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Anonymizované usnesení  

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 15. 11. 2017 se zúčastnili 
 
 
Členové RMO 9 
Omluveni Mgr. Dalibor Halátek 

Ing. Lukáš Kovařík 
Tajemník MMO omluven 
Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO Mgr. Antonín Binar 

Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler 
Mgr. Roman Konečný 

Zaměstnanci pí Taťána Tomšíková 
Bc. Dalibor Majdanics 
Ing. Radka Honková 
Ing. Jana Onderková 
Mgr. Ivana Sýkorová 
Ing. Milena Skazíková 
Ing. Ladislava Halfarová 
Ing. Kamil Kremser 
pí Hana Fraňková 
Ing. Jindřich Hrbáč 
Ing. arch. Petr Stanjura 
Mgr. Renáta Mrákotová 
Ing. Lenka Grigarová 
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2639/73 RM 17 
38/73 
 

Smlouva č. 238/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2017 na realizaci akce, ISPROFOND 5818510035 
„Cyklistická stezka Jakartovice - Litultovice – Otice - Opava (úsek Otice – Opava)“ 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu č. 238/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 (MMOPP00D6KDA) mezi Státním 
fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, 
IČ: 70856508, zastoupeným Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem a Statutárním 
městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26, Opava, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem na realizaci akce, ISPROFOND 
5818510035 „Cyklistická stezka Jakartovice - Litultovice – Otice - Opava (úsek 
Otice – Opava)“ 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2640/73 RM 17 
1/73 

Navýšení platového tarifu ředitele příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 

 Rada města 

  stanoví 

  navýšení platového tarifu ředitele příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 
dle předloženého návrhu 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2641/73 RM 17 
2/73 

Výroční zprávy opavských základních škol 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  výroční zprávy základních škol zřizovaných statutárním městem Opava  

  Hlasování: 9-0-0 
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2642/73 RM 17 
3/73 

Smlouva č. ERS-CZ/2017/801 o financování mikroprojektu B/C realizovaného 
v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu 
Interreg V-A Česká republika-Polsko: „Obnova slezských center I. – Opava“ – 
zrušení části usnesení 
 

 Rada města 

  ruší 

  bod 2 usnesení 2510/69 RM 17 ze dne 20. září 2017 (RMO ukládá, aby smlouvu 
dle bodu 1 tohoto usnesení, s ohledem na ustanovení § 437 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za Statutární 
město Opava signoval Ing. Martin Víteček, 1. náměstek primátor) 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
 
2643/73 RM 17 
4/73 

Podání žádosti o dotaci „B. j. 16 PB – PČB Opava“ do výzvy z programu Podpora 
bydlení pro rok 2018, podprogramu 117D064 „Podporované byty“, dotační titul č. 1 
Pečovatelský byt a Smlouva o partnerství  
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „B.j. 16 PB - PČB Opava“ 
v rámci výzvy z programu Podpora bydlení pro rok 2018, podprogramu 117D064 
„Podporované byty“, dotační titul č. 1 Pečovatelský byt 
 

 b) zajištění financování projektu „B.j. 16 PB - PČB Opava“ v investiční fázi ve výši 
dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy z programu Podpora bydlení pro 
rok 2018, podprogramu 117D064 „Podporované byty“, dotační titul  
č. 1 Pečovatelský byt 
 

 c) zajištění udržitelnosti projektu „B.j. 16 PB - PČB Opava“ v provozní fázi po dobu 
dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy z programu Podpora bydlení  
pro rok 2018, podprogramu 117D064 „Podporované byty“, dotační titul  
č. 1 Pečovatelský byt  
 

 d) smlouvu, (MMOPP00D6V59), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Seniorcentrem Opava, p.o. se sídlem Rolnická 24, 746 01 
Opava, IČ 71196943, zastoupeným Ing. Michalem Jedličkou, ředitelem 

  Hlasování: 8-0-0  
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2644/73 RM 17 
5/73 

Majetkové záležitosti 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 19.9.2016 (PID MMOPP00GUBWB) 
uzavřené mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako půjčitelem a Sportovním klubem HIT Opava, z.s.se sídlem Mírová 819/31, 746 
01 Opava, IČ 47811005, zastoupeným Ing. Zdeňkem Mateřankou, předsedou 
jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je omezení  předmětu výpůjčky, konkrétně 
části pozemku parc.č. 2168/1, ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 2168/242, k.ú. Opava  
– Předměstí, a dále společné vybudování oplocení dle přiloženého nákresu 

 b) smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00GUBAD) uzavřenou mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic  
a dálnic ČR, zastoupeným společností INKOS-OSTRAVA, a.s., se sídlem 
Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ 48394637 jakožto vypůjčitelem, 
jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků parc.č. 1130/6 – trvalý travní porost, 
a pozemku parc.č. 2336/2 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy,  
dle přiloženého zákresu v katastrální mapě 
 

 2. schvaluje 

 a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GUB8N) 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 J. a Ing. J. S. jakožto nájemci, jejímž předmětem je 
pronájem pozemku parc.č. 1636/68 – 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 MMOPP00GUB9I) 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 A. H. jakožto nájemcem, jejímž předmětem  
je pronájem pozemku parc.č. St. 1665 – zastavěná plocha a nádvoří,  
k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok  
(cena dle zásad) 

 c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU7O7) 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 MUDr. J. P. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
pozemku parc.č. 2168/180 – 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) 
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2644/73 RM 17 
5/73 

3. schvaluje 

  záměr pronájmu pozemku parc.č. 2527 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí 
 

 4. schvaluje 
-garážiště Hradecká 

 a) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/80 - zastavěná plocha    
a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ostatní plocha,                      
vše  k.ú. Opava - Předměstí 

 b) záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2627/99, parc.č. 2627/102, parc.č. 
2627/108, parc.č. 2627/110 a parc.č. 2627/100 - zastavěná plocha    
a nádvoří a podílu o velikosti 5/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ostatní plocha,                      
vše  k.ú. Opava - Předměstí 

 c) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/90 - zastavěná plocha    
a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ostatní plocha,                      
vše  k.ú. Opava – Předměstí 
 

 5. schvaluje 
-garážiště Zikova 

  záměr prodeje podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,                      
vše  k.ú. Opava - Předměstí 

 6. schvaluje 

 a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/82 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/74 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/257 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 d) záměr pronájmu pozemků pod garážemi parc.č. 1636/41, parc.č. 1636/42 a parc.č. 
1636/43 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

  Hlasování: 9-0-0  
 

 
 
 
2645/73 RM 17 
6/73 

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU6OE) mezi Statutárním městem 
Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností 
INGE nemovitosti s.r.o., zastoupené Ing. Zbyňkem Šimetkou, jednatelem, jako 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2168/1 – ostatní 
plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
2168/242, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 152.000,00 Kč,  
tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)  
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b) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU6P9) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní L. H., jako 
kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní 
plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
781/46, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m2 (cena 
dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem 

 c) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU6Q4) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní MUDr. J. 
P., jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 781/1 – 
ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 781/43, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 8.400,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m2 
(cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem 

  Hlasování: 9-0-0 
 

 d) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GUBB8) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem S. T. 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 3292, zastavěná 
plocha a nádvoří, a části pozemku parc.č. 3290 – zahrada, označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 3290/2, k.ú. Opava - 
Předměstí, za kupní cenu 209.920,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 

  pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování o bodu č. 1d): 6-0-3 
 

 2. schvaluje 

  návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00GU6Y0) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou primátorem města a paní MVDr. M. S., jejímž 
předmětem je směna části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní plocha označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 781/40 ve vlastnictví SMO  
o výměře 40 m2 za část pozemku parc.č. 2717/11 – orná půda označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2717/124 ve vlastnictví  
MVDr. M. S. o výměře 3 m2, k.ú. Kylešovice, s finančním vyrovnáním ve výši 
11.100,00 Kč ve prospěch SMO (cena dohodou)  + úhrada nákladů spojených  
s převodem 

  pro předložení zastupitelstvu města 
  Hlasování: 9-0-0 

 
 
2646/73 RM 17 
7/73 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 

 Rada města 

  schvaluje 

  zřizovací listinu příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava pro předložení 
zastupitelstvu města 

  Hlasování: 8-0-0  
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Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 46/2017/PRI 
(MMOPP00GVFOA) pro stavební povolení a 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 Ing. Zbyňkem Novákem, podnikající fyzickou osobou se sídlem  
Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČ: 71831622, DIČ: CZ6806160163  
na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce ul. Pekařské“ za cenu nejvýše 
přípustnou 158.870,00 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
 

 b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 47/2017/PRI 
(MMOPP00GVFDT) 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 KB projekt Aqua s.r.o. se sídlem Staroveská 129/154, Proskovice, 
724 00 Ostrava, IČ: 06020364, DIČ: CZ06020364, zastoupenou Ing. Čestmírem 
Krkoškou, jednatelem na zakázku malého rozsahu „Úprava Staré Jaktarky“  
za cenu nejvýše přípustnou 169.000,00 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
 

 c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/66 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  ca) Rekonstrukce ul. Pekařské - PD  
   (2212,6121,00000120,0220,0007565000000)    + 158.870,00 Kč 
     
  cb) Úprava Staré Jaktarky - PD  
   (2321,6121,00000120,0220,0007909000000)    + 169.000,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace   
   (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 327.870,00 Kč 
  Hlasování: 8-0-0   
 
 
 
 
2648/73 RM 17 
9/73 

Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova – rekonstrukce 
komunikací – započtení pohledávky 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) započtení pohledávky statutárního města Opavy, jako objednatele díla, v celkové 
výši 1.180.000,00 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s předáním 
stavby s názvem „Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova  
– rekonstrukce komunikací“ proti pohledávce společnosti SILNICE.CZ s.r.o.,  
IČ: 26792711 se sídlem Krnov, Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, PSČ 794 01 
jako zhotovitele uvedené stavby, za statutárním městem Opavou představující 
nárok na zaplacení části ceny uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne 
21.12.2016, která byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 10.10.2017 
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b) Rozpočtové opatření č. 2017/2013 

  v příjmech – odbor přípravy a realizace investic 
  ba) Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, 

Mařákova, Holečkova – rekonstrukce 
komunikací - smluvní pokuta za prodlení 
s předáním díla dle smlouvy o dílo 
MMOPP00GGMNH 

 

 MD 231 
0600 

 (2212,2212,00000000,0220,0007772000000)    + 1.180.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   rezerva – investiční akce   
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) + 1.180.000,00 Kč 
  Hlasování: 8-1-0 

 
 
 
 
2649/73 RM 17 
10/73 

Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní 
společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. 
 

 Rada města 
 
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve věci Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový 
klub Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, IČ: 04618751, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
64452, rozhodla tak, že:  
 

  schvaluje 

  smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál  
(PID MMOPP00GUBOF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní námětí 
69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 
746 01 Opava, IČ 04618751, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem a Lubomírem 
Tobolkou, jednateli, o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní 
kapitál ve výši 1.700.000,00 Kč  

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
 
2650/73 RM 17 
11/73 

Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) návrh smlouvy, (MMOPP00HP6BJ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo 
Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje pro předložení zastupitelstvu města 
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b) Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z 

  ve výdajích – odboru životního prostředí 
   Plnění strategického plánu 2015-2020  
   nespecifikované rezervy  
   (3636,5901,000000000,0130,0002431250000)    - 37.500,00 Kč 
     
   investiční transfery krajům  
   (2115,6342,000000000,0130,0002431250000)    + 37.500,00 Kč 
  pro předložení zastupitelstva města 
  Hlasování: 8-0-0 
 
 
 
 
2651/73 RM 17 
12/73 

Předložení žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti 
informačních a komunikačních systémů města Opavy“ v rámci 10. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu s názvem KYBERNETICKÁ 
BEZPEČNOST 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Zvýšení kybernetické 
bezpečnosti informačních a komunikačních systémů města Opavy“ v rámci  
10. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Kybernetická 
bezpečnost“ 
 

 b) zajištění financování projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních 
a komunikačních systémů města Opavy“ v investiční fázi ve výši dle žádosti 
o dotaci předkládané v rámci 10. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu „Kybernetická bezpečnost“ 
 

 c) zajištění udržitelnosti projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních 
a komunikačních systémů města Opavy““ v provozní fázi ve výši dle žádosti 
o dotaci předkládané v rámci 10. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu „Kybernetická bezpečnost“ 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
2652/73 RM 17 
13/73 

Výstupy projektu „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci 
metody MA21“ realizovaného v rámci sítě Zdravých měst ČR 
 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  doporučení definované nositelem projektu „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality 
veřejné správy za pomocí metody MA21“ Národní sítí Zdravých měst pro oblast 
dalšího rozvoje statutárního města Opavy v oblasti systému řízení obce 
s dopadem na zlepšení dlouhodobých podmínek pro kvalitu života 
při respektování principů udržitelného rozvoje 

  Hlasování: 8-0-0  
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2653/73 RM 17 
14/73 

Záměr změny smlouvy, Žižkova 8, Opava; záměry výpůjčky, Hradecká 16, Opava 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  záměr změny Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené mezi 
Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a COME vending s.r.o., se 
sídlem Rolnická 1551/146, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 47666960 jakožto 
nájemcem dne 28. 6. 2017, jejímž předmětem jsou prostory o výměře 2962,49 
m2 v prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží budovy č.p. 2904, stavba 
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 2134/6 zastavěná 
plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrálním území Opava – 
Předměstí, na adrese Žižkova 2904/8, 746 01 Opava , kteréžto změny spočívají 
v rozšíření předmětu nájmu o věci movité 

 2. bere na vědomí 

 a) záměr výpůjčky prostoru o celkové výměře 242,71 m2 ve II.NP budovy č.p. 650, 
objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 658, zastavěná 
plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava-
Předměstí, na adrese Opava, Hradecká 650/16 
 

 b) záměr výpůjčky prostoru o celkové výměře 270,18 m2 v I.NP budovy č.p. 650, 
objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 658, zastavěná 
plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava-
Předměstí, na adrese Opava, Hradecká 650/16 
 

 c) záměr výpůjčky prostoru o celkové výměře 279,80 m2 ( z toho 37,83 m2 v I.NP, 
77,01 m2 ve II.NP a 164,96 m2 ve III. NP) budovy č.p. 650, objekt občanské 
vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 658, zastavěná plocha a nádvoří, 
ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava-Předměstí, na adrese 
Opava, Hradecká 650/16 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2654/73 RM 17 
15/73 

Dohoda o ukončení nájmu, Hrnčířská 13,15 Opava; záměr pronájmu, Hrnčířská 
13,15 Opava 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  upravenou dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, 
(MMOPP009XC48), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a CeliaCeli s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 1211/16, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 04957784, zastoupenou Mgr. Karin Římanovou, 
jednatelkou  

  Hlasování: 8-0-1  
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2. schvaluje 

  záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 119,94 m2 (kdy 
5,54 m2 zádveří slouží jako společný prostor – vstup pro prostory sloužící 
podnikání v budově č.p. 350 a č.p. 351) v I.NP budovy č.p. 350, objekt k bydlení, 
která je součástí pozemku parc.č. 510, zastavěná plocha a nádvoří, a budovy 
č.p. 351, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 509 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše ležící v části obce Město, katastrální území Opava-Město, 
na adrese Opava, Hrnčířská 13 a Hrnčířská 15  

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2655/73 RM 17 
16/73 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Pohřby osamělých osob“ – 
výsledek výběrového řízení + smlouva 
 

 Rada města 

 1. bere na vědomí 
 

  informaci, že statutární město Opava je od 1. 9. 2017 povinno zajišťovat 
pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí dle § 5 zákona  
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v přenesené 
působnosti, tudíž pravomoc rozhodovat ve věcech s tím souvisejících náleží dle 
§ 109 odst. 3 písm. b) a § 110 odst. 4 písm. a) zákona o obcích Magistrátu 
města Opavy 
 

 2. potvrzuje 
 

  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, že k zajišťování pohřbení 
slušným způsobem podle místních zvyklostí dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, byl a je i po změně působnosti, 
v jejímž rámci se takové pohřbení zajišťuje, příslušným odbor majetku města 
Magistrátu města Opavy 

 3. bere na vědomí  
 
 

 a) výsledné pořadí nabídek: 
1. MARIE - pohřební služba Opava s.r.o., Purkyňova 2206/6, Předměstí,  

746 01  Opava, IČ: 04463269 
 

 b) výběr nabídky uchazeče MARIE - pohřební služba Opava s.r.o. se sídlem 
Purkyňova 2206/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 04463269, jehož nabídka 
splnila všechny požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání 
nabídek 
 

 c) uzavření smlouvy, (MMOPP00GUBFO), 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 paní Květoslavou Dybowiczovou, jednatelkou 
společnosti 

  Hlasování: 9-0-0 
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2656/73 RM 17 
17/73 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Výměna výtahů Hobzíkova 
2565/31 a Hobzíkova 2566/33 v Opavě“ – zahájení výběrového řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 
 

 a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Výměna výtahů Hobzíkova 2565/31 a Hobzíkova 2566/33 v Opavě“, v rozsahu 
dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy 
 

 b) o zaslání výzvy k podání nabídky těmto dodavatelům: 
1. VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o., Teslova 873/2, 702 00  Ostrava-Přívoz, 
IČ: 29393728 
2. HV Výtahy s.r.o., Ratibořská 1199/136, 747 05  Opava-Kateřinky, 
IČ: 62302418 
3. Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21  Praha 5, Zličín, IČ: 27127010 
4. Otis a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02  Břeclav, IČ: 42324254 
5. MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., Hájecká 630, 747 22  Dolní 
Benešov, IČ: 25821415 
 

 2. jmenuje 
 

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

 b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  
ve složení: 
1. Ing. Jiří Lehnert 
2. Ing. Jaroslav Sýkora 
3. Ing. Ladislava Halfarová 
 

  Hlasování: 9-0-0 
 

 
 
 
2657/73 RM 17 
18/73 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Lesní hospodářské osnovy 
Opava (2019– 2028)“ – zahájení výběrového řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

 a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Lesní 
hospodářské osnovy Opava (2019 – 2028)“, v rozsahu dle Písemné výzvy 
k podání nabídek a důvodové zprávy 
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b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům: 
1) Ing. Vítězslav Křivka, Topolky 26, 616 00Brno, IČ: 88562778 
2) ING-Forest s.r.o., Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem 544 01, 
IČ: 24170852 
3) Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové, 
IČ: 25251431 
4) Lesnická projekce Frýdek- Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek, 
IČ: 25351079 
5) LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ: 65279191 
 

 2. jmenuje 

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Marie Vavrečková  
3. Ing. Jindřich Hrbáč 
 

 b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení: 
1. Ing. Karel Kovalčík 
2. Ing. Marie Kopfová 
3. Bc. Jana Židková 
 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
2658/73 RM 17 
19/73 

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 (MMOPP00H0OYV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a M. Š., bytem Opava, Kylešovice pro umístění 
podzemního vedení přípojky nízkého napětí do pozemku parc.č. 1836 v k.ú. 
Kylešovice v rámci stavby „Stavební úpravy rodinného domu, nástavba podkroví 
za účelem vytvoření dvou nových b.j.“ 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 (MMOPP00H0OVA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Ing. P. M., bytem Ostrava pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace  
do pozemku parc.č. 225/1 v k.ú. Malé Hoštice v rámci stavby „Novostavba 
rodinného domu včetně přípojek a zpevněných ploch“ 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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c)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00H0OSP) 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  
(metalický kabel, HDPE trubky s optickým vedením a mikrotrubičkami, kabel 
NN), do pozemku parc.č. 3034 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: „11010-
062212-RVDSL1614_M_T_OPAV102_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   
 

 d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00H0OTK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8,  
405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou   
Ing. Stanislavem Rychtářem se sídlem Opava – Předměstí, Palackého 1919/4, 
74601, IČ 10625534, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
do pozemků parc.č. 3009, 3010 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Opava, 
č.d. 1918/5, M., posílení kabelu NN“ za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
 
2659/73 RM 17 
20/73 

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy 

 Rada města 

  schvaluje 

  umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1873/1, 1563 
v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby „Opava, p.č. 1562, Květinová s.r.o., rozš. 
kNN“ 

  Hlasování: 9-0-0 
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Dopravní studie: Modernizace parkovacího systému – Rozšíření zóny placeného 
stání 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) Smlouvu o dílo, (MMOPP00GTCHK), Dopravní studie: Modernizace parkovacího 
systému - Rozšíření zóny placeného stání mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společnosti HBH Projekt spol. 
s r.o. zastoupeným Ing. Radovanem Hrnčířem, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, 
IČ: 44961944 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2017/214 
  ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování 
   Plnění strategického plánu - rezerva  
   (3636,5901, 00000,0080,0002431220000)   - 184 700,00 Kč 
   Plnění strategického plánu–dopravní studie  
   (3636,6119,00000,0080,0002431220000)    + 184 700,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0   

 
 
2661/73 RM 17 
22/73 

Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2017, k zabezpečení některých místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 

 Rada města 

  schvaluje 
 
 

  návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2017, k zabezpečení některých místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích pro předložení 
zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-1  

 
 
 
2662/73 RM 17 
23/73 

Dodatek č. 1 ke Směrnici pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek 

 Rada města 

  schvaluje 

  Dodatek č. 1 ke Směrnici pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek 
s účinností od 16. 11. 2017 

  Hlasování: 8-0-0 
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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO - Oprava opěrné zdi na ul. Čajkovského, parc. 
č. 2373/333 v katastr. území Opava – Předměstí 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, (MMOPP00GUBPA), mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností GRIGAR, s.r.o.,  
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, zastoupenou Ing. Kamilem 
Grigarem, jednatelem 

  Hlasování: 8-1-0 
 
 
 
2664/73 RM 17 
25/73 

Dodatek k nájemní smlouvě uzavřené s Městskými lesy Opava, příspěvkovou 
organizací 
 

 Rada města 

  schvaluje 
 

  Dodatek č. 30 (MMOPP00GUBC3) k Nájemní smlouvě (MMOPP002KDX0)  
ze dne 19. 12. 1995 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Opava, Horní 
náměstí 69, 746 26, IČ:00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a příspěvkovou organizací Městské lesy Opava se sídlem 
Skřipov 110, 747 45, IČ:00849669, zastoupenou Ing. Radomírem Drašákem, 
ředitelem  

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2665/73 RM 17 
26/73 

Dodatek ke smlouvě o nájmu majetku uzavřené s technickými službami s.r.o. 

 Rada města 

  schvaluje 
 

  Dodatek č. 20 (MMOPP00GUBET) ke smlouvě o nájmu nemovitého a movitého 
majetku (MMOPP0028HRE) ze dne 05. 05. 2005 mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, 746 26, IČ:00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby 
Opava s.r.o. se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, 746 01, IČ 64618188, 
zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti 

  Hlasování: 9-0-0 
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Rozpočtová opatření 2017 a změna rozpisu rozpočtu 2017 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) Rozpočtové opatření č. 2017/215 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 

0000 
85% EU (0000,4122,120513014,0020,0000000000033) + 771.948,95 Kč 

  15% SR (0000,4122,120113014,0020,0000000000033) + 136.226,29 Kč 
     
  ve výdajích – odbor školství 
   Zařízení školního stravování – účelový 

neinvestiční příspěvek na provoz – projekt 
„Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách 
z prostředků OP PMP v Moravskoslezském 
kraji“ 

 

  85% EU (3141,5336,120513014,0030,0001002000033) + 771.948,95 Kč 
  15% SR (3141,5336,120113014,0030,0001002000033) + 136.226,29 Kč 
     
   Zařízení školního stravování – neinvestiční 

příspěvek na provoz - předfinancování 
projektu „Poskytování bezplatné stravy 
dětem ohroženým chudobou ve školách 
z prostředků OP PMP v Moravskoslezském 
kraji“ (RMO 04.10.2017, č. usn. 2556/70 RM 17 h) 

 

   (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 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2017/216 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

 MD 231 
0000 

85% EU (0000,4116,103533063,0020,0000000000025) + 673.755,90 Kč 

  15% SR (0000,4116,103133063,0020,0000000000025)  + 118.898,10 Kč 
     
  ve výdajích – odbor školství 
   ZŠ Vrchní – účelový neinvestiční příspěvek 

na provoz – projekt  
„ Šablony 2017“ 

 

  85% EU (3113,5336,103533063,0030,0001002000025) + 673.755,90 Kč 
  15% SR (3113,5336,103133063,0030,0001002000025)  + 118.898,10 Kč 
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c) Rozpočtové opatření č. 2017/217 

  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

 rozhod-
nutí 

MD 231 
0000 

(0000,4116,00014004,0020,0002461000000) + 131.544,00 Kč 

 příloha    
  ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 
   neinvestiční účelová dotace na úhradu 

výdajů JSDH  
 

   - školení  
   (5512,5167,00014004,0193,0002461000000) + 3.890,00 Kč 
     
   - cestovné  
   (5512,5173,00014004,0193,0002461000000) + 4.310,00 Kč 
     
   - ochranné pomůcky  
   (5512,5132,00014004,0193,0002461000000) + 80.294,00 Kč 
     
   - PHM  
   (5512,5156,00014004,0193,0002461000000) + 19.627,00 Kč 
     
  ve výdajích – městská část Vávrovice 
   neinvestiční účelová dotace na úhradu 

výdajů JSDH 
 

   - školení  
   (5512,5167,00014004,0840,0002461000000) + 4.800,00 Kč 
     
  ve výdajích – městská část Podvihov 
   neinvestiční účelová dotace na úhradu 

výdajů JSDH 
 

   - školení  
   (5512,5167,00014004,0820,0002461000000) + 3.200,00 Kč 
     
   - PHM  
   (5512,5156,00014004,0820,0002461000000) + 861,00 Kč 
     
  ve výdajích – městská část Vlaštovičky 
   neinvestiční účelová dotace na úhradu 

výdajů JSDH 
 

   - školení  
   (5512,5167,00014004,0850,0002461000000) + 400,00 Kč 
     
  ve výdajích – městská část Malé Hoštice 
   neinvestiční účelová dotace na úhradu 

výdajů JSDH 
 

   - školení  
   (5512,5167,00014004,0810,0002461000000) + 4.440,00 Kč 
     
   - cestovné  
   (5512,5173,00014004,0810,0002461000000) + 2.760,00 Kč 
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 ve výdajích – městská část Komárov 

   neinvestiční účelová dotace na úhradu 
výdajů JSDH 

 

   - PHM  
   (5512,5156,00014004,0800,0002461000000) + 2.962,00 Kč 
     
  ve výdajích – městská část Milostovice 
   neinvestiční účelová dotace na úhradu 

výdajů JSDH 
 

   - opravy a údržba  
   (5512,5171,00014004,0870,0002461000000) + 2.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – městská část Suché Lazce 
   neinvestiční účelová dotace na úhradu 

výdajů JSDH 
 

   - školení  
   (5512,5167,00014004,0830,0002461000000) + 1.200,00 Kč 
     
  ve výdajích – městská část Zlatníky 
   neinvestiční účelová dotace na úhradu 

výdajů JSDH 
 

   - PHM  
   (5512,5156,00014004,0860,0002461000000) + 800,00 Kč 
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2017/218 
  ve výdajích – odbor majetku města – výkony TSO 
   Správa a údržba fotbalového hřiště 

v Kylešovicích 
 

   - nákup materiálu  
   (3412,5139,00000000,0790,0001104000000)     - 20.000,00 Kč 
     
   - studená voda  
   (3412,5151,00000000,0790,0001104000000) - 100.000,00 Kč 
     
   - elektrická energie  
   (3412,5154,00000000,0790,0001104000000) - 25.772,01 Kč 
     
   - opravy a udržování  
   (3412,5171,00000000,0790,0001104000000) - 4.098,17 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 
   Správa a údržba fotbalového hřiště 

v Kylešovicích 
 

   - elektrická energie  
   (3412,5154,00000000,0051,0001104000000) + 25.772,01 Kč 
     
   - opravy a udržování  
   (3412,5171,00000000,0051,0001104000000) + 124.098,17 Kč 
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e) Rozpočtové opatření č. 2017/219 

  ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 
   činnost místní správy  
   - opravy a udržování  
   (6171,5171,00000000,0051,0000000000000) - 61.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   kanalizace  
   - nákup služeb  
   (2321,5169,00000000,0050,0000000000000) + 61.000,00 Kč 
     
 f) Rozpočtové opatření č. 2017/220 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice 

– Otice - Opava – 1. etapa 
 

   (úprava položky)  
   (2219,6121,00000025,0220,0007833000000)    - 205.857,30 Kč 
   (3745,5171,00000025,0220,0007833000000)    + 205.857,30 Kč 
     
 g) Rozpočtové opatření č. 2017/221 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

 MD 231 
0000 

85% EU (0000,4116,103533063,0020,0000000000007) + 285.266,80 Kč 

  15% SR (0000,4116,103133063,0020,0000000000007) + 50.341,20 Kč 
     
  ve výdajích – odbor školství 
   MŠ Neumannova (Sedmikrásky) – účelový 

neinvestiční příspěvek na provoz – projekt  
„Pečujeme o 2leté děti“ 

 

  85% EU (3111,5336,103533063,0030,0001002000007) + 285.266,80 Kč 
  15% SR (3111,5336,103133063,0030,0001002000007) + 50.341,20 Kč 
     

 h) Rozpočtové opatření č.  2017/222 
  ve výdajích – odbor informatiky 
   mapové podklady  
   služby zpracování dat  
   (6171,5168,00000000,0170,0001081000000) - 10.000,00 Kč 

   kopírky  
   opravy a udržování  
   (6171,5171,00000000,0170,0002526000000) - 50.000,00 Kč 
   výpočetní technika  
   (6171,6125,00000000,0170,0002528000000) - 110.000,00 Kč 
   služby zpracování dat  
   (6171,5168,00000000,0170,0002528000000) - 20.000,00 Kč 
   DDHM  
   (6171,5137,00000000,0170,0002528000000) - 140.000,00 Kč 
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  programové vybavení  

   (6171,6111,00000000,0170,0002527000000) +110.000,00 Kč 
   služby zpracování dat  
   (6171,5168,00000000,0170,0002527000000) + 220.000,00 Kč 
     
 i) Rozpočtové opatření č.  2017/223 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 46.234,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor školství 
   Hry na chodník – nákup ostatních služeb  
   (3113,5169,00000000,0030,0000000000000) - 50.000,00 Kč 
     
   MŠ Heydukova  
   neinvestiční účelový příspěvek  
   (3111,5331,00000000,0030,0001002000001 + 96.234,00 Kč 
     
 j) Rozpočtové opatření č. 2017/224 
  ve výdajích – městská policie 
  a  - platy  
   (5311,5011,00000000,0110,0000000000000) - 500 000,00 Kč 
  a    
   autoprovoz  
   - dopravní prostředky  
   (5311,6123,00000000,0110,0002512000000) + 500 000,00 Kč 
     
 k) Rozpočtové opatření č. 2017/225 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

 MD 231 
0000 

85% EU (0000,4116,103533063,0020,0000000000032) + 570.646,14 Kč 

  15% SR (0000,4116,103133063,0020,0000000000032) + 100.702,26 Kč 
     
  ve výdajích – odbor školství 
   ZŠ Šrámkova – neinvestiční účelový 

příspěvek na provoz – projekt  
„Rozvoj matematické gramotnosti – ZŠ 
Šrámkova Opava“ 

 

  85% EU (3113,5336,103533063,0030,0001002000032) + 570.646,14 Kč 
  15% SR (3113,5336,103133063,0030,0001002000032) + 100.702,26 Kč 
     
 l) Rozpočtové opatření č. 2017/226 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 

0000 
 (0000,4122,00000359,0020,0000000000036) + 100.000,00 Kč 
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 ve výdajích – odbor sociálních věcí 

   Seniorcentrum Opava – účelový 
neinvestiční příspěvek na provoz – projekt „ 
Podpora propagace sociální služby 
a úprava webových stránek Seniorcentra 
Opava,p.o.“ 

 

   (4350,5336,00013305,0040,0001002000036) + 100.000,00 Kč 
     
 m) Rozpočtové opatření č. 2017/227 
  ve výdajích – kancelář primátora, oddělení turistického informačního centra 
   Rozvoj služeb MIC  
   - ostatní osobní výdaje  
   (2143,5021,00000000,0120,0001042210000) - 14.076,00 Kč 
     
   - nákup služeb  
   (2143,5169,00000000,0120,0001042210000) - 12.148,52 Kč 
     
   projekt „Rozvoj služeb MIC 2017“  
   - ostatní osobní výdaje  
   (2143,5021,00000677,0120,0002405210000) + 11.245,32 Kč 
   (2143,5021,00000000,0120,0002405210000) + 2.830,68 Kč 
     
   - nákup služeb  
   (2143,5169,00000677,0120,0002405210000) + 9.705,45 Kč 
   (2143,5169,00000000,0120,0002405210000) + 2.443,07 Kč 
     
 2. schvaluje 

 a) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/67 
  ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
   cestovné  
   (6171,5173,00000000,0191,0002555000000)    + 80.000,00 Kč 
   stravenky  
   (6171,5169,00000000,0191,0001089000000)    - 80.000,00 Kč 
     
 b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/68 
  ve výdajích – městská policie 
   - nájemné  
   (5311,5164,00000000,0110,0000000000000)  - 6 500,00 Kč 
       
   - cestovné  
   (5311,5173,00000000,0110,0002555000000) + 6 500,00 Kč 
     
 c) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/69 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 100.000,00 Kč 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000) + 100.000,00 Kč 
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d) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/70 

  ve výdajích – odbor majetku 
   oddělení správy a evidence budov  
   opravy a udržování – místní správa  
   (6171,5171,00000000,0051,0000000000000) - 70.000,00 Kč 
     
   nákup služeb – KD Rybníček  
   (3392,5169,00000000,0051,0007697000000) + 70.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0  
   
 3. odročuje  

 
  projednání Rozpočtového opatření č. 2017/XXX 
  ve výdajích – odbor majetku 
   oddělení správy a evidence budov  
   opravy a udržování – místní správa  
   (6171,5171,00000000,0051,0000000000000) -   130.667,00 Kč 

 
     
   budovy, haly a stavby – KD Rybníček  
   (3392,6121,00000000,0051,0007697000000) + 130.667,00 Kč 

 
   Hlasování: 9-0-0  
 
 
 
2667/73 RM 17 
28/73 

Dotace ostatní  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) finanční dotaci Pěveckému sboru Křížkovský v Opavě, zapsanému spolku 
se sídlem Matiční 456/2A, Město, 746 01 Opava, IČ 44738803, na dopravu 
na koncertní zájezd Pěveckého sboru Křížkovský v Opavě do Rothu, ve výši 
10.000,00 Kč  

  Hlasování: 9-0-0  
 

 b) prodloužení doby čerpání dotace schválené v rámci kulturních grantů pod číslem 
002/K3/17, s názvem Šíření lásky a naděje poezií, hudbou a obrazem, ve výši 
10.000,00 Kč, paní A. S.,  bytem Opava, do 31. 12. 2018 

  Hlasování: 9-0-0 
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Schválení smluv 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, MMOPP00CWJAZ, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Klubem vojenské historie Opava, z.s. se sídlem Karlovecká 
2628/1, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 70630615, zastoupeným Mgr. Pavlem 
Chráskou, předsedou výboru, na náklady související s obnovou strojovny 
vzduchotechniky pěchotního srubu, ve výši 45.000,00 Kč 
 

 b) smlouvu, MMOPP00CWJ94, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Rotary clubem Opava se sídlem Růžová 256/14, Město, 
746 01 Opava, IČ 26570319, zastoupeným Antonínem Hřivnáčem, prezidentem, 
na náklady související s táborem pro handicapované spoluobčany z Opavy a 
okolí, ve výši 20.000,00 Kč 
 

 c) smlouvu, MMOPP00CWP6D, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Rotary clubem Opava se sídlem Růžová 256/14, Město, 
746 01 Opava, IČ 26570319, zastoupeným Antonínem Hřivnáčem, prezidentem, 
na náklady související se zhotovením a umístěním pamětní desky Josefa 
Lukeše, ve výši 20.000,00 Kč 
 

 d) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR č. 2017/71 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 65.000,00 Kč 
     
   Klub vojenské historie Opava  
   (3429,5222,00000000,0020,0000214000000)    + 45.000,00 Kč 
     
   Rotary club Opava  
   (3421,5222,00000000,0020,0000175000000)    + 20.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2669/73 RM 17 
30/73 

Rozpočet města Opavy na rok 2018 
Rozpočtový výhled 2019-2020 

 Rada města 

 1. schvaluje 
 

  upravený návrh rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2018 uvedeného 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí usnesení   

  Hlasování: 9-0-0 
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2. schvaluje 
 

  rozpočtový výhled na roky 2019–2020 uvedený v upravené příloze č. 2, která  
je nedílnou součástí usnesení 
 

 3. doporučuje Zastupitelstvu SMO udělit 
 

  kompetence radě města a odboru finančnímu a rozpočtovému k hospodaření 
podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst. 2., písm.a) zákona 
č.128/2000Sb., o obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle 
návrhu rozpočtu na rok 2018 v rozsahu: 
 

 a) všechna rozpočtová opatření, týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, 
Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR a rozpočtů územně 
samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčil jinak 
 

 b) ostatní rozpočtová opatření, zvyšující nebo snižující schválený rozpočet 
do úhrnné výše 10-ti% celkové schválené částky rozpočtu. Do tohoto finančního 
objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu 
schválených položek, např. z položek „rezervních“ do jednotlivých akcí nebo 
jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou 
 

 4. doporučuje zmocnit 

  vedoucího odboru finančního a rozpočtového a vedoucí oddělení rozpočtu a 
ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět rozpočtová 
opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2017 v případech, kdy 
finanční prostředky jsou rezervovány v rozpočtu na rok 2017, ale výdej za ně se 
uskuteční v roce 2017, případně později 
 

 7. ukládá 

  primátorovi města předložit tento materiál na zasedání ZMO dne 11. 12. 2017 
Z: primátor 
T: 23.11.2017 
 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2670/73 RM 17 
31/73 

Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na vánočních trzích Opava 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  
 
 
 
 

znění vzorové smlouvy o poskytnutí prostoru k prodeji na vánočních trzích 
Opava v roce 2017 (MMOPP00HO4EV) s tím, že odbor kancelář primátora 
Magistrátu města Opavy je oprávněn v uvedené vzorové smlouvě provádět 
změny, které podstatným způsobem nezasáhnou do vzorové úpravy práv a 
povinností smluvních stran 
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2. pověřuje 

 a) Mgr. Magdalénu Hájkovou, referentku odboru kancelář primátora, k uzavření a 
podpisu smluv s vybranými prodejci dle bodu č. 1 tohoto usnesení 
 

 b) Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu 
smluv s vybranými prodejci dle bodu č. 1 tohoto usnesení v případě 
nepřítomnosti Mgr. Magdalény Hájkové, referentky odboru kancelář primátora 
 

 c) Mgr. Ing. Jaroslava Machovského, vedoucího oddělení vnějších vztahů a 
zahraniční spolupráce odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu smluv  
s vybranými prodejci dle bodu č. 1 tohoto usnesení v případě nepřítomnosti  
Mgr. Magdalény Hájkové, referentky odboru kancelář primátora, a Mgr. Jany 
Foltysové, vedoucí odboru kancelář primátora 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
2671/73 RM 17 
32/73 

Darovací smlouva. Věcný dar stromy a keře na obnovu remízku sv. Anna 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP00HP44W), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a organizací Sázíme stromy, z.ú. se sídlem Libochovická 
1072/11, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, IČ 02626870, zastoupenou  
Ing. Lenkou Dočkalovou, zástupkyní pro Moravu a Slezsko, na základě plné 
moci 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
2672/73 RM 17 
34/73 

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 
 
 
2673/73 RM 17 
35/73 

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

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 26. 10. 2017  
do 14. 11. 2017 

  Hlasování: 9-0-0 
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Investiční akce „Hradecká 16 - rekonstrukce“ – dodatek ke smlouvě o dílo 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) dodatek č. 1 (MMOPP00GVFEO) ke smlouvě o dílo č. 20/2017/PRI 
(MMOPP00GGM0O) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní  
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.  
se sídlem Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25357603,  
DIČ: CZ25357603, zastoupenou Janem Němcem, statutárním ředitelem v rámci 
akce „Hradecká 16 - rekonstrukce“ 
 

 b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/72 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  ba) Hradecká 16 - rekonstrukce  
   (3613,6121,00000025,0220,0007623000000)    - 92.908,52 Kč 
     
   Investice    
   (6409,6121,00000025,0220,0000000000000) + 92.908,52 Kč 
  Hlasování: 8-1- 0 
 
 
 
 
 
 
TISKOVÁ OPRAVA 
 
Dne 31. října 2017 byla Ing. Andreou Štenclovou, pověřenou řízením odboru školství zaslána  
na organizační oddělení odboru právního a organizačního žádost o tiskovou opravu usnesení   
70. schůze RMO – č. usn. 2539/70 RM 17 k bodu č. 3/70, kde bylo v odstavci e) chybně uvedeno křestní 
jméno člena školské rady (místo Vítězslav mělo být uvedeno Vít). 
 
Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení, změna vyznačena tučně): 
 
 
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 
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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. Vít 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala   v.r. 
primátor 

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

 


