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Anonymizované usnesení  

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 4. 10. 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. Lenka Grigarová 
Mgr. Lada Dobrovolná 

Zaměstnanci Ing. Radka Honková 
Bc. Dalibor Majdanics 
Ing. Irena Bednářová 

Hosté Mgr. Miroslava Konečná, starostka MČ Malé Hoštice 
Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel firmy EKOTOXA, s.r.o. 
Ing. Michal Brokl, provozní ředitel firmy  EKOTOXA, 
s.r.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 70. RMO 4. 10. 2017 

Anonymizované usnesení  

2537/70 RM 17 
1/70 

Změna členů Komise Zdravého města a místní Agendy 21 

 Rada města 

 1. odvolává 

 a) Mgr. Petru Veličkovou, koordinátorku Environmentální výchovy a vzdělávání  
jako člena Komise s nehlasujícím právem s účinností od 5. 10. 2017 
 

 b) Ing. Josefa Víchu, tajemníka Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity 
v Opavě jako člena Komise s hlasujícím právem s účinností od 5. 10. 2017 

 2. jmenuje 

 a) 
 
 

pí Kateřinu Hnátovou, koordinátorku Environmentálního výchovy a vzdělávání 
jako člena Komise s nehlasujícím právem s účinností od 5. 10. 2017 

 b) Mgr. Ludmilu Tesařovou, referentku pro vědu a rozvoj, Slezské univerzity 
v Opavě jako člena Komise s hlasujícím právem s účinností od 5. 10. 2017 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
 
2538/70 RM 17 
2/70 

Souhlas s umístěním sídla spolku při Základní škole T. G. Masaryka Opava, 
Riegrova 13 
 

 Rada města 

 1. ruší 

  usnesení č. 1683/49 RM 16 ze dne 9. listopadu 2016 ( RMO souhlasí 
s umístěním sídla spolku s názvem Spolek rodičů žáků ZŠ T. G. Masaryka, z.s. 
v budově Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 na adrese 
Riegrova 1385/13, 746 01 Opava) 
 

 2. souhlasí 

  s umístěním sídla Spolku rodičů žáků ZŠ T. G. Masaryka Opava, z. s. v budově  
č. p. 1385, stojící na pozemku parc. č. 522/2, na adrese Riegrova 1385/13, 
Předměstí, 746 01 Opava, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj, Katastrální pracoviště Opava, na listu vlastnictví č. 3618, pro obec Opava, 
katastrální území Opava-Předměstí 

  Hlasování: 9-0-0 
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2539/70 RM 17 
3/70 

Jmenování členů do školských rad při základních školách zřizovaných statutárním 
městem Opava 
 

 Rada města 

  jmenuje 

  třetinu členů školských rad při základních školách zřizovaných SMO s účinností 
od 1. 11. 2017, a to: 

 a) Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace: 
• Mgr. Veronika Bittová 
• Ing. Radim Šlezingr 

 b) Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace: 
• Eva Prokešová 
• Ing. Petr Sordyl 

 c) Základní škola Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace: 
• Mgr. Bc. Silvie Vltavská 
• Martin Koky 

 d) Základní škola Opava-Kylešovice: 
• Renata Žídková 
• Marie Kořízková 

 e) Základní škola Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace: 
• Věra Přijalová 
• Ing. Vítězslav Škrobánek 

 f) Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace: 
• Mgr. Petr Láznička 
• Mgr. Lenka Mikulová 

 g) Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace: 
• Mgr. Barbora Bendíková 
• Ing. Martin Chalupski 

 h) Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace: 
• Mgr. Ivo Schvan 
• Mgr. Vladimír Tancík 

 i) Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace: 
• Ing. Barbora Salzmannová 
• Taťána Tomšíková 

 j) Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace: 
• Ing. Ondřej Tůma 
• MUDr. Dana Skřontová 

 k) Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov - příspěvková organizace: 
• Ing. Lumír Měch 
 

 l) Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace: 
• Mgr. Miroslava Konečná 

 
 m) Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - příspěvková organizace: 

• Ing. Václav Skuplík 
 

 n) Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace: 
• Miroslav Kořistka 

 
  Hlasování: 7-0-0  
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2540/70 RM 17 
4/70 

Navýšení cílové kapacity školního klubu při ZŠ Edvarda Beneše 

 Rada města 

  schvaluje 

  navýšení cílové kapacity školního klubu při Základní škole Opava, Edvarda 
Beneše 2 - příspěvková organizace ze současného počtu 30 žáků na 80 žáků 
s účinností od 1. 11. 2017 

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
 
2541/70 RM 17 
5/70 

Uplatnění předkupního práva 

 Rada města 

  neschvaluje 

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

  bytové jednotky č. 3, jež je součástí bytového domu č. p. 676 stojícím  
na pozemku parc. č. 799/1 k. ú. Opava – Předměstí včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 132/431 na společných částech bytového domu, která je  
ve vlastnictví Ing. Z. P., bytem Opava, za nabízenou kupní cenu ve výši 
1.600.000,00 Kč 

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
2542/70 RM 17 
6/70 

Účetní odpisy pohledávek 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) Účetní odpis pohledávky ve výši 125.548,00 Kč, úroků z prodlení ve výši 
8.245,10 Kč a poplatků z prodlení ve výši 536.516,60 Kč za dluh na nájmu  
a službách bytu v Opavě bývalého nájemce pana K. Č. 
 

 b) Účetní odpis pohledávky ve výši 141.984,00 Kč, poplatků z prodlení ve výši 
980.951,00 Kč, nákladů řízení ve výši 6.950,00 Kč a nákladů exekučního řízení 
ve výši 600,00 Kč za dluh na nájmu a službách bytu v Opavě bývalého nájemce 
pana V. H. 
 

 c) Účetní odpis pohledávky ve výši 36.850,00 Kč, poplatků z prodlení ve výši 
531.808,90 a nákladů řízení ve výši 730,00 Kč za dluh na nájmu a službách bytu 
v Opavě pana I. P. 
 

 d) Účetní odpis pohledávky ve výši 66.699,00 Kč, poplatků z prodlení ve výši 
674.410,00 Kč a nákladů řízení ve výši 4.650,00 Kč za dluh na nájmu a službách 
bytu v Opavě bývalého nájemce pana D. S. 
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2542/70 RM 17 
6/70 

e) Účetní odpis pohledávky ve výši 21.762,00 Kč, poplatků z prodlení ve výši 
192.063,00 Kč a nákladů řízení ve výši 1.042,00 Kč za dluh na nájmu a službách 
bytu v Opavě bývalého nájemce paní V. V. 
 

 f) Účetní odpis pohledávky ve výši 59.723,00 Kč, poplatků z prodlení ve výši 
715.980,00 Kč a nákladů řízení ve výši 2.518,00 Kč za dluh na nájmu a službách 
bytu v Opavě bývalého nájemce paní V. V. 
 

 g) Účetní odpis pohledávky ve výši 20.098,00 Kč, nákladů řízení ve výši 960,00 Kč 
a nákladů exekučního řízení ve výši 390,00 Kč za dluh na nájmu a službách bytu 
v Opavě bývalého nájemce paní M. Ž. 

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
 
2543/70 RM 17 
7/70 

Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, 
Vrchní 19 
 

 Rada města 

 1. ruší 
 

  usnesení č. 2362/65 RM 17 ze dne 19. 7. 2017 (RMO schvaluje příslib 
zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „Modernizace digitální 
multifunkční učebny fyziky a chemie, digitální přírodovědy a digitální jazykové 
učebny“ Základní školy Opava, Vrchní 19 -  příspěvková organizace ve výši 
4.500.000 Kč, pro předložení zastupitelstvu města) 
 

 2. schvaluje 
 

  příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „Modernizace 
digitální multifunkční učebny fyziky a chemie, digitální přírodovědy a digitální 
jazykové učebny“ Základní školy Opava, Vrchní 19 -  příspěvková organizace  
ve výši 4.823.462,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
 
2544/70 RM 17 
8/70 

Dohoda o ukončení rámcové smlouvy 

 Rada města 

  schvaluje 

  dohodu o ukončení (MMOPP00G0FHG) rámcové smlouvy o poskytnutí služeb 
(MMOPP00BYO2V) ze dne 07. 03. 2012 mezi statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností MARIE – pohřební 
služba Opava s.r.o. se sídlem Purkyňova 2206/6, Předměstí, 746 01 Opava,  
IČ 04463269, zastoupenou Rudolfem Dybowiczem, jednatelem 

  Hlasování:  8-0-0  
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2545/70 RM 17 
9/70 

Záměr pronájmu   

 Rada města 

  schvaluje 

  záměr změnit dobu nájmu (v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, obecní zřízení) u nájmu  

- části pozemku parc. č. 2034/1, ostatní plocha, o výměře 14 940 m2,  
k. ú. Opava – Předměstí  

- pozemku parc. č. 2034/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
1 020 m2, k.ú. Opava – Předměstí 

- budovy bez čp/če, stavba pro shromažďování většího počtu osob,  
na pozemku parc. č. 2034/13, k.ú. Opava – Předměstí 

- pozemku parc. č. 2034/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 058 
m2, k.ú. Opava – Předměstí 

- budovy bez čp/če, stavba pro shromažďování většího počtu osob,  
na pozemku parc. č. 2034/3, k.ú. Opava – Předměstí 

- pozemku parc. č. 2034/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 583 
m2, k.ú. Opava – Předměstí 

- budovy bez čp/če, stavba pro shromažďování většího počtu osob,  
na pozemku parc.č. 2034/12, k.ú. Opava – Předměstí 

- pozemku parc. č. 2034/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2,  
k. ú. Opava – Předměstí 

- budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku  
parc. č. 2034/4, k. ú. Opava – Předměstí 

- pozemku parc. č. 2034/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 281 m2,  
k. ú. Opava – Předměstí 

- budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku  
parc. č. 2034/9, k. ú. Opava – Předměstí 

- pozemku parc. č. 2035, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 370 m2,  
k. ú. Opava – Předměstí 

- budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc.  
č. 2035, k. ú. Opava – Předměstí 

- pozemku parc. č. 2037/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  
1374 m2, k. ú. Opava – Předměstí 

- budovy č.p. 105, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc.  
č. 2037/1, k. ú. Opava – Předměstí 

- pozemku parc. č. 2037/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m2,  
k. ú. Opava – Předměstí 

- budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, na pozemku  
parc. č. 2037/2, k. ú. Opava – Předměstí 

- části pozemku parc. č. 2133/8, ostatní plocha, o výměře 19 352 m2,  
k. ú. Opava – Předměstí 

- části pozemku parc. č. 2948/4, ostatní plocha, o výměře 5 888 m2,  
k. ú. Opava – Předměstí 

- pozemku parc. č. 2933/2, ostatní plocha, o výměře 1 554 m2,  
k. ú. Opava – Předměstí 

- nebytové jednotky č. 12850/3 v budově Kylešovice, č. p. 1285, jiný 
nebytový prostor, na pozemku parc. č. 1070/11, k. ú. Kylešovice 

- pozemku parc. č. 1070/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  
865 m2, k. ú. Kylešovice 
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 kterýžto nájem byl založen Nájemní smlouvou uzavřenou dne 29. 06. 2011  
a Dodatkem č. 1 ze dne 04. 06. 2012 a Dodatkem č. 2 ze dne 12. 03. 2013  
a Dodatkem č. 3 ze dne 06. 06. 2014, uzavřenými mezi statutárním městem 
Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 21 Opava, IČ 00300535, jako 
pronajímatelem a společností Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem 
Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, jakožto nájemcem, a to ze stávající 
platnosti smlouvy do dne 31. 06. 2018 na novou platnost smlouvy a to na dobu 
neurčitou, a změnit podmínky pro ukončení nájmu (areál fotbalového stadionu  
v Opavě) 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
2546/70 RM 17 
10/70 

Povolení výjimky ze stavební uzávěry v městské části Opava – Vlaštovičky 

 Rada města 

  schvaluje 

  povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 
16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl pro D. a Z. J., bytem v Opavě  
na Těšínské ul. č. 61a, na odstranění stavby rodinného domu  
na pozemku st. parc. č. 13/1 a dvou hospodářských budov na pozemku parc.  
č. 49/4 v k. ú. Jarkovice    

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
2547/70 RM 17 
11/70 

Bytové záležitosti  

 Rada města 

  schvaluje 

  přidělení volného bytu č. 7 velikosti 1+1 v domě na adrese Dolní náměstí 25  
v Opavě Armádě spásy v České republice, z. s. se sídlem Petržílkova 23  
v Praze, na dobu určitou 2 let tj. do 31. 10. 2019 

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
 
2548/70 RM 17 
12/70 

Projektová dokumentace – Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu – smlouva o 
dotaci 
 

 Rada města 

  schvaluje 
 

 a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK, (MMOPP00FPXB8), 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 
Moravskoslezského kraje 
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b) přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na „Projektová dokumentace – 
Víceúčelová sportovní hala MH“ ve výši 440.000,00 Kč 

  Hlasování: 10-0-0 
 

 
 
2549/70 RM 17 
13/70 

Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě   

 Rada města 

  souhlasí 

  se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobky č. 9/roh.h./2 za celkovou 
cenu ve výši 53.200,00Kč, umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
Statutárního města Opavy, pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
2550/70 RM 17 
14/70 

Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 43/2017/PRI 
(MMOPP00GVEUN) pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi 
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava,  
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika s.r.o. 
se sídlem 793 15 Lichnov 147, IČ: 25848381, DIČ: CZ25848381, zastoupenou  
Ing. Janem Gemelou, jednatelem na zakázku malého rozsahu „Cyklistická 
stezka Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava“ – 1. etapa  
za cenu nejvýše přípustnou 198.000,00 Kč bez DPH (239.580,00 Kč vč. DPH) 
 

 b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/XXX  
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  ba) Cyklistická stezka Hradec n/M – Branka  

– Otice – Opava – 1. etapa – PD 
 

   (2219,6121,00000120,0220,0007794000000)    + 239.580,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace   
   (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 239.580,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0  
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Schválení smlouvy o dotaci poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury  
na projekt „Bezbariérové zastávky Opava - 2017“ 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP00DP6KYD), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava,   IČ  00300535, zastoupenou Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem 
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, zastoupená Ing. Zdenkem 
Hořelicou, ředitelem fondu 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
 
2552/70 RM 17 
16/70 

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

 Rada města 

  schvaluje 
 

 a)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby (MMOPP00H0TKU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a MUDr. Z. T., bytem Opava pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2773/4 v k.ú. 
Kylešovice v rámci stavby „Přístavba a stavební úpravy části stávajícího 
rodinného domu Opava- Kylešovice, vnější rozvod vody, NN, dešťové a 
splaškové kanalizace, přípojka vody“ za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby (MMOPP00H0TA8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a H. V., bytem Opava, Kylešovice  
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1811 
v k.ú. Kylešovice v rámci stavby „Přípojka vody pro rodinný domek Kylešovice, a 
Dolní hrázi 363/105, parc.č. 1811, 1684“ 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 (MMOPP00H0T9D) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a J. M., Opava, Vlaštovičky a R. M., bytem 
Štěpánkovice pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky do pozemku 
parc.č. 228 v k.ú. Jarkovice v rámci stavby „Novostavba RD včetně dvougaráže, 
přípojek a venkovních vedení IS, žumpy, vsaku, zpevněných ploch a oplocení“ 
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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d)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00H0Z7H) 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, 
746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem 
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  
(2x trubka HDPE s mikrotrubičkami a optickými kabely), rozvaděče SIS900 D  
a sloupkového rozvaděče do/na pozemcích parc.č. 302/1, 586/1 v k.ú. Opava – 
Město a parc.č. 2914/1, 2912/20, 2912/21, 2922/8 v k.ú. Opava – Předměstí  
pro stavbu: „11010-063771-RVDSL1721_M_T_OPAV140_OPAV1HR_OK“  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)  
na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0YTM) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou  
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění podzemního 
vedení vodovodního řadu v pozemku parc.č. 2960 v k.ú. Opava – Předměstí a 
dotčení pozemku parc.č. 146/1 v k.ú. Opava – Předměstí ochranným pásmem 
vodovodního řadu pro zrealizovanou stavbu: „Opava, ul. Olomoucká – 
rekonstrukce vodovodního řadu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 184.000,00 Kč + DPH    
 

 f)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0YVC) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a M. K., bytem Opava, 
Jaktař a Ing. E. S, bytem Bolatice, Borová pro umístění podzemního vedení 
kanalizačního řadu dešťové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace  
v pozemku parc.č. 1071 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: „Dešťová 
kanalizace pro RD na parc.č. 1131/1, k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu  
za zřízení věcného břemene ve výši 20.500,00 Kč + DPH 
 

 g)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H8MDA) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností HON 
a.s. se sídlem Srbská 347/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 47682523, 
zastoupenou Ing. Markem Heinzkem, místopředsedou představenstva  
pro umístění podzemního vedení teplovodní přípojky v pozemcích parc.č. 378/4, 
378/5 v k.ú. Skřipov a umístění vedení potrubí teplovodní přípojky, teplovodního 
výměníku a domovního uzávěru v budově č.p. 160, ležící v části obce Skřipov, 
která je součástí  pozemku parc.č. st. 201 v k.ú. Skřipov a umístění vnitřního 
rozvodu teplovodní přípojky, teplovodního výměníku a domovního uzávěru 
v budově č.p. 159 ležící v části obce Skřipov, která je součástí pozemku parc.č. 
st. 202 v k.ú. Skřipov pro zrealizovanou stavbu: „Nová domovní teplovodní 
přípojka pro rodinné domy č. pop. 159 a 160 ve Skřipově, vč. vnitřních 
stavebních úprav vytápění v 1. P.P. pro napojení na teplovod“ za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 21.530,00 Kč + DPH 
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h) smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/18/e/2017/Je, (MMOPP00H0Z1B) 
mezi J. G., Opava, Kateřinky a Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, 
zastoupenou Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska Opava pro umístění 
veřejného osvětlení, včetně jaho součástí, příslušenství, opěrných  
a vytyčovacích bodů na pozemku parc.č. 2345/8 v k.ú. Kateřinky u Opavy  
pro stavbu: „Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129 ul. Pekařská“ SO 13 
„Úprava veřejného osvětlení“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 6.210,00 Kč 

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
2553/70 RM 17 
17/70 

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy 
 

 Rada města 

 1. ruší 

  usnesení č. 2430/66 RM 17 odst. 2 ze dne 9. 8. 2017 (Rada města neschvaluje 
umístění veřejné účelové komunikace, úpravy plochy před řadovými garážemi, 
úpravy příjezdu k horním garážím na pozemcích parc.č. 2656/3, 2184/7, 2184/12 
v k.ú. Opava – Předměstí, umístění pozemního vedení veřejného osvětlení a 
svítidel veřejného osvětlení v/na pozemcích parc.č. 2627/12, 2184/7, 2656/3 
v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby : „Dopravní napojení areálu 
CIO a RD Opava, Hradecká ulice“) 

 2.  schvaluje 

  umístění veřejné účelové komunikace, úpravy plochy před řadovými garážemi, 
úpravy příjezdu k horním garážím na pozemcích parc.č. 2656/3, 2184/7,  
2184/82 v k.ú. Opava – Předměstí, umístění pozemního vedení veřejného 
osvětlení a svítidel veřejného osvětlení v/na pozemcích parc.č. 2627/12, 2184/7, 
2656/3 v k.ú. Opava – Předměstí, umístění oplocení, vsakování srážkových vod, 
přeložky rozvodů NN a přeložky TK rozvodů na pozemku parc.č. 2656/3 v k.ú. 
Opava - Předměstí v rámci realizace stavby : „Dopravní napojení areálu CIO a 
RD Opava, Hradecká ulice“ 

  Hlasování: 8-0-2  

 
 
2554/70 RM 17 
18/70 

Dodatek ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o. 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 36  (MMOPP00H0TLP) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a 
movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární 
město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,  
IČ: 64618188, jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem  

   Hlasování: 8-0-0  
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Majetkové záležitosti  

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU71E) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako 
pronajímatelem a paní J. G. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
pozemku parc.č. 1636/104 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - 
Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

 b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU74Z) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako 
pronajímatelem a manžely P. a Š.  Ž. jakožto nájemci, jejímž předmětem je 
pronájem pozemku parc.č. 1591/12 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - 
Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 
 

 c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU734) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako 
pronajímatelem a manžely M. a Mgr. L. K.  jakožto nájemci, jejímž předmětem je 
pronájem pozemku parc.č. 2168/112 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - 
Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

 d) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU729) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako 
pronajímatelem a manžely M. a M. T.  a Ing. A. W. jakožto nájemci, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2184/48  
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši  
770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

 e) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU7MH) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru 
majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 
jako pronajímatelem a panem V. P. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem pozemku parc.č. 2172/171 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - 
Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

  Hlasování: 10-0-0 

 2. schvaluje 

  provedení úprav pozemků v rámci revize souladu údajů katastru nemovitostí  
se skutečným stavem v terénu, katastrální území Palhanec 

 
 
 
 

 Hlasování: 10-0-0 
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3. schvaluje 
 

 a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/68 - zastavěná plocha    
a nádvoří, k.ú.  Opava - Předměstí 

 b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1665 - zastavěná plocha    
a nádvoří, k.ú.  Kateřinky u Opavy 

  Hlasování: 10-0-0 

 4. neschvaluje 

  zřízení služebnosti cesty o šíři 3 m přes pozemek parc.č. 97/16 – zastavěná 
plocha a nádvoří za účelem zajištění přístupu a příjezdu k částem pozemků 
parc.č. 97/16  – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 97/17 - zahrada,  
jež Statutární město Opava hodlá prodat panu J. W., vše k.ú. Opava - Předměstí 
 

  Hlasování: 10-0-0 

 5. schvaluje 

 a) záměr prodeje pozemku parc.č. 3292 – zastavěná plocha a nádvoří, a části 
pozemku parc.č. 3290 – zahrada, označené dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu novým parc.č. 3290/2 – zahrada, vše k.ú. Opava  
– Předměstí 

  Hlasování: 10-0-0 

 b) záměr prodeje pozemku parc.č. 2347/12 – ostatní plocha, k.ú. Opava  
– Předměstí  

  Hlasování: 10-0-0 

 6. schvaluje  

  záměr prodeje pozemků parc.č. 2537/1 – ostatní plocha a parc.č. 2537/2  
– vodní plocha, vše k.ú. Kylešovice 

  Hlasování: 10-0-0 
 
 
 
 
2556/70 RM 17 
20/70 

Rozpočtová opatření 2017 a změna rozpisu rozpočtu 2017 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) Rozpočtové opatření č. 2017/185 
  v příjmech – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 
   úhrada nákladů za zásah jednotky JSDH 

od pojišťovny 
 

  MD 231 
0600 (5512,2324,00000000,0193,0009167000000) + 5.600,00 Kč 
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 ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 

   JSDH – drobný hmotný dlouhodobý 
majetek 

 

   (5512,5137,00000000,0193,0002530000000) + 5.600,00 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2017/186 
  ve výdajích – odbor životního prostředí 
   sběr a svoz komunálních odpadů  
   - nákup služeb  
   (3722,5169,00000000,0130,0001075000000) - 1.710.000,00 Kč 
     
   - platby daní a poplatků  
   (3722,5365,00000000,0130,0001075000000) - 40.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor životního prostředí, TSO s.r.o. 
   veřejná zeleň – výkony TSO  
   - nákup služeb  
   (3745,5169,00000000,0790,0002537000000) + 1.710.000,00 Kč 
     
   - platby daní a poplatků  
   (3745,5365,00000000,0790,0002537000000) + 40.000,00 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2017/187 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery od krajů  
  MD 231 

0000 
(0000,4122,00000333,0020,0000000000025) + 35.100,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor školství 
   ZŠ Vrchní – účelový příspěvek na provoz – 

projekt „Spolu podle pravidel 2017“ 
 

   (3113,5336,00000333,0030,0001002000025) + 35.100,00 Kč 
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2017/188 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery od krajů  
  MD 231 

0000 
(0000,4122,00000677,0020,0002405210000) + 22.650,00 Kč 

     
  ve výdajích – kancelář primátora 
   Rozvoj služeb Městského informačního 

centra 
 

   projekt „Rozvoj služeb Městského 
informačního centra v Opavě 2017“ – 1. 
splátka neinvestiční dotace 

 

   - nákup služeb  
  podíl 

MSK 
79,89 % 

(2143,5169,00000677,0120,0002405210000) + 22.650,00 Kč 

  Podíl 
SMO 

20,11% 

(2143,5169,00000000,0120,0002405210000) + 5.702,00 Kč 

   (2143,5169,00000000,0120,0001042000000)       - 5.702,00 Kč 
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e) Rozpočtové opatření č. 2017/189 

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)     - 70.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   neplánované platby - komunikace  
 rozhod-

nutí1e1.
pdf 

 - opravy a udržování  

 situace  (2212,5171,00000000,0050,0001029000000) + 70.000,00 Kč 
     
 f) Rozpočtové opatření č. 2017/190 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   havarijní rezerva  
   (6409,5901,000000000,0020,0002998000000) -20.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor životního prostředí  
   dekontaminace půdy  
   (3732,5169,000000000,0130,0000000000000) +20.000,00 Kč 
     
 g) Rozpočtové opatření č. 2017/191 
  v příjmech – Městská část Vávrovice  
   zapojení příjmů  
   poplatek za psy  
   (0000,1341,00000000,0840,0009042000000) + 64.425,00 Kč    
   služby - nájemné  
   (3613,2111,00000000,0840,0009096000000) + 3.137,00 Kč    
   (3639,2111,00000000,0840,0009096000000) + 4.000,00 Kč    
   fakturované příjmy  
   (2321,2111,00000000,0840,0009219000000) + 296.487,00 Kč    
   (3745,2111,00000000,0840,0009219000000) + 25.410,00 Kč    
   pronájmy  
   (3613,2132,00000000,0840,0009047000000) + 35.277,00 Kč    
   (3392,2132,00000000,0840,0009344000000) + 42.965,00 Kč    
   vratky přeplatku záloh energií  
   (2321,2324,00000000,0840,0000000000000) + 61.978,00 Kč    
   (3392,2324,00000000,0840,0000000000000) + 40.856,00 Kč    
   (3412,2324,00000000,0840,0000000000000) + 1.916,00 Kč    
   (3613,2324,00000000,0840,0000000000000) + 5.041,00 Kč    
   (5512,2324,00000000,0840,0000000000000) + 2.278,00 Kč    
   (6171,2324,00000000,0840,0000000000000) + 7.862,00 Kč    
   (5512,2324,00000000,0840,0002530000000) + 2.842,00 Kč    
   (5512,2324,00000000,0840,0002530000700) + 1.897,00 Kč    
   ostatní příjmy  
   (3399,2329,00000000,0840,0009364000000) + 3.276,00 Kč    
  ve výdajích – Městská část Vávrovice  
   Rezerva MČ Vávrovice  
   (6409,5909,00000000,0840,0000000000000) + 599.647,00 Kč    
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2556/70 RM 17 
20/70 

h) Rozpočtové opatření č. 2017/192 

  ve výdajích – odbor školství 
   neinvestiční příspěvek ZŠS  
   (3141,5331,00000000,0030,0001002000033) + 300.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 300.000,00 Kč 
     
 i) Rozpočtové opatření č. 2017/193 
  ve výdajích – odbor hlavního architekta 
   Obnova slezských center I  
   - ostatní nákupy dlouhodobého majetku  
   (3635,6119,00000000,0080,0002453000000) - 58.200,00 Kč 
     
   - ostatní osobní výdaje  
   (3635,5021,00000000,0080,0002453000000) + 58.200,00 Kč 
     
 2. schvaluje 

  Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/51 
  ve výdajích – odbor majetku města, TSO s.r.o. 
   výkony TSO – provoz RHS  
   - studená voda  
   (3412,5151,00000000,0790,0001102000000) - 900.000,00 Kč 
     
   - elektrická energie  
   (3412,5154,00000000,0790,0001102000000) - 400.000,00 Kč 
     
   - nákup služeb  
   (3412,5169,00000000,0790,0001102000000) + 1.100.000,00 Kč 
     
   - opravy a udržování  
   (3412,5171,00000000,0790,0001102000000) + 200.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0 
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2557/70 RM 17 
21/70 

Dotace ostatní 

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) finanční dotaci Střední škole průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové 
organizaci se sídlem Praskova 399/8, 746 01 Opava – Město, IČ 47813121, 
na náklady související s workshopem Život ve městě VI, ve výši  10.000,00 Kč  
 

  Hlasování: 7-0-2 
 b) finanční dotaci Střední zdravotnické škole, Opava, příspěvkové organizaci 

se sídlem Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava – Město, IČ 00601152, 
na náklady souvisejíc spořádáním Dne seniorů 2017, ve výši 10.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 9-0-0 

 c) finanční dotaci Konventu minoritů v Opavě se sídlem Masarykova třída 342/39, 
746 01 Opava – Město, IČ 47814446, na opravu intonačních vad a kompletní 
naladění varhan chrámu Sv. Ducha v Opavě, ve výši 30.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 8-0-1  
 

 2. neschvaluje 

  finanční dotaci MgA. Tomáši Thonovi se sídlem Jurečkova 1855/16, 746 01 
Opava – Předměstí, IČ 13605763, na přípravu a realizaci vydání  - unikátní 
badatelský nález neznámého českého skladatele ve Vídni, Josef Lipavský – 
Varhanní skladby, ve výši 54.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2558/70 RM 17 
22/70 

Návrh odměny ředitelce Mateřské školy Opava, Pekařská – příspěvková organizace 

 Rada města 

  schvaluje 

  odměnu Naděždě Lesákové, ředitelce Mateřské školy Opava, Pekařská-
příspěvková organizace při dovršení životního jubilea dle Vnitřního platového 
předpisu PO a Zásad hospodaření s fondem FKSP 

  Hlasování: 9-0-0 
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2559/70 RM 17 
23/70 

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2560/70 RM 17 
24/70 

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. 9. 2017 
do 03. 10. 2017 

  Hlasování: 9-0-0 

 2. jmenuje 

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

  Mgr. Tomáše Čvančaru členem Komise Rady statutárního města Opavy  
pro komunitní plán s účinností od 4. 10. 2017 
 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2561/70 RM 17 
26/70 

Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla  
č. 1933/D/OP/2017 

 Rada města 

  schvaluje 

  Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla  
č. 1933/D/OP/2017 (PID MMOPP009UKQP) uzavřenou mezi společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou  
Ing. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů a Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 

  Hlasování: 9-0-0 
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2562/70 RM 17 
28/70 

Souhlas obce se záměrem Kongregace Dcer Božské Lásky zřídit na územní města 
Opavy devítiletou církevní školu 
 

 Rada města 

  souhlasí 

  se záměrem Kongregace Dcer Božské Lásky zřídit na území města Opavy 
devítiletou církevní školu 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2563/70 RM 17 
31/70 

Hokejový klub Opava s.r.o. 
 

 Rada města 

 1. bere na vědomí 

  právní stanovisko zpracované Mgr. Markem Urbišem ze dne 25. 9. 2017 ve věci 
pochybení bývalých jednatelů společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. 
 

 2. souhlasí  

  aby jednatelé společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. učinili veškeré možné kroky 
vedoucí k vypořádání vzniklé újmy ze strany bývalých jednatelů společnosti, dle 
právního stanoviska předloženého v bodě 1. tohoto usnesení 
 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2564/70 RM 17 
32/70 

Studie stavebních úprav objektu na Horním náměstí v Opavě č. 31, 33, 34, 35 

 Rada města 

  schvaluje 
 

 a) Objednávku O/HAUP/0018/2017 Studie stavebních úprav objektu na Horním 
náměstí v Opavě č. 31, 33, 34, 35. mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Ing. arch. Zuzanou Stanjurovou Mateiciucovou, 
Holasická 1159/7, Opava, IČ 87222418   
  

 b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/52 
  ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování 
   Projekty z PUMM  
   (3636,6119,00000,0080,0002900000000)   - 480.500,00 Kč 
     
   Ostatní územní příprava a územní studie  
   (3635,6119,00000,0080,0001039000000) + 480.500,00 Kč  
  Hlasování:  9-0-0 
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TISKOVÁ OPRAVA 
 
Dne 2. října 2017 podala Ing. Irena Bednářová, referent odboru majetku města žádost na organizační 
oddělení odboru právního a organizačního o tiskovou opravu usnesení z 69. schůze RMO v textu usnesení 
č. 2524/69 RM 17, odst. 2 písm. k) – změna ve jménu primátora města.  
 
Dle Jednacího řádu Rady SMO článku 14 Jiná ustanovení odst. 3a) Tiskové opravy usnesení rady, týkající  
se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po dohodě s odborem právním  
a organizačním. 
 
Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení). Změna je vyznačena tučně: 
 
2524/69 RM 17 
19/69 

schvaluje 

               k) dohodu  o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla, 
(MMOPP00H0Z0G) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, 
generálním ředitelem pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu na pozemcích 
parc.č. 2960, 2975, 2184/6 v k.ú.  Opava - Předměstí ve stávající trase v rámci stavby 
"Opava, ul. Husova – rekonstrukce vodovodu“ to je ve vzdálenosti vnějšího líce potrubí 
menší než 0,5m od hrany obrubníků s tím, že v případě nutnosti opravy či výměny 
předmětných obrubníků nebudou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
požadovat jejich vymístění mimo zákonem stanovené ochranné pásmo vodovodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala  v.r. 
primátor 

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

 


