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 2 71. RMO 18. 10. 2017 

Anonymizované usnesení 

 
Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 18. 10. 2017 se zúčastnili 
 
Členové RMO 10 
Omluveni p. Josef Stiborský 
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 pí Taťána Tomšíková 
Bc. Dalibor Majdanics 
Ing. Radka Honková 
Bc. Hana Kazimírská 
Ing. Magda Handlosová 
Ing. Jana Onderková 
Mgr. Ivana Sýkorová 
Ing. Ladislava Halfarová 
Ing. Milena Skazíková 
Ing. Marie Vavrečková 
Ing. Lucie Slaninová 

Hosté Ing. Jan Hazucha, ředitel a jednatel společnosti 
Technické služby Opava s.r.o. 
Ing. Martin Girášek, MCI, provozně-technický 
náměstek společnosti Technické služby Opava s.r.o. 
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2565/71 RM 17 
1/71 

Majetkové záležitosti 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00FWIHS) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a panem Z. C., 
manžely M. a J. D., paní M. G., Mgr. A. G., panem J. K., manžely P. a H. K., paní 
V. P., panem P. S. a manžely V. a J. T. jakožto nájemci, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku parc.č. 1381/1 – ostatní plocha, části parc.č. 1388/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 1387 – zastavěná plocha a 
nádvoří, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, k.ú. Opava – 
Předměstí, za cenu ve výši 8.820,00 Kč/ročně, tj. 35,00  Kč/m2/rok  
 

 b) smlouvu o nájmu pozemků a garáže (PID MMOPP00GU6LT) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem  
a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava – Jaktař, 
zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem pozemků parc.č. 901/1 – ostatní plocha, parc.č. 901/3 – zastavěná 
plocha a nádvoří, stavby bez čp/če – garáž, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu  
nájmu pozemků ve výši 20.090,00 Kč/ročně, tj. 35,00  Kč/m2/rok, nájmu garáže 
1 701,00 Kč/rok 
 

 2. schvaluje 

  záměr pronájmu pozemku parc.č. 38/13 – zastavěná plocha a nádvoří,  
k.ú. Opava – Město na dobu určitou 2 let od doby uzavření nájemní smlouvy 
 

 3. schvaluje 
-garážiště Hradecká 

  záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/96 - zastavěná plocha    
a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ostatní plocha,                      
vše  k.ú. Opava – Předměstí 
 

 4. schvaluje 

  záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/46 a parc.č. 2627/70  
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
 

 5. schvaluje 

 a) záměr prodeje pozemku parc.č. 510/14 – orná půda, k.ú. Vávrovice 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 2019/10000 pozemku parc.č. 
2698/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
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6. schvaluje 

  záměr změny Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (MMOPP00FG6CL) uzavřené dne 
7.3.2017 mezi Statutárním městem Opava jako budoucím prodávajícím  
a společností ZAALEX s.r.o., se sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, IČ 47666978 
jako budoucím kupujícím a to tak, že předmět prodeje bude rozšířen  
o části pozemků parc.č. 277/1 – ostatní plocha, 278/2 - zahrada a 278/13 – ostatní 
plocha dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy a dále bude provedena 
úprava přílohy č. 2 uvedené smlouvy definující náhradní parkoviště 
 

 7. schvaluje 

 a) záměr směny pozemku parc.č. 2290/6 - zahrada ve vlastnictví SMO za část 
pozemku parc.č. 2290/5 označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č. 2290/91 – ostatní plocha ve vlastnictví ČR – Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje 

 b) záměr směny části pozemku parc.č. 138/1 – trvalý travní porost, označené  
dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „d“ ve vlastnictví SMO za část 
pozemku parc.č. 139/5 – trvalý travní porost, za část pozemku označenou  
dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „c“ ve vlastnictví pana Martina 
Šugara, vše k.ú. Jarkovice  

  Hlasování o bodech 1 – 7: 10-0-0 
 

 8. schvaluje  

  záměr prodeje části pozemku parc.č. 405/47 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky  
u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy za cenu minimálně 
800,00 Kč/m2  
 

  Hlasování: 7-0-3  

 
 
 
2566/71 RM 17 
2/71 

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města 

 Rada města 

 1. schvaluje 
 

 a) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWJ2O) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely J. a J. 
H. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3028/8 – 
ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 3082/39, k.ú. Jaktař, za kupní cenu 8.320,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 + 
úhrada nákladů spojených s převodem (cena zásad) 

 b) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7I1) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Ing. R. 
H. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3028 – 
ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 3028/2, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 269.830,00 Kč, tj. 1 
210,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) 
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c) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU70J) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní V. M. jako 
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1961 – orná půda, k.ú. 
Krumsín, za kupní cenu 60.000,00 Kč, tj. 28,76 Kč/m2 (cena obálkovou metodou) 

 d) návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti (PID MMOPP00GU7A5) 
mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., jako kupujícím, jejímž 
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2860 – ostatní plocha, označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2860/3 - ostatní 
plocha, parc.č. 2860/4 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 
267.143,80 Kč, tj. 1 609,30 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 
(cena dle znaleckého posudku) 

  pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 10-0-0 
 

 2. schvaluje 

  návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a 
o zřízení věcného práva (PID MMOPP00GU6ZV) mezi ČR – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 , Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou, ředitelkou 
odboru Odloučené pracoviště Opava jako převodcem a Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem 
je převod  pozemků parc.č. 3156 – ostatní plocha a parc.č. 3157 – ostatní 
plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 10-0-0 
 

 3. schvaluje 

  návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00GU6MO) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou primátorem města a Soukromou střední školou 
podnikatelskou, s.r.o. Opava., se sídlem Hlavní 282/101, 747 06 Opava, 
IČ 25359649, zastoupenou Ing. Josefem Zemkem a Mgr. Radovanem Prokešem 
jednateli, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 1810 – ostatní 
plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1810/3 ve 
vlastnictví SMO o výměře 127 m2 za část pozemku parc.č 13 - zahrada 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 13/2 ve vlastnictví 
Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o. o výměře 27 m2,  k.ú. Kylešovice 
s finančním vyrovnáním ve výši 20.418,00 Kč ve prospěch SMO  
 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 10-0-0 
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4. schvaluje 
 -garážiště Wolkerova 

  návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7NC) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely J. a J. 
Ch. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
st. 1891 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 
1553/3 – ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 14.340,00 Kč 

(cena dle zásad) 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 10-0-0 
 

 5. schvaluje 
 -garážiště Otická, Jiráskova 

  návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU6X5) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. I. J. jakožto 
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2530/394 
- zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2722/29 - zastavěná plocha a nádvoří, 
vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 19.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena 
dle zásad) 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 10-0-0 
 

 6. neschvaluje  

 a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1405/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava  
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

 b) záměr prodeje pozemku parc.č. 2034/2 – zastavěná plocha a nádvoří,  
k.ú. Opava – Předměstí 

 c) záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1 – zastavěná plocha a nádvoří,  
k.ú. Opava – Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

 d) záměr prodeje pozemku parc.č. 2043/1– ostatní plocha a pozemku parc.č. 
3071/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí 

 e) záměr prodeje pozemku parc.č. 922 – zahrada, k.ú. Jaktař 

 f) záměr prodeje pozemku parc.č. 901/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí 

 g) snížení kupní ceny na částku 200,00 Kč/m2 za prodej pozemku parc.č. 2347/12 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 10-0-0 
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7. odročuje 

  projednání návrhu kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7DQ) mezi Statutárním 
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a 
panem Z. V. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 
1817/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
pozemek parc.č. 1817/4, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 18.300,00 Kč,  
tj. 300,00 Kč/m2 (cena dohodou) 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
2567/71 RM 17 
3/71 

Místo pro konání sňatečných obřadů v době přerušení provozu Městského domu 
kultury Petra Bezruče 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu  
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, v měsíci srpnu 2018 a do budoucna v obdobných situacích, které 
mohou nastat  v případě uzavření prostoru určeného RMO ke konání sňatečných 
obřadů déle než 14 dní – náhradní prostor pro konání sňatečných obřadů 
v zasedací místnosti RMO v budově Hlásky ve stejném režimu, jako obřady 
obvyklé v MDKPB, tj. v sobotu od 10 do 14 hodin v období měsíců červen, 
červenec, srpen a září každou sobotu, v ostatních měsících dvě sudé soboty  
dle harmonogramu sňatečných obřadů na daný kalendářní rok, s účinností  
od 1. 11. 2017 

  Hlasování: 10-0-0 
 

 
 
 
2568/71 RM 17 
4/71 

Zřízení pracovního místa na MČ Malé Hoštice v rámci VPP 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) Zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ od 1. 11. 2017 na 
MČ Malé Hoštice 

 b) Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  
a  poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-78/2017 (PID MMOPP00FPX9I) uzavřenou 
mezi SMO se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Úřadem práce ČR, 
krajskou pobočkou v Ostravě, kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č. p. 
2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ: 72496991, zastoupeným Mgr. Petrou 
Ballovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava, krajské pobočky v Ostravě 
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c) Rozpočtové opatření č. 2017/194 

  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   

 
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací (sml. MMOPP00FPX9I 
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-78/2017) 

   

  82,38% 
EU 

(0000,4116,104513013,0020,0000000000081) + 12.357,00 Kč 
  17,62% 

SR 
(0000,4116,104113013,0020,0000000000081) + 2.643,00 Kč 

     
  ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné 

práce 
 

   platy  
  82,38% 

EU (3639,5011,104513013,0810,0002520000000)    + 9.221,64 Kč 
  17,62% 

SR (3639,5011,104113013,0810,0002520000000) + 1.972,39 Kč 
     
   sociální pojištění  
  82,38% 

EU (3639,5031,104513013,0810,0002520000000)   + 2.305,41 Kč 
  17,62% 

SR 
(3639,5031,104113013,0810,0002520000000)   + 493,10 Kč 

     
   zdravotní pojištění  
  82,38% 

EU (3639,5032,104513013,0810,0002520000000)   + 829,95 Kč 
  17,62% 

SR (3639,5032,104113013,0810,0002520000000)   + 177,51 Kč 
  Hlasování: 10-0-0 
 
 
2569/71 RM 17 
5/71 

Vyhlášení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018 a PREVENCE 
KRIMINALITY 2018 
 

 Rada města 

 1.  ruší  

  usnesení č. 2493/68 RM 17 ze dne 6. 9. 2017 (Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit a) podmínky dotačního programu ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A EVVO 2018, b) podmínky dotačního programu PREVENCE 
KRIMINALITY 2018 a vyhlásit výše uvedený dotační program s účinností  
od 21. 09. 2017 s termínem podání žádostí od 23. 10. 2017 do 31. 10. 2017) 
 

 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 a) podmínky dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018 

 b) podmínky dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2018 

  a vyhlásit výše uvedený dotační program s účinností od 1. 11. 2017 s termínem 
podání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 
 

  Hlasování: 10-0-0 
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Bezúplatný převod majetku Zařízení školního stravování Opava 

 Rada města 

  souhlasí 

  v souladu s článkem V. odst. 2 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zařízení školního stravování Opava s bezúplatným převodem přebytečného  
a neupotřebitelného movitého majetku Základní škole Opava, Mařádkova 15 - 
příspěvková organizace 

  Hlasování: 7-0-0  

 
 
2571/71 RM 17 
7/71 

Smlouva o svěření nalezených psů Městskému útulku v Opavě 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP00HSEBW), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Obcí Háj ve Slezsku, IČ 00300021, zastoupenou 
Karlem Palovským, starostou 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2572/71 RM 17 
8/71 

Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2018 

 Rada města 

 1.  ruší  

  usnesení č. 2493/68 RM 17 ze dne 6. 9. 2017 (Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit podmínky dotačního programu KULTURA 2018  
a vyhlásit výše uvedený dotační program s účinností od 21. 09. 2017 s termínem 
podání žádostí od 23. 10. 2017 do 31. 10. 2017) 
 

 2. doporučuje zastupitelstvu města  

  schválit podmínky dotačního programu KULTURA 2018 a vyhlásit výše uvedený 
dotační program s účinností od 1. 11. 2017 s termínem podání žádostí  
od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 
 

  Hlasování: 9-0-0  
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2573/71 RM 17 
9/71 

Souhlas s přijetím dotace pro Slezské divadlo Opava, p. o. 

 Rada města 

  schvaluje 

  přijetí dotace z Moravskoslezského kraje pro Slezské divadlo Opava, p. o.,  
na projekt „Pošťácká pohádka“  

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
2574/71 RM 17 
10/71 

Informace o probíhajícím řízení na základě rozhodnutí KÚ MSK 

 Rada města 

  bere na vědomí 
 

  rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. MSK 112881/2017  
ze dne 2. 10. 2017 

  Hlasování: 10-0-0 
 
 
2575/71 RM 17 
11/71 

Úprava měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a stanovení paušální 
částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným 
zastupitelům 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  upravenou výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v členění:    
 

 a) člen rady                                                 měsíční odměna      10.293,00 Kč 
 b) člen zastupitelstva (bez další funkce)     měsíční odměna        2.573,00 Kč 
 c) předseda výboru zastupitelstva 

nebo předseda komise rady (mimo 
člena komise pro občanské obřady)       měsíční odměna        5.146,00 Kč 
 

 d)  člen výboru, komise rady (mimo 
člena komise pro občanské obřady)       měsíční odměna        4.289,00 Kč 
 

 e) předseda komise pro občanské obřady  měsíční odměna        5.146,00 Kč 
 

 f) člen komise pro občanské obřady          měsíční odměna         4.289,00 Kč 
 

 g)  neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo 
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částku  
ve výši 250,00 Kč/hod., která bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce, nejvýše však 7.500,00 Kč v souhrnu  
za kalendářní měsíc dle § 71, odst. 3 citovaného nařízení vlády s účinností ode 
dne 1. 1. 2018 

  pro předložení zastupitelstvu 
  Hlasování: 10-0-0  
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2576/71 RM 17 
12/71 

Hokejový klub Opava s.r.o. 
 

 Rada města 

  odročuje 

  projednání materiálu „Hokejový klub Opava s.r.o.“  

  Hlasování: 9-0-0 
 

 
 
 
2577/71 RM 17 
13/71 

Vyhlášení dotačního programu SPORT 2018 

 Rada města 

 1. ruší 

  usnesení č. 2505/29 MRM 17 ze dne 15. 9. 2017 (Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit upravené podmínky dotačního programu SPORT 
2018 a vyhlásit výše uvedený dotační program s účinností od 21. 09. 2017 
s termínem podání žádostí od 23. 10. 2017 do 31. 10. 2017) 
 

 2. doporučuje zastupitelstvu města  

 a) schválit podmínky dotačního programu SPORT 2018  

 b) vyhlásit výše uvedený dotační program s účinností od 1. 11. 2017 s termínem 
podání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 
 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2578/71 RM 17 
14/71 

Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města 
Opavy na rok 2017/2018 
 

 Rada města 

  schvaluje 
 

  Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního 
města Opavy na rok 2017/2018 

  Hlasování: 10-0-0 
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2579/71 RM 17 
15/71 

Příprava investiční akce – smluvní vztahy 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby č. 44/2017/PRI (MMOPP00GVEZY) mezi statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ČEZ Distribuce, a.s.  
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, 
zastoupeným na základě plné moci společností MSEM, a.s. se sídlem Collo-
louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 64610080 zastoupenou Dušanem 
Burešem, na umístění zemní kabelové smyčky kVN do pozemků parc. č. 2133/8, 
2134/5, 2134/7, 2134/8 a 2134/13 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci akce 
„Sportoviště - bazén“  

  Hlasování: 10-0-0 
 
 
 
2580/71 RM 17 
16/71 

Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 45/2017/PRI 
(MMOPP00GVFVB) pro stavební povolení a pro provádění stavby 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 J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.  
se sídlem Chelčického 27, 747 05 Opava, IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169, 
zastoupenou Ing. Jiřím Jurečkou, jednatelem na zakázku malého rozsahu 
„Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 1. etapa za cenu nejvýše 
přípustnou 310.000,00 Kč bez DPH (375.100,00 Kč vč. DPH) 
 

 b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/53 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  ba) Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži 

Davida - PD 
 

   (2212,6121,00000120,0220,0007813000000)    + 375.100,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace   
   (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 375.100,00 Kč 
  Hlasování: 10-0-0 
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2581/71 RM 17 
17/71 

Uplatnění předkupního práva 

 Rada města 

  neschvaluje 

  uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust. § 3056 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u následujících nabízených nemovitostí : 

 a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 277/6k.ú. 
Opava – Předměstí, ve společném jmění manželů F. a K. R., bytem Opava,  
za nabízenou kupní cenu 200.000,00 Kč 

 b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 277/10 k.ú. 
Opava – Předměstí, ve společném jmění manželů D. a A. B., bytem Opava,  
za nabízenou kupní cenu 100.000,00 Kč 

 c) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 277/8 k.ú. 
Opava – Předměstí, ve vlastnictví O. V., bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 
90.000,00 Kč 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2582/71 RM 17 
18/71 

Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, 
Boženy Němcové 2 

 Rada města 

  schvaluje 

  příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „Přírodní 
zahrada“ Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace  
ve výši 320.000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2583/71 RM 17 
19/71 

Ukončení smlouvy o nájmu, Horní náměstí 47, Opava; smlouva o výpůjčce, 
Přemyslovců 16/32, Opava; smlouva o krátkodobé výpůjčce, Pekařská 12, Opava 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
(MMOPP009XCEU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Janou Šestákovou, se sídlem Opavská 29, Velké Heraltice, 
747 75, IČ: 87458462 
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2. schvaluje 

  smlouvu o výpůjčce (MMOPP009XCGK) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Obcí Otice, se sídlem Hlavní 1, 
747 81 Otice, IČ: 00300543, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou  
 

 3. schvaluje 

  smlouvu o krátkodobé výpůjčce Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple 
(MMOPP009XCC4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Stanislavem Pešátem, se sídlem Hradecká 2683/38, Opava 
– Předměstí, 746 01, IČ: 10629289 

  Hlasování: 10-0-0 
 

 
 
 
2584/71 RM 17 
20/71 

Záměry pronájmu, Horní náměstí 47, Žižkova 8, Opava 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 74,92 m2 
v V.NP budovy č.p. 132, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 299, 
zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava-
Město, na adrese Opava, Horní náměstí 132/47 
 

 2. schvaluje 

  záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 193,85 m2 
v I.NP budovy č.p. 2904, stavba občanského vybavení, která je součástí 
pozemku parc.č. 2134/6 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce 
Předměstí, v katastrálním území Opava – Předměstí, na adrese Opava, Žižkova 
2904/8 

  Hlasování: 9-0-0  
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2585/71 RM 17 
21/71 

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 (MMOPP00H0TJZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a J. Š. bytem Opava, Milostovice pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 206/2 v k.ú. 
Milostovice v rámci stavby „Přípojka vody pro RD Milostovice č.p. 102/9, parc.č. 
54/3“ 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 (MMOPP00H0TEO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a P. K. R. bytem Opava, Kateřinky pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do 
pozemku parc.č. 2308/16 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci stavby „Rodinný dům 
Opava – Kateřinky, parc.č. 1002/1, 303, 2693, st. 72/3, 747 05 Opava - 
Kateřinky“ 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 právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (MMOPP00H0TCY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a J. K., bytem Opava pro umístění sjezdu na 
pozemku parc.č. 198/5 v k.ú. Jarkovice za účelem příjezdu a přístupu k pozemku 
parc.č. 198/11 v k.ú. Jarkovice z místní komunikace v rámci stavby „Sjezd, 
veřejná obslužná komunikace a vsakování „U Pikule“ Opava, Vlaštovičky“ za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na 
pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 d)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0OP4) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a M.  G. bytem Opava, 
Kylešovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a plynovodní 
přípojky v pozemku parc.č. 1825/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: 
„Vodovodní a plynovodní přípojka pro parcelu č. 605, kat. úz. Kylešovice“ za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.750,00 Kč + DPH 
 

 e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0T8I) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností  
T- Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 
Praha 4, IČ 64949681, zastoupenou Jiřím Tomšů pro umístění podzemního 
komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 2663/2, 
3028, 2896/11, 3033/3, 752/79, 3033/15 v k.ú. Opava – Předměstí  
pro zrealizovanou stavbu: „27-037 OK Opava, B. Němcové – Jánská - Hradecká“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 170.000,00 Kč + 
DPH    
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f) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FWQNE) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností  
BREDA & WEINSTEIN a.s. se sídlem Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČ 28217063, zastoupenou Radimem Bajgarem, členem 
představenstva pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, 
podzemního vedení přípojky nízkého napětí, podzemního vedení výdechů VZT a 
odvodnění, podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemcích parc.č. 
2912/18, 2912/19 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 588/1 v k.ú. Opava - Město 
pro zrealizovanou stavbu: „Společenské centrum BREDA & WEINSTEIN, 
Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  
40.000,00 Kč + DPH    

 2. ruší 

  usnesení č. 2169/60 RM 17 c) ze dne 26. 4. 2017 (Rada města schvaluje 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (MMOPP00H8RHR) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností KP REAL SOLICITATION s.r.o. se 
sídlem náměstí Republiky 496/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 04048954, 
zastoupenou Romanem Košťálem, jednatelem a Jaroslavem Pírkem, jednatelem 
a společností Venkato Invest s.r.o. se sídlem Nerudova 209/10, Malá Strana, 
118 00 Praha 1, IČ 04937139, zastoupenou Pavlem Odložilíkem, jednatelem a 
Ing. Rudolfem Skočkem, jednatelem pro umístění sjezdů a vstupů na pozemcích 
parc.č. 2349/9, 2349/12 v k.ú. Opava – Předměstí za účelem přístupu a příjezdu 
k pozemkům parc.č. 2349/35, 2349/11 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci 
plánované zástavby na ul. Olomoucká)   
 

 3.   schvaluje 

 a) nové znění smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene (MMOPP00H8RHR_upr) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Venkato Invest s.r.o. se sídlem 
Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 04937139, zastoupenou 
Pavlem Odložilíkem, jednatelem a Ing. Rudolfem Skočkem, jednatelem  
pro umístění sjezdu a vstupů na pozemcích parc.č. 2349/9, 2349/12 v k.ú. 
Opava – Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 2349/35 
v k.ú. Opava - Předměstí v rámci plánované zástavby na ul. Olomoucká   

 b)  smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (MMOPP00H0TGE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností KP REAL SOLICITATION s.r.o.  
se sídlem náměstí Republiky 496/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 04048954, 
zastoupenou Romanem Košťálem, jednatelem a Jaroslavem Pírkem, jednatelem 
pro umístění podzemní vedení vodovodu, kanalizace, plynovodu, optického 
kabelu a přeložky sloupu trolejového vedení do pozemků parc.č. 2349/9, 
2349/12 v k.ú. Opava – Předměstí a umístění sjezdu a vstupu   na pozemcích 
parc.č. 2349/9, 2349/12 v k.ú. Opava – Předměstí za účelem přístupu a příjezdu 
k pozemkům parc.č. 2349/35, 2349/11 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci stavby 
„Novostavba bytových domů a související infrastruktury na pozemcích parc.č. 
2349/11, 2349/35 v k.ú. Opava – Předměstí“ 

  Hlasování: 9-0-0 
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Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  umístění podzemního vedení vodovodu do pozemků parc.č. 2681, 2728, 2790, 
2792 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby „Opava - Kateřinky,  
Kolofíkovo nábřeží, ul. Ratibořská – rekonstrukce vodovodu“  
 

  Hlasování: 9-0-0 

 2. odročuje  

  projednání umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 
1873/1 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby „Opava, p.č. 1562, Květinová s.r.o., 
rozš. kNN“  

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2587/71 RM 17 
23/71 

Smlouva o nájmu výpočetní techniky a souvisejících služeb 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP00HAXAU), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností 24IT s.r.o. se sídlem Ostrožná 264/3, 746 01 
Opava, IČ:  27759598, DIČ: CZ27759598, zastoupené Petrem Sukeníkem, 
jednatelem, Ing. Jiřím Jedličkou, jednatelem v celkové výši 217.800,00 Kč s DPH 

  Hlasování: 9-0-0 
 

 
 
 
2588/71 RM 17 
24/71 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Pohřby osamělých osob“ – 
zrušení + opakované zahájení výběrového řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 
 

 a) o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Pohřby osamělých osob“ 

 b) o opakovaném zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Pohřby osamělých osob“, v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek 
a důvodové zprávy 
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c) o zaslání výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům: 
1. MARIE - pohřební služba Opava s.r.o., Purkyňova 2206/6, Předměstí, 

746 01 Opava, IČ: 04463269 
2. Petr Škrobánek, Slezské náměstí 19/32, 743 01 Bílovec, IČ: 12655422 
3. Kateřina Kasparová, Okrouhlá 119/6, 747 11 Kozmice, IČ: 70309124 
4. Jiří Grigier, Komenského 169, 749 01 Vítkov, IČ: 73343684 
5. Pohřební služba BREUER, s. r. o., Školní 227/6, 748 01 Hlučín, 

IČ: 25848607 
 

 2. jmenuje 
 

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Bc. Pavel Vltavský 
2. Ing. Ladislava Halfarová 
3. Ing. Radka Honková 
 

 b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení: 
1. Ing. Jiří Elbl 
2. Ing. Aleš Bořecký 
3. Ing. Kamil Kremser 
 

  Hlasování: 9-1-0 
 
 
 
2589/71 RM 17 
25/71 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem 
„Dodávka nádob na separaci bioodpadu a propagačních materiálů“ – zahájení 
zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

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

 2. jmenuje 

 a) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Lucie Slaninová 
3. Ing. Marie Vavrečková   
 

 b) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Martina Heisigová 
2. paní Hana Fraňková 
3. Ing. Albert Červeň 
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c) 
 

v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Marie Vavrečková 
3. Ing. Albert Červeň 
4. Ing. Martin Girášek 
5. Ing. Hana Heinzová 
 

 d) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek  
ve složení: 
1. Ing. Martina Heisigová 
2. pan Pavel Zdrálek   
3. Bc. Martin Škrabánek 
4. Ing. René Kremer 
5. Mgr. Barbora Bendíková 

  Hlasování: 8-0-2 
  

   
 
 
2590/71 RM 17 
26/71 

Schválení aktualizovaného Provozního řádu Městského útulku v Opavě včetně 
přílohy č.1, 2, 3 a 4 jako organizačního předpisu statutárního města Opava 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  aktualizovaný Provozní řád Městského útulku v Opavě včetně přílohy č. 1, 2, 3  
a 4 jako organizační předpis statutárního města Opava 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2591/71 RM 17 
27/71 

Bytové záležitosti 

 Rada města 

  schvaluje 

  výměnu bytů mezi p. A. B. nájemkyní obecního bytu  č.5 velikosti 0+1 v domě na 
adrese Hrnčířská 4 v Opavě a p. E. V. nájemkyní obecního bytu č. 11 velikosti 
1+1 v domě na adrese Krnovská 28 v Opavě 

  Hlasování: 8-0-0  
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Rozpočtová opatření 2017 a změna rozpisu rozpočtu 2017 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) Rozpočtové opatření č. 2017/195 
  ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu 
   Projekty z PUMM  
   - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 

majetku 
 

   (3636,6119,,00000000,0080,0002900000000)     - 99.480,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   neplánované platby – opravy komunikací  
   (vodorovné dopravní značení na ul. Ratibořská 

v souvislosti s úpravou vyhrazených pruhů pro 
cyklisty) 

 

   (2212,5171,00000000,0050,0001029000000) + 99.480,00 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2017/196 
  v příjmech  - odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 

pokladní správy státního rozpočtu (volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) 

 

  MD 231 
0000 

(0000,4111,00098071,0020,0000000000000) + 1.576.556,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO (vazba na rozpočtové opatření 

č.2017/119, č. usn. 2348/64 RM 17 k) – 
předfinancování voleb) 

 

   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) + 177.580,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor informatiky 
   školení a vzdělávání (výdaj související s volbami, 

ale neuznatelný z dotace – o to méně vráceno do 
rezervy FARO) 

 

   (6114,5167,00000000,0170,0000000000000) + 2.420,00 Kč 
     
   nájemné  
   (6114,5164,00098071,0170,0000000000000) + 217.800,00 Kč 
     
  ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení personální a mzdové 
   platy zaměstnanců v pracovním poměru  
   (6114,5011,00098071,0192,0000000000000) + 75.000,00 Kč 
     
   ostatní osobní výdaje  
   (6114,5021,00098071,0192,0000000000000) + 1.067.536,00 Kč 
     
   sociální pojištění  
   (6114,5031,00098071,0192,0000000000000) + 18.750,00 Kč 
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  zdravotní pojištění  

   (6114,5032,00098071,0192,0000000000000) + 6.750,00 Kč 
     
   ostatní platy – refundace platů  
   (6114,5019,00098071,0192,0000000000000) + 8.000,00 Kč 
     
   ostatní povinné pojistné – k refundovaným 

platům 
 

   (6114,5039,00098071,0192,0000000000000) + 2.720,00 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2017/197 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

  85% EU (0000,4116,103533063,0020,0000000000026) + 401.657,12 Kč 
  15% SR (0000,4116,103133063,0020,0000000000026) + 70.880,68 Kč 
     
  ve výdajích – odbor školství 
   ZŠ a MŠ Komárov – účelový příspěvek na 

provoz – projekt 
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006753 

 

  85% EU (3113,5336,103533063,0030,0001002000026) + 401.657,12 Kč 
  15% SR (3113,5336,103133063,0030,0001002000026) + 70.880,68 Kč 
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2017/198 
  ve výdajích – odbor školství 
   investiční účelový příspěvek   
   ZŠS Otická  
   (3141,6351,00000120,0030,0001002000033) - 15.456,17 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva  FaRO  
   (6409,5901,00000120,0020,0002996000000) + 15.456,17 Kč 
     
 e) Rozpočtové opatření č. 2017/199 
  ve výdajích – odbor kancelář primátora 
   Rozvoj služeb TIC – nákup zboží za 

účelem prodeje 
 

   (2143,5138,00000000,0120,0001042210000) + 150.000,00 Kč 
     
  v příjmech – odbor kancelář primátora 
   Prodej zboží v TIC  
   (2143,2112,00000000,0120,0009378000000) +  150.000,00 Kč 
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f) Rozpočtové opatření č. 2017/200 

  ve výdajích – odbor kancelář primátora 
   Akce města - služby  
   (3399,5169,00000000,0120,0001056230000)    + 107.245,00 Kč 
   Akce města - dary  
   (3399,5194,00000000,0120,0001056230000) + 1.800,00 Kč 
   Akce města - materiál  
   (3399,5139,00000000,0120,0001056230000) + 1.000,00 Kč 
     
  v příjmech – odbor kancelář primátora 
   Farmářské trhy - fakturace    +  70.045,00 Kč 
   (3399,2139,00000000,0120,0009321000000)  
     
   Farmářské trhy - hotově    +  40.000,00 Kč 
   (3399,2139,00000000,0120,0009320000000)  
     
 g) Rozpočtové opatření č. 2017/201 
  ve výdajích – odbor kancelář primátora 
   Vánoční a velikonoční trhy – Ježíškova 

pošta 
 

   (2141,6129,00000000,0120,0001043230000)   + 45.500,00 Kč 
     
  v příjmech – odbor kancelář primátora 
   Farmářské trhy - fakturace  
   (3399,2139,00000000,0120,0009321000000) +  45.500,00 Kč 
   
 h) Rozpočtové opatření č. 2017/202 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery   
  85% EU (0000,4116,103533063,0020,0000000000004) + 245.859,78 Kč 
  15% SR (0000,4116,103133063,0020,0000000000004)    + 43.387,02 Kč 
     
  ve výdajích – odbor školství 
   MŠ Riegrova – účelový příspěvek na 

provoz – projekt  
 

   „Personální podpora, profesní rozvoj 
pedagogů a rozvojové aktivity pro děti MŠ 
Riegrova Opava“ 

 

  85% EU (3111,5336,103533063,0030,0001002000004) + 245.859,78 Kč 
  15% SR (3111,5336,103133063,0030,0001002000004)    + 43.387,02 Kč 
     
 i) Rozpočtové opatření č. 2017/203 
  ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování 
   Obnova slezských center I  
   ostatní nákup dlouh.nehm.majetku  
   (3635,6119,00000000,0080,0002453000000) 

 
 
 

- 526.400,00 Kč 
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  nákup ostatních služeb  

   (3635,5169,00000000,0080,0002453000000) + 66.000,00 Kč 
   pohoštění  
   (3635,5175,00000000,0080,0002453000000) + 36.400,00 Kč 
   cestovné  
   (3635,5173,00000000,0080,0002453000000) + 42.000,00 Kč 
   všeobecný materiál  
   (3635,5139,00000000,0080,0002453000000) + 103.000,00 Kč 
   DDHM  
   (3635,5137,00000000,0080,0002453000000) + 62.000,00 Kč 
   ostatní osobní výdaje  
   (3635,5021,00000000,0080,0002453000000) + 181.000,00 Kč 
   povinné pojistné na soc.zabezpečení  
   (3635,5031,00000000,0080,0002453000000) + 26.000,00 Kč 
   povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění  
   (3635,5032,00000000,0080,0002453000000) + 10.000,00 Kč 
     
 j) Rozpočtové opatření č. 2017/204 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)       - 2.548,30 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, TSO 
   vratky přeplatků minulých let  
   hrobová místa - nájemné  
   (6409,5909,00000000,0790,0009235000000) + 936,80 Kč 
     
   hrobová místa – služby spojené s nájmem  
   (6409,5909,00000000,0790,0009236000000) + 1.611,50 Kč 
   
 2. schvaluje 

 a) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/54 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  aa) Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, 

Mařákova, Holečkova – rekonstrukce 
komunikací - ZAV  

 

   (objednávka)  
   (2212,6121,00000020,0220,0007772000000)   + 8.046,50 Kč 
   Investice   
   (6409,6121,00000020,0220,0000000000000)  -   8.046,50 Kč 
     
  ab) Horní náměstí 27, 28, 29, 30 - parter - PD   
   (objednávka)  
   (3612,6121,00000000,0220,0007554000000)    + 47.432,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace  
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -   47.432,00 Kč 
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b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/55 

  ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové 
   Ost. pov. pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 
 

   (6171,5038,00000000,0192,0000000000000)              + 21.770,00 Kč    
   Ostatní osobní výdaje  
   (6171,5021,00000000,0192,0001094000000) - 21.770,00 Kč 
   
 c) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2017/56 
  ve výdajích – odbor sociálních věcí 
   nespecifikované rezervy  
   (6409,5901,000000000,0040,0000000230000) -2.224.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor sociálních věcí 
   Fond sociálních služeb MSK - azylové 

domy, nízkoprahová denní centra 
 

   (4374,5323,000000000,0040, 0000000230000) +2.224.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2593/71 RM 17 
29/71 

Dotace ostatní 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) finanční dotaci Klubu vojenské historie Opava, z.s. se sídlem Karlovecká 2628/1, 
Předměstí, 747 07 Opava, IČ 70630615, na náklady související s obnovou 
strojovny vzduchotechniky pěchotního srubu, ve výši 45.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 9-0-0 

 b) finanční dotaci Rotary clubu Opava se sídlem Růžová 256/14, Město, 746 01 
Opava, IČ 26570319, na náklady související s táborem pro handicapované 
spoluobčany z Opavy a okolí, ve výši 20.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 9-0-0 
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Schválení smluv 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, MMOPP00CWJKL, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Společností pro kulturu a umění, z.s. se sídlem Zengrova 
677/20, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČ 48804533, zastoupeným Ladislavem 
Vrchovským, předsedou spolku, na náklady závěrečného koncertu u příležitosti 
Dny Kanady v Moravskoslezském kraji, ve výši 20.000,00 Kč 
  

 b) smlouvu, MMOPP00CWJJQ, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a ústavem ACTIVITY INSTITUT z.ú. se sídlem Na Pomezí  
780/11, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 27041387, zastoupeným 
PhDr. Lubomírem Češkem, MBA, sekretářem, na pořízení tatami pro bojové 
sporty, ve výši 50.000,00 Kč 
 

 c) smlouvu, MMOPP00CWJH0, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s. se sídlem Holasická 892/17, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 70630119, zastoupeným Mgr. Přemyslem 
Novákem, předsedou, na sportovní den S.K. P.E.M.A. OPAVA, ve výši 
40.000,00 Kč 
 

 d) smlouvu, MMOPP00CWJFA, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Sportovní gymnastikou dětí Špičková – Opava, z.s. se 
sídlem Mírová 2296/29b, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68941455, na akci 
Barevná gymnastika, ve výši 40.000,00 Kč 
 

 e) smlouvu, MMOPP00CWJG5, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Slezským zemským muzeem se sídlem Nádražní okruh 
669/31, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 00100595, na náklady související 
s mezinárodním dnem archeologie v Opavě, ve výši 30.000,00 Kč 
 

 f) Změna rozpisu rozpočtu ZRR č. 2017/57 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5909,00000000,0020,0002990000000)    - 180.000,00 Kč 
     
   Společnost pro kulturu a umění, z.s.  
   (3319,5222,00000000,0020,0000269000000)    + 20.000,00 Kč 
     
   ACTIVITY INSTITUT z.ú.  
   (3419,5221,00000000,0020,0000491000000)    + 50.000,00 Kč 
     
   S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s.  
   (3419,5222,00000000,0020,0000301000000) + 40.000,00 Kč 
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  Sportovní gymnastika dětí Špičková – 
Opava, z.s 

 

   (3419,5222,00000000,0020,0000372000000) + 40.000,00 Kč 
     
   Slezské zemské muzeum  
   (3315,5339,00000000,0020,0000253000000) + 30.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2595/71 RM 17 
31/71 

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  
a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-58/2017 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) zřízení 2 pracovních míst „asistent prevence kriminality“ na dobu určitou  
od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018 u Městské policie Opava  

 b) zrušení 1 pracovního místa zaměstnance obce zařazeného do obecní policie – 
strážník 

 c) Přílohu č. 1 Organizačního řádu Městské policie Opava se zapracovanou 
změnou dle bodů a) a b) tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 11. 2017 

 d) dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  
a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-58/2017 (MMOPP004V0PQ) uzavřenou  mezi  
Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
 IČ  00300535,   zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a Úřadem práce České republiky, krajskou pobočkou v Ostravě, kontaktním 
pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1,  
IČ 72496991, zastoupeným Mgr. Petrou Ballovou, ředitelkou kontaktního 
pracoviště Opava, krajská pobočka v Ostravě  
 

 e) Rozpočtové opatření č. 2017/205 
  v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu - přijatá dotace z Úřadu 
práce v Opavě na krytí mezd + zákonných 
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací 

 

 MD 231 
00 

 (0000,4116,000013101,0020,0002520000000)   + 32.000,00 Kč  

     
  ve výdajích – Městská policie 
   platy zaměstnanců  
   (4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 23.881,00 Kč 
     

   sociální pojištění  
   (4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 5.970,00 Kč 
     

   zdravotní pojištění  
   (4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 2.149,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0 
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2596/71 RM 17 
32/71 

Žádost o udělení záštity města „Den urologické prevence“ 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) udělení záštity statutárního města Opavy Nadačnímu fondu Pavla Novotného se 
sídlem Vrchní 280, Chlebičov, IČ 04918304, na preventivní akci „Den urologické 
prevence“ konané dne 06. 11. 2017 
 

 b) jednorázové použití znaku města Nadačnímu fondu Pavla Novotného se sídlem 
Vrchní 280, Chlebičov, IČ 04918304, a to k propagaci akce „Den urologické 
prevence“ konané dne 06. 11. 2017 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2597/71 RM 17 
33/71 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru ze dne 23. 04.2009 mezi SMO a Českou spořitelnou 
a.s. 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 3 PID: MMOPP00CWJBU ke smlouvě, (MMOPP006NWR6) ze dne 
23. 04. 2009 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 
4, zastoupenou Ing. Petrem Nejedlým, bankovním poradcem a Martinem 
Vávrou, bankovním poradcem  

  pro předložení zastupitelstva města 
  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2598/71 RM 17 
34/71 

Smlouva o spolupráci na realizaci druhého vydání publikace „TROPPAU 1945. 
Opava v roce nula“ 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu o spolupráci na realizaci druhého vydání publikace TROPPAU 1945. 
Opava v roce nula, (MMOPP00HO4SX), mezi statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, Opavskou kulturní organizací, p. o., 
se sídlem Ostrožná 46, 746 01 Opava, IČ 75117398, zastoupenou Ing. Janou 
Hynarovou, ředitelkou, a Mgr. F. Š., bydliště Opava 

  Hlasování: 9-0-0 
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2599/71 RM 17 
35/71 

Záměr navýšení limitu revolvingového úvěru u Smlouvy o revolvingovém úvěru ze 
dne 18.5.2017 mezi SMO a Komerční bankou a.s. 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  záměr navýšení limitu ve Smlouvě o revolvingovém úvěru reg.č. 99017983983 
ze dne 18.05.2017 mezi SMO a Komerční bankou a.s. (PID: MMOPP00CWLQD) 
formou dodatku ke Smlouvě a to následovně: 
úprava v čl. 2.1 navýšení limitu do výše 460.000.000,00 Kč 
úprava v čl. 6.1 a) do 31.12.2020 bude zůstatek maximálně 350.000.000,00 Kč  
zachování doby splatnosti jistiny do 31.12.2030 s tím, že roční splátka bude 
35.000.000,00 Kč (8.750.000,00 Kč)   

  pro předložení zastupitelstva města 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
2600/71 RM 17 
36/71 

Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne  
30. 10. 2017 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  upravený návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 30. 10. 2017 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
2601/71 RM 17 
37/71 

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 
 
 
2602/71 RM 17 
38/71 

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

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 03. 10. 2017 
do 11. 10. 2017 

  Hlasování: 9-0-0 
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2603/71 RM 17 
40/71 

Schválení záměru uzavření závazku veřejné služby s MDPO a.s. 

 Rada města 

  schvaluje 

  První informační povinnost k přímému zadání poskytování služeb ve veřejné 
přepravě osob na území Statutárního města Opava, která vzniká nejpozději rok 
před uzavřením smlouvy přímým zadáním v Úředním věstníku Evropské unie 
(viz čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě 
cestujících na železnici a silnici a zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících) pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2604/71 RM 17 
43/71 

Městská policie Opava – informace o činnosti 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o činnosti Městské policie Opava v období od 20. 10. 2016 do 10. 10. 
2017 pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2605/71 RM 17 
44/71 

Smlouva o vzájemné spolupráci – projekt „Cyklostezka Oldřišov – Opava, k.ú. 
Oldřišov“ 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP0032LT1), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a obcí Oldřišov se sídlem Slezská 135, 747 33 Oldřišov,  
IČ 00300527, zastoupenou Ing. Petrem Tomanem, starostou pro předložení 
zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-0 
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2606/71 RM 17 
45/71 

Organizační změny v oblasti kultury 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  záměr zrušení Opavské kulturní organizace, p. o. a začlenění činnosti této 
organizace do organizační struktury Magistrátu města Opavy  
 

 2.  ukládá  
 

  primátorovi statutárního města Opavy Ing. Radimu Křupalovi zajistit realizaci 
bodu 1 tohoto usnesení pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala  v.r. 
primátor 

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

 


