplatků z prodlení ve výši 30.908,00 Kč tj. v celkové výši 
68.038,00 p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem ░░░░ ░ , které jsou jí účtovány za dluh na nájemném a 
službách za byt č.7 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě pro předložení zastupitelstvu města

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 

140/6/RM/18 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dodávkového 
automobilu pro Opavskou kulturní organizaci" - zrušení + opakované zahájení 
výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dodávkového automobilu pro 
Opavskou kulturní organizaci"
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2. odročuje
projednání opakovaného zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup 
dodávkového automobilu pro Opavskou kulturní organizaci"

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

141/6/RM/18 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Mírová 35" (výměna 
oken) - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona s názvem "ZŠ Mírová 35" (výměna oken) 
- v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 

posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Bc. Hana Brňáková
2. Ing. Michal Jedlička
3. Ing. Andrea Štenclová
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Renata Cvancigerová

b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž 
provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Tomáš Navrátil
2. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
3. Ing. Eva Dostálová
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Martin Chalupski

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

142/6/RM/18 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Podvihov - Podvihovský 
Mlýnek - most" - smlouva

Rada města

1. schvaluje
smlouvu, MMOPP00IKN1Y, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností IDS-
Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 
25869523, zastoupenou Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

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

143/6/RM/18 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Ochranova - výměna 
oken + fasáda" - výsledek výběrového řízení + smlouva

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., se sídlem Ostrava, Chopinova 576/1, IČ: 27800466,
2. šmíragroup a.s., se sídlem Ostrava, Bořivojova 650/48, IČ: 04670329,
3. Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o., se sídlem Opava, Předměstí, Gudrichova 2688/31, IČ: 
63323524,
4. Agist s.r.o., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Vrchlického 1194/20, IČ: 29445671,
5. BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 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., se sídlem Ostrava, Chopinova 
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576/1, IČ: 27800466, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou.

2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00IKMYK, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města, a společností 
BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Ostrava, Chopinova 576/1, IČ: 27800466, zastoupenou panem 
Michalem Bystroněm, členem představenstva za cenu 9 278 698,85 Kč bez DPH (11 227 225,61 Kč 
s DPH).

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

144/6/RM/18 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Boženy Němcové - 
fasáda" - smlouva

Rada města

1. schvaluje
smlouvu, MMOPP00IKN03, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností 
BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 27800466, zastoupenou Michalem 
Bystroněm, členem představenstva.

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

145/6/RM/18 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce ul. 
Pekařské" - smlouva

Rada města

1. schvaluje
smlouvu, MMOPP00IKN2T, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Morava, oblast Sever, Polanecká 
827, 721 08 Ostrava - Svinov, IČ:60838744, zastoupenou Ing. Jiřím Malíkem ředitelem oblasti Sever 
odštěpný závod Morava a Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever, odštěpný závod Morava, na 
základě plné moci ze dne 03. 01. 2018.      

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

146/6/RM/18 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 61/2018/PRI (MMOPP00IKMZF) pro provádění 

stavby mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 
00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a Ing. 
Janem Pospíšilem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Na Pastrníku 21, 747 05 Opava - Malé 
Hoštice, IČ: 68317611, DIČ: CZ7404065471 na zakázku malého rozsahu "ZŠ Mírová 33" (střecha, 
fasáda) za cenu nejvýše přípustnou 94.000,00 Kč bez DPH (113.740,00 Kč vč. DPH)

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/155
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
                ZŠ Mírová 33 (střecha, fasáda) - PD
                  (3113,6121,00000120,0220,0007530000000)                            + 113.740,00 Kč

                Investice - projektová dokumentace
                  (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)                            - 113.740,00 Kč   

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

147/6/RM/18 Informace o uplatnění nároku Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvkové 
organizace

Rada města

1. bere na vědomí
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že Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace učiní kroky směrující k uplatnění 
nároku vyplývajícího z usnesení RMO č. 474/23 ZM 17 z 19. 6. 2017, včetně uzavření smlouvy o 
poskytování právních služeb s Mgr. Romanem Stoškem, advokátem, se sídlem Opava, Horní nám. 
286/55; náklady právního zastoupení město příspěvkové organizaci nahradí 

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

148/6/RM/18 Úprava plánu kontrol oddělení kontroly MMO pro rok 2018

Rada města

1. schvaluje
úpravu plánu kontrol oddělení kontroly MMO pro rok 2018

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

149/6/RM/18 Opavský středoškolský sbor LUSCINIA, z.s. - změna účelu dotace

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o změnu účelu použití finančních prostředků z dotačního programu Kultura, pod číslem 043/K 
2/18,  schváleného Opavskému středoškolskému sboru LUSCINIA, z. s.  se sídlem Komenského 397/5, 
Město, 746 01 Opava, IČ 66144302

2. neschvaluje
změnu účelu použití finančních prostředků z dotačního programu Kultura, pod číslem 043/K 2/18, 
schváleného Opavskému středoškolskému sboru LUSCINIA, z. s.  se sídlem Komenského 397/5, Město, 
746 01 Opava, IČ 66144302

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

150/6/RM/18 Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/338

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4216,00033502,0020,0007606000000) - 147.033,30 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
M - Opava - Rekonstrukce sportovního areálu
(Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště
s umělým povrchem)
- stavba
(3412,6121,00033502,0220,0007606000000) - 147.033,30 Kč
(3412,6121,00000120,0220,0007606000000) + 147.033,30 Kč

investice
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 147.033,30 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2018/339
v příjmech - odbor přípravy a realizace investic
stavba "SFC - vyhřívaný trávník + kotelna"
- přijaté pokuty
(3412,2212,00000000,0220,0007731000000) + 800.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) + 800.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2018/340
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 v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000
(0000,4122,00000319,0020,0002404000000) - 14.243,00 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
projekt "Opava - osvětové kampaně 2018"
- nájemné
(3900,5164,00000319,0140,0002404000000) - 476,00 Kč

- nákup služeb
(3900,5169,00000319,0140,0002404000000) - 13.698,30 Kč

- věcné dary
(3900,5194,00000319,0140,0002404000000) - 68,70 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2018/341
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000
(0000,4216,107117968,0020,0000000000025) + 142.758,95 Kč
(0000,4216,107517969,0020,0000000000025) + 2.426.902,15 Kč

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000
(0000,4116,107117015,0020,0000000000025) + 96.296,63 Kč
(0000,4116,107517016,0020,0000000000025) + 1.637.042,68 Kč

celkem 4.303.000,41 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Vrchní - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz na projekt "Modernizace digitální
multifunkční učebny fyziky a chemie,
digitální přírodovědy a digitální jazykové učebny
(3113,5336,107117015,0030,0001002000025) + 96.296,63 Kč
(3113,5336,107517016,0030,0001002000025) + 1.637.042,68 Kč

ZŠ Vrchní - účelový investiční příspěvek na
provoz na projekt "Modernizace digitální
multifunkční učebny fyziky a chemie,
digitální přírodovědy a digitální jazykové učebny
(3113,6356,107117968,0030,0001002000025) + 142.758,95 Kč
(3113,6356,107517969,0030,0001002000025) + 2.426.902,15 Kč

v příjmech - odbor školství
ZŠ Vrchní - vratka zápůjčky (SML MMOPP004VEP0)
- splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací
MD 231 0000
(0000,2451,00000000,0030,0009414000000) + 4.823.462,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Vrchní - 10% podíl zřizovatele na projektu
(viz výše)
- účelový investiční příspěvek na provoz
(3113,6351,10710000,0030,0001002000025) + 285.518,00 Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na provoz
(3113,5331,10710000,0030,0001002000025) + 192.594,00 Kč

celkem 478.112,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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rezerva na dotační programy

(6409,5901,00000000,0020,0002997000000) + 4.345.350,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2018/342

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,00014004,0020,0002461000000) + 149.732,00 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení

JSDH - posílení akceschopnosti

- PHM

(5512,5156,00014004,0194,0002461000000) + 19.786,00 Kč

- ochranné pomůcky

(5512,5132,00014004,0194,0002461000000) + 56.145,00 Kč

ve výdajích - městská část Komárov

JSDH - posílení akceschopnosti

- ochranné pomůcky

(5512,5132,00014004,0800,0002461000000) + 4.800,00 Kč

- PHM

(5512,5156,00014004,0800,0002461000000) + 9.045,00 Kč

~ opravy a udržování

(5512,5171,00014004,0800,0002461000000) + 33.979,00 Kč

ve výdajích - městská část Malé Hoštice

JSDH - posílení akceschopnosti

- školení

(5512,5167,00014004,0810,0002461000000) + 400,00 Kč

ve výdajích - městská část Milostovice

JSDH - posílení akceschopnosti

- opravy a udržování

(5512,5171,00014004,0870,0002461000000) + 1.200,00 Kč

ve výdajích - městská část Podvihov

JSDH - posílení akceschopnosti

- školení

(5512,5167,00014004,0820,0002461000000) + 3.600,00 Kč

- PHM

(5512,5156,00014004,0820,0002461000000) + 177,00 Kč

ve výdajích - městská část Suché Lazce

JSDH - posílení akceschopnosti

- školení

(5512,5167,00014004,0830,0002461000000) + 10.200,00 Kč

ve výdajích - městská část Vávrovice

JSDH - posílení akceschopnosti

- školení

(5512,5167,00014004,0840,0002461000000) + 1.200,00 Kč

ve výdajích - městská část Vlaštovičky

JSDH - posílení akceschopnosti

- školení

(5512,5167,00014004,0850,002461000000) + 8.000,00 Kč
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ve výdajích - městská část Zlatníky
- opravy a udržování
(5512,5171,00014004,0850,0002461000000) + 1.200,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2018/343
v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
MD 231 0000
(0000,4116,106515011,0020,0002469000000) + 5.972.088,10 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
projekt "Pořízení nádob na separaci bioodpadu"
- nákup služeb
(3726,5169,00000000,0130,0002469000000) - 7.986,00 Kč
(3726,5169,106515011,0130,0002469000000) + 6.788,10 Kč
(3726,5169,106100000,0130,0002469000000) + 1.197,90 Kč

- drobný hmotný dlouhodobý majetek
(3726,5137,00000025,0130,0002469000000) - 7.018.000,00 Kč
(3726,5137,106515011,0130,0002469000000) + 5.965.300,00 Kč
(3726,5137,106100000,0130,0002469000000) + 1.052.700,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017
D 231 0000
(0000,8124,00000025,0020,0009964000000)  + 5.972.088,10 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2018/344
v příjmech - městská část Malé Hoštice
- poplatek ze psů
(0000,1341,00000000,0810,0009042100000) + 43.594,00 Kč

- nájemné nebytové prostory - služby
(3613,2111,00000000,0810,0009096000000) + 25.855,00 Kč

- prodej zboží
(3399,2112,00000000,0810,0009371000000) + 18.345,00 Kč

- pronájem pozemků
(3639,2131,00000000,0810,0009050000000) + 71.750,00 Kč

ve výdajích - městská část Malé Hoštice
rezerva na výdaje
(6409,5901,00000000,0810,0000000000000) + 159.544,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2018/345
V příjmech - odbor majetku města
Pojistné plnění
(6171,2322,00000000,0050,0009282000000) + 92.635,00 Kč

ve výdajích - Městská policie - autoprovoz
 nákup materiálu
(5311,5139,00000000,0110,00025120000000) + 20.000,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva
(5311,5156,00000000,0110,00025120000000) + 57.635,00 Kč
Městský kamerový systém - nájemné
(5311,5164,00000000,0110,0001047000000) + 15.000,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2018/346
ve výdajích - odbor školství
neinvestiční příspěvek MŠ Zborovská
(3111,5331,00000000,0030,0001002000006) + 33.900,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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havarijní rezerva
(6409,5901,00000000,0020,0002998000000) - 33.900,00 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2018/347
ve výdajích - odbor kancelář primátora
Farmářské trhy
DHDM
(2141,5137,00000000,0120,0002532000000) - 14.500,00 Kč
Elektrická energie
(2141,5154,00000000,0120,0002532000000) - 1.000,00 Kč
Nákup služeb
(2141,5169,00000000,0120,0002532000000) - 2.500,00 Kč
Oprav a udržování
(2141,5171,00000000,0120,0002532000000) - 14.000,00 Kč
Věcné dary
(2141,5194,00000000,0120,0002532000000) - 3.000,00 Kč

Akce města - el. energie
(3399,5154,00000000,0120,0001056230000) - 19.000,00 Kč

Akce města - nákup oblouku
(3399,6122,00000000,0120,0001056230000) + 54.000,00 Kč

2. schvaluje

a) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/156
ve výdajích - odbor životního prostředí
Sběr a svoz komunálních odpadů
- platby daní a poplatků
(3722,5365,00000000,0130,0001075000000) - 36.300,00 Kč

Adaptační strategie SMO
- nákup služeb
(3719,5169,00000000,0130,0000000000000) + 36.300,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/157
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kylešovice - kanalizace - II. etapa - BOZP
(objednávka)
(2321,6121,00000120,0220,0007998000000) + 48.875,00 Kč

Investice 
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)  -  48.875,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/158
MŠ Milostovice - výměna oken + elektro + fasáda - PD
(objednávka)
(3111,6121,00000120,0220,0007545,000000)  +  59.290,00 Kč

MŠ Havlíčkova (výměna oken, zateplení) - PD
(objednávka)
(3111,6121,00000120,0220,0007539000000) + 59.895,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)  -  119.185,00 Kč

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2018/159
ve výdajích - odbor kancelář primátora
Zahraniční vztahy
(2191,5169,00000000,0120,001052000000) - 1.000,00 Kč

Dárci krve
(3399,5492,00000000,0120,0001058000000) + 1.000,00 Kč

3. bere na vědomí
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba za odborného lesního hospodáře za II. 
čtvrtletí roku 2018 ve výši 232.513,00 Kč. Od 01.01.2018 tyto platby nejsou zahrnovány mezi dotace, 
jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za náhradu (novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o 
rozpočtové skladbě)

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

151/6/RM/18 Financování záměru "Ozdravný pobyt pro děti MŠ Srdíčko, Opava"

Rada města

1. schvaluje
realizaci záměru "Ozdravný pobyt pro děti MŠ Srdíčko, Opava" financovaného z rozpočtu Zdravého 
města pro rok 2018, prostřednictvím finančního vypořádání těchto prostředků do roku 2019, za 
podmínky získání dotace z programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" vyhlášeného 
Moravskoslezským krajem

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

152/6/RM/18 Knihovna P. Bezruče - změna odpisového plánu

Rada města

1. schvaluje
a) odpisový plán Knihovny Petra Bezruče pro rok 2018
b) závazné ukazatele rozpočtu:

Odvětvový odbor:  Kancelář primátora
Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 16.200.000,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 421.100,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 8.790.000,00
Účelový příspěvek:

Z toho:

Investiční příspěvek

Odvod do rozpočtu SMO 700.000,00
Průtokové dotace:

• Neinvestiční: 2.116.000,00

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 
v MSK (poskytovatel MSK)

2.061.000,00

Knihovna 21. století - Rozvíjení fondu zvukových knih 
pro nevidomé, zrakově znevýhodněné i jinak 
hendikepované uživatele v knihovně Petra Bezruče v 
Opavě

15.000,00

Knihovna 21. století - Magické osmičky v české historii 
20. století 20.000,00

Knihovna 21. století - Pozpátku kolem zeměkoule - 
podpora klubové a přednáškové činnosti v knihovně 
Petra Bezruče v Opavě

20.000,00

• Investiční: 160.000,00

Vybavení knihovny RFID technologií - II. etapa - 
samoobslužné půjčování - zefektivnění půjčovních 
služeb

160.000,00
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

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

153/6/RM/18 Platové výměry ředitelů kulturních příspěvkových organizací

Rada města

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

organizace, s účinností od 1. 1. 2019
b) plat Mgr. Zuzaně Bornové, ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové organizace, 

s účinností od 1. 1. 2019
c) plat Ing. Ilju Rackovi, Ph. D., řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, s účinností od 

1. 1. 2019

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

154/6/RM/18 Rámcová smlouva o zajištění odborné praxe studentů

Rada města

1. schvaluje
Rámcovou smlouvu o zajištění odborné praxe studentů (MMOPP00HNDN8) mezi Slezskou univerzitou v 
Opavě, Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě, se sídlem Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 
Opava, IČ: 47813059, zastoupenou prof. RNDr. Zdeňkem Stuchlíkem, CSc., děkanem, a Statutárním 
městem Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. 
Tomášem Navrátilem, primátorem

2. svěřuje
pravomoc uzavírat jednotlivé realizační smlouvy o odborné praxi studentů Slezské univerzity v Opavě 
vyplývající z Rámcové smlouvy o zajištění odborné praxe studentů tajemníkovi Magistrátu města Opavy.

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

155/6/RM/18 Dodatek č.47 ke smlouvě č.SWR/95/11

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č.47 (MMOPP00GIIOE) ke smlouvě č. SWR/95/11 (MMOPP0028I1T) mezi statutárním městem 
Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností VERA, 
spol. s r.o.,  se sídlem Lužná /2,  16000 Praha 6, IČ:62587978, zastoupená Ing. Jiřím Matouškem, 
jednatelem ve výši 59.895,-Kč s DPH

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

156/6/RM/18 Smlouva o dílo

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00GIIMO) mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing. 
Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností EASYmap a.s..,  se sídlem Františka Halase 
1200,  434 01 Most, IČ:25009141, zastoupená Ing. Vladimírem Hůdou, Ph.D., statutárním ředitelem ve 
výši 81.312,-Kč s DPH

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

157/6/RM/18 Kupní smlouva

Rada města

1. schvaluje
Kupní smlouvu (MMOPP00GIGZ9), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing. 
Tomášem Navrátilem, primátorem města a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░ ve výši 3000,-Kč s DPH.
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

účel Částka Kč

Příspěvek na provoz:  2.961.360,00
z toho:

příspěvek na Domov pro seniory svaté Kateřiny 1.241.360,00

příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku  1.690.000,00

limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)
5.700.000,00

Odvod do rozpočtu SMO
750.000,00

Průtokové dotace
Dotace MSK na projekt "Série vzdělávacích kurzů pro seniory v Opavě" -
schváleno v RMO dne 20.06.2018

90.000,00

Dotace MSK na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních druhů a forem sociálních služeb,
a to v souladu s podmínkami uvedených ve smlouvě -
schváleno v RMO dne 08.08.2018 560.000,00

Dotace MSK na projekt "Podpora propagace a vzdělávání
zaměstnanců sociální služby Seniorcentrum Opava, p.o."
- schváleno v RMO dne 03.10.2018

82.800,00

Usnesení: PŘIJATO

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

158/6/RM/18 Uzavření darovacích smluv na polohovací křesla mezi Slevomatem.cz s.r.o. a 
Seniorcentrem Opava, p.o.

Rada města

1. schvaluje
uzavření darovacích smluv na polohovací křesla mezi Slevomat.cz, s.r.o. jako dárcem a Seniorcentrem 
Opava, příspěvková organizace jako příjemce dvou polohovacích křesel

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

159/6/RM/18 Změna závazných ukazatelů rozpočtu p.o. Seniorcentrum Opava

Rada města

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2018/348
v příjmech - odbor sociálních věci
                    Seniorcentrum - nařízení odvod

(4350,2122,00000000,0040,0009273000036)                              + 500.000,00 Kč
ve výdajích - odbor sociálních věcí
                    Seniorcentrum - neinvestiční příspěvek

(4350,5331,00000000,0040,0001000000036)                             + 500.000,00 Kč                  

2. schvaluje
změna závazných ukazatelů rozpočtu 2018
Odvětvový odbor:
odbor sociálních věcí 
Název organizace:
Seniorcentrum Opava

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

160/6/RM/18 Plná moc k provedení výběru vhodných věcných prostředků ve SO ORP Opava při 
vyhlášení stavu ohrožení státu pro potřeby Armády České republiky

Rada města

1. schvaluje
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

plnou moc pro Ing. Martina Bendíka a Bc. Bohumíru Poláškovou k provedení výběru vhodných věcných 
prostředků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava při vyhlášení stavu ohrožení státu 
pro potřeby Armády České republiky na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2020

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

161/6/RM/18 Návrh Dodatku č. 1 k Jednacímu řádu Rady SMO

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Rady statutárního města Opavy s účinností od 20. 12. 2018

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

162/6/RM/18 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 14. 11. 2018 do 13. 12. 2018

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

163/6/RM/18 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

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

164/6/RM/18 Městský dopravní podnik Opava a.s.

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. bere na vědomí
vyjádření dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. ze dne 
18. 12. 2018 ke mzdě Jana Štěrby, nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 
zaměstnance společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., který je současně i místopředsedou
představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., sjednané ve smlouvě o mzdě 
uzavřené mezi Janem Štěrbou a společností Městský dopravní podnik Opava, a.s. dne 03.10.2018, ve 
znění jejích dodatků

2. schvaluje
mzdu Jana Štěrby, nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , zaměstnance 
společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., který je současně i místopředsedou představenstva 
společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., jak je tato mzda sjednána ve smlouvě o mzdě 
uzavřené mezi Janem Štěrbou a společností Městský dopravní podnik Opava, a.s. dne 03. 10. 2018, ve 
znění jejích dodatků

3. ukládá
1. primátorovi města

1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí statutárního města Opavy jako jediného 
akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. dle výše uvedených usnesení a aby 
toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil společnosti Městský dopravní podnik Opava, 
a.s.

Termín: 31.12.2018

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 
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165/6/RM/18 Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2018/349

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
ZŠ Vrchní
MD 231 0000
(0000,4122,103533063,0020,0000000000025) + 409.954,04 Kč
(0000,4122,103133063,0020,0000000000025) + 48.229,89 Kč
(0000,4122,103100253,0020,0000000000025) + 24.114,94 Kč

celkem 482.298,87 |Kč

ZŠ Boženy Němcové
MD 231 0000
(0000,4122,103533063,0020,0000000000018) + 482.459,11 Kč
(0000,4122,103133063,0020,0000000000018) + 56.759,90 Kč
(0000,4122,103100253,0020,0000000000018) + 28.379,95 Kč

celkem 567.598,96 Kč

ZŠ Šrámkova
MD 231 0000
(0000,4122,103533063,0020,0000000000032) + 358.453,11 Kč
(0000,4122,103133063,0020,0000000000032) + 42.170,95 Kč
(0000,4122,103100253,0020,0000000000032) + 21.085,48 Kč

celkem 421.709,54 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Vrchní - projekt "Podpora inkluze v Moravsko-
slezském kraji" - 5. splátka dotace - účelový
příspěvek na provoz
(3113,5336,103533063,0030,0001002000025) + 409.954,04 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000025) + 48.229,89 Kč
(3113,5336,103100253,0030,0001002000025) + 24.114,94 Kč

ZŠ Boženy Němcové - projekt "Podpora inkluze
v Moravskoslezském kraji" - 5. splátka dotace -
účelový příspěvek na provoz
(3113,5336,103533063,0030,0001002000018) + 482.459,11 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000018) + 56.759,90 Kč
(3113,5336,103100253,0030,0001002000018) + 28.379,95 Kč

ZŠ Šrámkova - projekt "Podpora inkluze
v Moravskoslezském kraji" - 5. splátka dotace -
účelový příspěvek na provoz
(3113,5336,103533063,0030,0001002000032) + 358.453,11 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000032) + 42.170,95 Kč
(3113,5336,103100253,0030,0001002000032) + 21.085,48 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2018/350
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
MD 231 0000
(0000,4116,106515011,0020,0007571000000) + 921.538,43 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Zelené hradby Opava - Hillova, Nad stromkem,
sad nad Velkou
- opravy a udržování
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(3745,5171,00000020,0220,0007571000000) - 1.151.923,04 Kč

(3745,5171,106515011,0220,0007571000000) + 921.538,43 Kč

(3745,5171,106100020,0220,0007571000000) + 230.384,61 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO

(6409,5901,00000020,0020,0002996000000) + 921.538,43 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2018/351

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní investiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu

MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007719000000)     + 3.758.041,83 Kč

MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007718000000)    + 462.631,14 Kč

celkem 4.220.672,97 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic          

Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace

- 12. žádost o platbu

Zlatníky - stavba

původně schváleno v rozpočtu 2018 + FV 2017

- stavby

(2321,6121,00000020,0220,0007719000000) - 100.369,00 Kč

(2321,6121,00000026,0220,0007719000000) - 4.149.027,69 Kč

- stroje a zařízení

(2321,6122,00000026,0220,0007719000000) - 1.645.570,90 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace

(85% uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy)

- stavby

(2321,6121,106515974,0220,0007719000000) + 2.359.306,58 Kč 

- stroje a zařízení

(2321,6122,106515974,0220,0007719000000) + 1.398.735,26 Kč

uznatelné výdaje SMO

(15% z uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy+ 25% z celkových

uznatelných výdajů (budoucí předpokládané příjmy)

- stavba

(2321,6121,10610000,0220,0007719000000) + 1.890.090,11 Kč

- stroje a zařízení

(2321,6122,10610000,0220,0007719000000) + 246.835,64 Kč

Milostovice - stavba

původně schváleno v rozpočtu 2018 + FV 2017

- stavby

(2321,6121,00000020,0220,0007718000000) - 30.000,00 Kč

(2321,6121,00000026,0220,0007718000000) - 611.196,20 Kč

- stroje a zařízení

(2321,6122,00000026,0220,0007718000000) - 84.499,70 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace

(85% uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy)

- stavby

(2321,6121,106515974,0220,0007718000000) + 390.806,39 Kč

- stroje a zařízení
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(2321,6122,106515974,0220,0007718000000) + 71.824,75 Kč

uznatelné výdaje SMO

(15% z uznatelných výdajů snížených

o předpokládané budoucí příjmy+ 25% z celkových

uznatelných výdajů (budoucí předpokládané příjmy)

- stavby

(2321,6121,10610000,0220,0007718000000) + 250.389,81 Kč

- stroje a zařízení

(2321,6122,10610000,0220,0007718000000) + 12.674,95 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017

D 231 0000

(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)  + 4.220.672,97 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2018/352

ve výdajích - odbor Kancelář primátora

Akce města

sankce, pokuty

(3399,5363,00000000,0120,0001056000000) + 50.000,00 Kč

náklady řízení

(3399,5362,00000000,0120,0001056000000) + 1.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 51.000,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/160

ve výdajích - odbor majetku města, odbor životního prostředí - výkony TSO

Správa a údržba parkovacího domu

- nákup materiálu

(2219,5139,00000000,0790,0001105000000) - 65.500,00 Kč

- studená voda

(2219,5151,00000000,0790,0001105000000) + 1.000,00 Kč

- elektrická energie

(2219,5154,00000000,0790,0001105000000) - 65.500,00 Kč

- služby elektronických komunikací

(2219,5162,00000000,0790,0001105000000) - 9.000,00 Kč

- nákup služeb

(2219,5169,00000000,0790,0001105000000) + 318.000,00 Kč

- opravy a udržování

(2219,5171,00000000,0790,0001105000000) - 100.000,00 Kč

Veřejné WC

- nákup materiálu

(3639,5139,00000000,0790,0001109000000) - 10.000,00 Kč

- studená voda

(3639,5151,00000000,0790,0001109000000) - 10.000,00 Kč

- nákup služeb

(3639,5169,00000000,0790,0001109000000) + 112.000,00 Kč

- opravy a udržování

(3639,5171,00000000,0790,0001109000000) - 10.000,00 Kč

Smuteční obřadní síň

- nákup materiálu

(3632,5139,00000000,0790,0002545000000) - 5.000,00 Kč

- plyn

(3632,5153,00000000,0790,0002545000000) - 30.000,00 Kč

- nákup služeb
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(3632,5169,00000000,0790,0002545000000) - 50.000,00 Kč
- opravy a udržování
(3632,5171,00000000,0790,0002545000000) + 38.000,00 Kč

Správa a údržba komunikací
- opravy a udržování
(2212,5171,00000000,0790,0002534000000) + 475.000,00 Kč
(2212,5171,00000020,0790,0002534000000) + 30.000,00 Kč

Zimní údržba komunikací
- nákup služeb
(2212,5169,00000000,0790,0002535000000) + 40.500,00 Kč
- opravy a udržování
(2212,5171,00000000,0790,0002535000000) - 30.500,00 Kč

Veřejné osvětlení
- elektrická energie
(3631,5154,00000000,0790,0002538000000) - 220.000,00 Kč
- opravy a udržování
(3631,5171,00000000,0790,0002538000000) + 140.000,00 Kč

Údržba obsluhovaného majetku
- studená voda
(3639,5151,00000000,0790,0001099000000) - 95.000,00 Kč
- nákup služeb
(3639,5169,00000020,0790,0001099000000) - 30.000,00 Kč
- opravy a udržování
(3639,5171,00000000,0790,0001099000000) - 15.000,00 Kč

Otický příkop
- opravy a udržování
(3639,5171,00000000,0790,0001098000000) + 27.000,00 Kč

Údržba prostranství Hala Opava
- nákup služeb
(3412,5169,00000000,0790,0001006000000) + 16.000,00 Kč
- opravy a udržování
(3412,5171,00000000,0790,0001006000000) - 45.000,00 Kč

Sportoviště v majetku města (RHS)
- nákup materiálu
(3412,5139,00000000,0790,0001102000000) - 15.000,00 Kč
- studená voda
(3412,5151,00000000,0790,0001102000000) - 35.000,00 Kč
- teplo
(3412,5152,00000000,0790,0001102000000) - 590.000,00 Kč
- plyn
(3412,5153,00000000,0790,0001102000000) - 15.000,00 Kč
- elektrická energie
(3412,5154,00000000,0790,0001102000000) - 195.000,00 Kč
- nákup služeb
(3412,5169,00000000,0790,0001102000000) + 895.000,00 Kč
- opravy a udržování
(3412,5171,00000000,0790,0001102000000) - 200.000,00 Kč

Správa a údržba hřbitovů
-  studená voda
3632,5151,00000000,0790,0002539000000) + 13.000,00 Kč
- nákup služeb
(3632,5169,00000000,0790,0002539000000) + 205.000,00 Kč
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Usnesení: PŘIJATO

- opravy a udržování
(3632,5171,00000000,0790,0002539000000) + 146.000,00 Kč
- platby daní a poplatků
(3632,5365,00000000,0790,0002539000000) + 23.000,00 Kč

Veřejná zeleň
- nákup služeb
(3745,5169,00000000,0790,0002537000000) + 40.000,00 Kč
- platby daní a poplatků
(3745,5365,00000000,0790,0002537000000) + 3.000,00 Kč

Čistota města
- nákup služeb
(2219,5169,00000000,0790,0002536000000) - 682.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2018/161
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
bytové hospodářství - opravy a udržování
(3612,5171,00000000,0051,0001035000000) +1.000.000,00 Kč

bytové hospodářství - nákup ostatních služeb
(3612,5169,00000000,0051,0001035000000) - 300.000,00 Kč
bytové hospodářství - studená voda
(3612,5151,00000000,0051,0001035000000) - 400.000,00 Kč
bytové hospodářství - teplo
(3612,5152,00000000,0051,0001035000000) - 200.000,00 Kč
bytové hospodářství - plyn
(3612,5153,00000000,0051,0001035000000) - 100.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/162
ve výdajích - odbor životního prostředí
Environmentální výchova, vzdělání a osvěta - nákup služeb
(3792,5169,00000000,0130,0001076000000) - 5.706,00 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů - platby daní a poplatků
(3722,5365,00000000,0130,0001075000000) - 66.300,00 Kč

Obnova zeleně - kácení - nákup služeb
(3745,5169,00000000,0130,0001070000000) + 72.006,00 Kč

d) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/163
ve výdajích - městská policie
platy
(5311,5011,00000000,0110,0000000000000) - 12.930,44 Kč
platy - obecně prospěšná činnost
(4349,5011,00000000,0110,0002520000000) + 12.930,44 Kč

sociální pojištění
(5311,5031,00000000,0110,0000000000000) - 3.230,87 Kč
sociální pojištění - obecně prospěšná činnost
(4349,5031,00000000,0110,0002520000000) +3.230,87 Kč

zdravotní pojištění
(5311,5032,00000000,0110,0000000000000) -1.162,69 Kč
Zdravotní pojištění - obecně prospěšná činnost
(4349,5032,00000000,0110,0002520000000) + 1.162,69 Kč

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

166/6/RM/18 SFC Opava a.s. - žádost o zařazení nových bodů programu na pořad řádné valné 
hromady společnosti svolané na den 30. 12. 2018
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Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. schvaluje
znění Žádosti o zařazení nových bodů programu na pořad řádné valné hromady společnosti Slezský 
fotbalový club Opava a.s. svolané na den 30. 12. 2018

2. ukládá
1. primátorovi města

1.1. aby žádost o zařazení nových bodů programu na pořad řádné valné hromady společnosti 
Slezský fotbalový club Opava a.s. svolané na den 30. 12. 2018 dle bodu 1 tohoto usnesení 
ihned zaslal k rukám představenstva společnosti

Termín: 20.12.2018

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

Ing. Tomáš Navrátil
primátor města

Bc. Hana Brňáková
1. náměstkyně primátora města
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Text napsaný psacím strojem
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