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 2 78. RMO 14. 2. 2018 

Anonymizované usnesení 

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 14. 2. 2018 se zúčastnili 
 
Členové RMO 11 
Omluveni 0 
Tajemník MMO omluven 
Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO Mgr. Antonín Binar 

Bc. Jana Müllerová 
Ing. Lenka Grigarová 
Mgr. Lada Dobrovolná 

Zaměstnanci Ing. Jana Onderková 
Bc. Dagmar Polášková, DiS. 
Ing. Milan Binčík 
Mgr. Ivana Sýkorová 
Bc. Pavel Zapletal 
pí Hana Fraňková 
Ing. Milena Skazíková 
Ing. Pavel Baďura 
Ing. Marie Vavrečková 
Ing. arch. Petr Stanjura 
Ing. Petr Sordyl 
 

Hosté  p. Lubomír Tobolka, jednatel společnosti Hokejový 
klub Opava, s.r.o.  
Bc. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický 
náměstek ředitele Technické služby Opava, s.r.o. 
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Anonymizované usnesení 

2866/78 RM 18 
1/78 

Informace ke Dni učitelů 2018 

 Rada města 

 1. bere na vědomí 

  informaci o plánované akci odboru školství ke Dni učitelů 2018 

 2. schvaluje 

  ocenění ředitelce školy zřizované SMO formou finanční odměny, a to: 
• Marii Kostelné, ředitelce Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - 

příspěvková organizace  
 

  Hlasování: 9-0-0  
 
 
2867/78 RM 18 
2/78 

Konkursní řízení na místo ředitele Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - 
příspěvková organizace 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele 
• Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace 

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  
a konkursních komisí 

 b) nominaci členů konkursní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 
písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  
a konkursních komisí, a to: 

• Ing. Andreu Štenclovou do funkce předsedy konkursní komise  
• Josefa Stiborského, náměstka primátora, do funkce člena konkursní 

komise 
 c) nominaci odborníka v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení 

mateřské školy ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to: 
• Bc. Evu Matuškovou, ředitelku Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, 

příspěvková organizace  
 

 2. stanovuje 

  požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení  

 3.  pověřuje 

  funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Evu Dostálovou, referentku odboru 
školství 

 4. bere na vědomí 

  harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem 

  Hlasování: 9-0-0   
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Anonymizované usnesení 

 
2868/78 RM 18 
3/78 

Konkursní řízení na místo ředitele Mateřské školy Opava, Na Pastvisku-příspěvková 
organizace 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele 
• Mateřské školy Opava, Na Pastvisku-příspěvková organizace 

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  
a konkursních komisí 

 b) nominaci členů konkursní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 
písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  
a konkursních komisí, a to: 

• Ing. Andreu Štenclovou do funkce předsedy konkursní komise  
• Josefa Stiborského, náměstka primátora, do funkce člena konkursní 

komise 
 c) nominaci odborníka v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení 

mateřské školy ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to: 
• Zuzanu Jaškovou, ředitelku Mateřské školy Srdíčko, Zborovská-

příspěvková organizace  
 

 2. stanovuje 

  požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení  

 3.  pověřuje 

  funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Evu Dostálovou, referentku odboru 
školství 

 4. bere na vědomí 

  harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem 

  Hlasování: 10-0-0  
 
 
 
2869/78 RM 18 
4/78 

Zápis dětí do 1. tříd opavských základních škol 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  informaci k zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol pro školní rok 
2018/2019 

  Hlasování: 10-0-0  
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Anonymizované usnesení 

2870/78 RM 18 
5/78 

Konkursní řízení na místo ředitele Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková 
organizace 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele 
• Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace 

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  
a konkursních komisí 
 

 b) nominaci členů konkursní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 
písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  
a konkursních komisí, a to: 

• Ing. Andreu Štenclovou do funkce předsedy konkursní komise  
• Josefa Stiborského, náměstka primátora, do funkce člena konkursní 

komise 
 

 c) nominaci odborníka v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení 
mateřské školy ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to: 

• Ing. Miladu Pazderníkovu, ředitelku Základní školy Nový svět, Opava, 
příspěvková organizace  
 

 2. stanovuje 

  požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení  

 3.  pověřuje 

  funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Evu Dostálovou, referentku odboru 
školství 
 

 4. bere na vědomí 

  harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem 

  Hlasování: 10-0-0  
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Anonymizované usnesení 

2871/78 RM 18 
6/78 

Přijetí rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Opava s. r. o. při výkonu působnosti valné hromady 
 

 Rada města 

  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 
2057/71, PSČ 746 01, IČ 64618188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen „společnost 
Technické služby Opava“), jejímž jediným společníkem je Statutární město 
Opava, rozhodla dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů tak, že: 
 

 1. schvaluje 

  následující dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu 
společnosti Technické služby Opava: 
 

 a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby 
Opava a Ing. Lukášem Kovaříkem, bytem Opava 7 jako jednatelem společnosti 
 

 b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby 
Opava a Ing. Janem Hazuchou,  trvale bytem Opava jako jednatelem společnosti 
 

 2. schvaluje 
 
následující dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti 
Technické služby Opava: 
 

 a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby 
Opava a Mgr. Martinem Petráskem, bytem Opava 5 jako členem (předsedou) 
dozorčí rady 
 

 b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby 
Opava a Jaroslavem Čechem, trvale bytem Opava - Zlatníky jako členem 
dozorčí rady  
 

 c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby 
Opava a Ing. Michalem Jedličkou, bytem Opava 5 jako členem dozorčí rady 
 

 d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby 
Opava a Ing. Romanem Kremserem, trvale bytem Opava 5 jako členem dozorčí 
rady  
 

 3. ukládá 

  primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí 
Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné 
rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě 
společnosti Technické služby Opava s.r.o. 

  Hlasování: 10-0-0 
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Anonymizované usnesení 

2872/78 RM 18 
7/78 

Zpravodaj Hláska 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) dodatek č. 2 (MMOPP00HNW46) ke smlouvě (MMOPP00FOQYR) ze dne 10.  
03. 2016 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a Agenturou API s.r.o., Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, IČ 25844091, zastoupenou Mgr. Lenkou Veličkovou, jednatelkou 
 

 b) dodatek č. 2 (MMOPP00HNW0Q) ke smlouvě (MMOPP00BOY1O) ze dne 19. 
 06. 2013 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ  47114983, 
zastoupenou Ing. Danielem Ustohalem, obchodním ředitelem regionu, regionální 
firemní obchod SM  

  Hlasování: 10-0-0  
 
 
 
2873/78 RM 18 
8/78 

Uplatnění předkupního práva 

 Rada města 

  neschvaluje 

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

  budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2168/107 
k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví MUDr. M. P., bytem Frýdek-Místek,  
za nabízenou kupní cenu 105.000,00 Kč 

  Hlasování: 10-0-0  
 
 
2874/78 RM 18 
9/78 

Smlouva o připojení – dodatek č. 1 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 1 (MMOPP00EISSU) ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy  
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny  0,4 kV (NN) (MMOPP00EISKY) ze dne 20.12.2017, mezi ČEZ 
Distribuce,a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, 
zastoupenou ing. Vítem Grabcem, vedoucím oddělení Připojování a statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města   

  Hlasování: 10-0-0  
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Anonymizované usnesení 

2875/78 RM 18 
10/78 

Vlajka pro Tibet 

 Rada města 

  se připojuje 

  k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

  Hlasování: 7-1-1  
 
 
2876/78 RM 18 
11/78 

Rozpočtová opatření 2018 a změna rozpisu rozpočtu 2018 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) Rozpočtové opatření č. 2018/18 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

 MD 231 
0000 

EU 85% (0000,4116,103533063,0020,0000000000023) + 278.726,90 Kč 

  SR 15% (0000,4116,103133063,0020,0000000000023) + 49.187,10 Kč 
     
  ve výdajích – odbor školství 
   ZŠ Ochranova – účelový neinvestiční 

příspěvek na provoz na projekt „Personální 
podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit 
na základní škole“ – 2. zálohová platba 

 

  EU 85% (3113,5336,103533063,0030,0001002000023) + 278.726,90 Kč 
  SR 15% (3113,5336,103133063,0030,0001002000023) + 49.187,10 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2018/19 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 114.950,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   zpracování pasportů mostů, lávek a 

propustků, které SMO vlastní, ale nemá je 
zavedeny v majetku (13 ks) 

 

   (2212,5169,00000000,0050,0000000000000) + 114.950,00 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2018/20 
  ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
   Autoprovoz – opravy a udržování  
   (6112,5171,000000000,0191,0002512000000)    + 6.953,00 Kč 
     
  v příjmech – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
   přijaté pojistné náhrady  
   (6112,2322,00000000,0191,0009282000000)    + 6.953,00 Kč 



 9 78. RMO 14. 2. 2018 

Anonymizované usnesení 

2876/78 RM 18 
11/78 

d) Rozpočtové opatření č. 2018/21 

  ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 
   JSDH - DHDM  
   (5512,5137,00000000,0193,0002530000000)    + 11.200,00 Kč 
     
  v příjmech – odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 
   přijaté pojistné náhrady za zásah JSDH  
   (5512,2324,00000000,0193,0009167000000)    + 11.200,00 Kč 
     
 e) Rozpočtové opatření č. 2018/22 
  ve výdajích – odbor kancelář primátora 
   Vánoční trhy - služby  
   (2141,5169,00000000,0120,0001043230000)    + 44.467,50 Kč 
     
  v příjmech – odbor kancelář primátora 
   fakturované příjmy  
   (2141,2111,00000000,0120,0009219000000)    + 44.467,50 Kč 
     
 f) Rozpočtové opatření č. 2018/23 
  ve výdajích – odbor školství 
   Středisko volného času  
   neinvestiční příspěvek – evropské setkání 

dětských parlamentů 
 

   (3233,5331,00000000,0030,0001002000039)   + 15.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)    - 15.000,00 Kč 
     
 g) Rozpočtové opatření č. 2018/24 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  ga) Rekonstrukce ul. Žižkovy – II. etapa- BOZP   
   (objednávka)  
   (2212,6121,00000000,0220,0007798000000)    + 43.700,00 Kč 
     
   Investice   
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -   43.700,00 Kč 
     
  gb) ZŠ Ochranova – výměna oken - PD   
   (objednávka)  
   (3113,5169,00000000,0220,0007666000000)    + 1.815,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace  
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -   1.815,00 Kč 
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2876/78 RM 18 
11/78 

2. schvaluje 

  Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2018/4 
  ve výdajích – městská policie 
   platy  
   (5311,5011,00000000,0110,000000000000) - 80.000,00 Kč 
     
   obecně prospěšné práce - platy  
   (4349,5011,00000000,0110,0002520000000)    + 80.000,00 Kč 
     
   sociální pojištění  
   (5311,5031,00000000,0110,0000000000000) - 20.000,00 Kč 
     
   obecně prospěšné práce – soc. pojištění  
   (4349,5031,00000000,0110,0002520000000) + 20.000,00 Kč 
        
   zdravotní pojištění  
   (5311,5032,00000000,0110,0000000000000)   - 7.200,00 Kč 
     
   obecně prospěšné práce – zdrav. pojištění  
   (4349,5032,00000000,0110,0002520000000) + 7.200,00 Kč 
  Hlasování: 10-0-0  
 
 
 
2877/78 RM 18 
12/78 

Schválení smluv 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, MMOPP00CWIH7, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Základní školou a Praktickou školou, Opava, Slezského 
odboje 5, příspěvkovou organizací se sídlem Slezského odboje 361/3a, 746 01 
Opava – Předměstí, IČ 47813211, zastoupenou Mgr. Jiřím Kupkou, ředitelem, 
na náklady související s pořádáním akce „Ponožkový den 2018“, ve výši 
18.000,00 Kč 
 

 b) smlouvu, MMOPP00CWII2, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a P. C., bytem Pustá Polom, na náklady související 
s projektem Opava bez bariér, ve výši 18.000,00 Kč 
 

 c) smlouvu, MMOPP00CWIJX, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Bc. O. H., bytem Opava, na vydání dětské knihy Dědečkova 
almara, ve výši 20.000,00 Kč 
 

 d) Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2018/5 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 56.000,00 Kč 
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2877/78 RM 18 
12/78 

  Základní škola a Praktická škola, 
Slezského odboje, Opava 

 

   (3114,5339,00000000,0020,0000156000000)    + 18.000,00 Kč 
     
   P. C.  
   (3900,5499,00000000,0020,0000494000000)    + 18.000,00 Kč 
     
   Bc. O. H.  
   (3319,5499,00000000,0020,0000292000000)    + 20.000,00 Kč 
  Hlasování: 10-0-0  
 
 
 
2878/78 RM 18 
13/78 

Dotace ostatní  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) finanční dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu se sídlem Legerova 
1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755, na provoz kanceláře 
v Opavě v roce 2018, ve výši 40.000,00 Kč 
 

 a1) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/6 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč 
     
   Český svaz bojovníků za svobodu  
   (3900,5222,00000000,0020,0000406000000)    + 40.000,00 Kč 
  Hlasování: 10-0-0  

 
 b) finanční dotaci Okresní hospodářské komoře Opava se sídlem Nádražní okruh 

695/27, 746 01 Opava, IČ 47673320, na výrobu cen Merkurova křídla, ve výši 
20.000,00 Kč 
 

 b1) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/7 

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 20.000,00 Kč  
     
   Okresní hospodářská komora                 + 20.000,00 Kč 
   (2199,5213,00000000,0020,0000443000000)   
  Hlasování:10-0-0  
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2879/78 RM 18 
14/78 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím 
 

 Rada města 

  odročuje 
 

  projednání materiálu „Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

  Hlasování: 6-0-3  
 
 
2880/78 RM 18 
15/78 

Odměny členů dozorčí rady a představenstva MDPO, a.s. 

 Rada města 

  schvaluje 
 

  upravenou výši odměn členům představenstva a dozorčí rady MDPO, a.s. 
 
Představenstvo MDPO, a.s. 
- předsedovi představenstva ve výši          10. 000,00 Kč 
- místopředsedovi představenstva ve výši    8. 000,00 Kč 
- členům představenstva ……………… …..  7. 000,00 Kč 
 
Dozorčí rada MDPO, a.s. 
- předsedovi dozorčí rady ve výši                 8. 000,00 Kč 
- místopředsedovi dozorčí rady ve výši         6. 700,00 Kč 
- členům dozorčí rady …………………………6. 200,00 Kč 
 
s účinností od 1. 3. 2018 

  Hlasování: 8-0-2  
 
 
2881/78 RM 18 
16/78 

Bytové záležitosti 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) přidělení volného bytu č. 12 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese 
Hobzíkova 31 v Opavě žadatelce pí R. Č., trvale bytem Opava 

 b) podnájem pí N. M. bytu č. 12 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 1 
v Opavě, jehož nájemcem je pí D. M., a to na dobu 1 roku tj. do 28. 2. 2019 
 

 2. neschvaluje 
 

  mimořádné přidělení bytu pro osoby se zdravotním postižením v majetku SMO 
žadatelce pí L. G., trvale bytem Hradec nad Moravicí 

  Hlasování: 10-0-0  
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2882/78 RM 18 
17/78 

Hradecká 16 - rekonstrukce  – započtení pohledávky 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) započtení pohledávky statutárního města Opavy, jako objednatele díla, ve výši 
1.380.000,00 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s předáním stavby  
ke dni 23.01.2018 s názvem „Hradecká 16 - rekonstrukce“ proti pohledávce 
společnosti CONE-STAVITELSTVÍ, a.s., IČ: 25357603 se sídlem Ostrava, 
Přívoz, Kosmova 1126/17, PSČ 702 00 jako zhotovitele uvedené stavby,  
za statutárním městem Opavou představující nárok na zaplacení části ceny 
uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne 19. 05. 2017 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2018/25 
  v příjmech – odbor přípravy a realizace investic 
  ba) Hradecká 16 - rekonstrukce - smluvní 

pokuta za prodlení s předáním díla dle 
smlouvy o dílo MMOPP00GGM0O 

 

   (3613,2212,00000025,0220,0007623000000)    + 1.380.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   rezerva – investiční akce   
   - stavba (kryto přijatou sankcí)  
   (3613,6121,00000000,0220,00076230000000) + 1.380.000,00 Kč 
   - stavba (snížení zapojení úvěru)  
   (3613,6121,00000025,0220,0007623000000) - 1.380.000,00 Kč 
     
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   Snížení čerpání úvěru KB (střednědobý - 

47 mil. Kč)  

  MD 231 
0000 (0000,8123,00000025,0020,0009964000000) - 1.380.000,00 Kč 

  Hlasování: 9-0-0  

 
 
 
2883/78 RM 18 
18/78 

Smlouva o výpůjčce 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu o výpůjčce, MMOPP00IUWVF, mezi statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Opavskou kulturní organizací  
se sídlem Ostrožná 46, 746 01 Opava, IČ 75117398, zastoupenou Ing. Janou 
Hynarovou, ředitelkou 

  Hlasování: 10-0-0  
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2884/78 RM 18 
19/78 

Schválení projektu „Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS IV. etapa“ 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) finanční spoluúčast města ve výši 450.000,00 Kč, tj. 45,00 % celkových nákladů 
na realizaci projektu „Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS IV. etapa“ 

 b) dofinancování povinné spoluúčasti města na projektu: „Opava – Zefektivnění  
a rozšíření MKDS IV. etapa“ v plné výši 

  Hlasování: 10-0-0 
 
 
 
2885/78 RM 18 
20/78 

Schválení projektu „Opava – Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků 
prostřednictvím syntetické DNA“ 
 

 Rada města 

  
 

schvaluje 

 a) finanční spoluúčast města ve výši 7.000,00 Kč, tj. 41,18 % celkových nákladů  
na realizaci projektu „Opava – Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků 
prostřednictvím syntetické DNA“ 
 

 b) v případě nižší poskytnuté dotace z MV ČR dofinancování projektu: „Opava – 
Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků prostřednictvím syntetické 
DNA“ z prostředků SMO 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2886/78 RM 18 
21/78 

Smlouva o nájmu, Pekařská 12, Solná 8, Opava 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu o nájmu, (MMOPP009XCHF), mezi Statutárním městem Opava,  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a Věrka s.r.o., 
se sídlem Stratilova 1823/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 24258385, 
zastoupenou Milanem Hajdukem, prokuristou jako nájemcem 

  Hlasování: 10-0-0 
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2887/78 RM 18 
22/78, 22/78/1 

Žádost o podnájem Hobzíkova 33, Opava; dodatek č. 1, Krnovská 28, Opava; 
dodatek č. 1, Žižkova 8, Opava; smlouva o poskytování služeb, Solná 8, Opava 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) podnájem části prostoru ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
(PID:MMOPP009XGJD) uzavřené mezi Statutárním městem Opava, se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a nájemcem Oldřichem 
Matějkem, se sídlem Hobzíkova 2566/33, 746 01 Opava – Předměstí,  
IČ: 18056024 na základě žádosti nájemce v  budově č.p. 2566, objekt k bydlení, 
která je součástí pozemku parc.č. 2626/219 zastavěná plocha a nádvoří, ležícího 
v části obce Předměstí, katastrálním území Opava - Předměstí, na adrese 
Opava, Hobzíkova 2566/33 
 

 b) dodatek č. 1 (MMOPP009XBK7) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, 
(MMOPP00C4J98) ze dne 16. 4. 2013 mezi Statutárním městem Opava,  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a SIGMA 
PUMPY HRANICE, s.r.o., se sídlem Tovární 605, 753 01 Hranice I – Město,  
IČ: 64610560, zastoupeným Vladimírem Koutským a Ing. Milanem 
Šimonovským, jednateli společnosti, jako nájemcem 
 

 c) dodatek č. 1 (MMOPP009XC53) ke smlouvě o nájmu prostor sloužících 
podnikání, (MMOPP009XD6R) ze dne 28. 6. 2017 mezi Statutárním městem 
Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a COME 
vending s.r.o., se sídlem Rolnická 1551/146, Kateřinky, 747 05 Opava,  
IČ: 47666960, zastoupeným Ladislavem Schreiberem, jednatelem, jako 
nájemcem 
 

 d) smlouvu o poskytování služeb, (MMOPP009XBL2), mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní umělecká škola, Opava, 
příspěvková organizace se sídlem Solná 417/8, Opava, 746 01, IČ: 47813512, 
zastoupena Mgr. Ivanou Sýkorovou 

  Hlasování: 10-0-0  
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2888/78 RM 18 
23/78 

Žádost o kompenzaci za technické zhodnocení prostor, Hrnčířská 13,15, Opava 

 Rada města 

  schvaluje  

  náhradu nákladů vzniklých společnosti CeliaCeli s.r.o. za stavebně technické 
zhodnocení prostor ve vlastnictví Statutárního města Opava definovaných  
ve smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání, (MMOPP009XD5W), 
uzavřené 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, ve výši 
97.309,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města  

  Hlasování: 6-1-3 
 
 
2889/78 RM 18 
24/78 

Rámcová smlouva na nákup tonerů 

 Rada města 

  odročuje 

  projednání materiálu „Rámcová smlouva na nákup tonerů“ 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
2890/78 RM 18 
25/78 

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení s názvem 
„Příprava materiálů pro RMO a ZMO“ (klíčová aktivita č. 2) – zahájení zadávacího 
řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení uveřejněním formuláře Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, nadlimitní veřejné zakázky na služby 
s názvem „Příprava materiálů pro RMO a ZMO“ – v rozsahu dle zadávací 
dokumentace a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje 

 a) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Eliška Kudělková 
2. Ing. Lucie Plánková 
3. Ing. Karolína Bártů 
4. Ing. Martin Víteček 
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2890/78 RM 18 
25/78 

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. Bc. Jitka Antošová 
2. paní Hana Fraňková 
3. Ing. Milena Skazíková 
4. Mgr. Dalibor Halátek 
 

 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. Ing. Martin Víteček 
2. pan Libor Moravec 
3. Ing. Martina Heisigová 
4. Bc. Jana Müllerová 
5. Bc. Pavel Zapletal 
 

 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. Mgr. Dalibor Halátek  
2. pan Milan Němec 
3. Ing. Hana Heinzová 
4. paní Renata Žídková 
5. Bc. Svatopluk Šimánek 

  Hlasování: 9-0-1  
 

   
 
 
2891/78 RM 18 
26/78 

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení s názvem 
„Nástroje podpory uživatelů“ (klíčová aktivita č. 3) – zahájení zadávacího řízení 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení uveřejněním formuláře Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, nadlimitní veřejné zakázky na služby 
s názvem „Nástroje podpory uživatelů“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a 
důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje 

 a) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Eliška Kudělková 
2. Ing. Lucie Plánková 
3. Ing. Karolína Bártů 
4. Ing. Martin Víteček 
 

 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. Bc. Jitka Antošová 
2. paní Hana Fraňková 
3. Ing. Milena Skazíková 
4. Mgr. Dalibor Halátek 
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2891/78 RM 18 
26/78 

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. Ing. Martin Víteček 
2. Ing. Zdenka Galgonková 
3. Ing. Milan Binčík 
4. Mgr. Jaroslav Franta 
5. Ing. Martina Heisigová 
 

 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. Mgr. Dalibor Halátek  
2. Bc. Tomáš Koloděj 
3. Bc. Aleš Hruška 
4. Bc. Svatopluk Šimánek 
5. Ing. Hana Heinzová 

  Hlasování: 9-0-1  

 
 
 
2892/78 RM 18 
27/78 

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Krnovská“ 
(zateplení + výměna oken + střecha) – smlouva 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP00HNYTB), mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o. 
se sídlem Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574, zastoupenou 
Ing. Františkem Jurčíkem, jednatelem společnosti 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
 
2893/78 RM 18 
28/78 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup rolby pro zimní 
stadion“ – výsledek výběrového řízení + smlouva 

 Rada města 

  schvaluje 
 

 a) výsledné pořadí nabídek: 
1. Mátl & Bula, spol. s r.o., Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, IČ: 25313568 

 
 b) výběr nabídky uchazeče Mátl & Bula, spol. s r.o. se sídlem Stará pošta 750, 

664 61 Rajhrad, IČ: 25313568, jehož nabídka splnila všechny požadavky 
zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek 
 

 c) smlouvu, (MMOPP00HONWO), mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností Mátl & Bula, spol. s r.o. se sídlem 
Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, IČ: 25313568, zastoupenou panem 
Rostislavem Mátlem, jednatelem společnosti za cenu 1 510 000,00 Kč bez DPH 
(tj. 1 827 100,00 Kč vč. DPH) 

  Hlasování:  9-0-0 
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2894/78 RM 18 
29/78 

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „ZŠ Otická (zateplení + 
výměna oken + střecha) vč. nástavby“ – zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem 
„ZŠ Otická (zateplení + výměna oken + střecha) vč. nástavby“ – v rozsahu dle 
zadávací dokumentace a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje 

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

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

 c) 
 

v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Andrea Štenclová 
3. Ing. Martina Heisigová 
4. Ing. Jana Onderková 
5. Ing. Renata Cvancigerová 
 

 d) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. pan Josef Stiborský 
2. Ing. Eva Dostálová 
3. Ing. Hana Heinzová 
4. Ing. Radka Šabatková   
5. Ing. Martin Chalupski 
 

  Hlasování: 10-0-0 
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2895/78 RM 18 
30/78 

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Na Pastvisku“ 
(zateplení + výměna oken) – zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem 
„MŠ Na Pastvisku“ (zateplení + výměna oken) – v rozsahu dle zadávací 
dokumentace a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje 

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

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

 c) 
 

v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Andrea Štenclová 
3. Ing. Martina Heisigová 
4. Ing. Jana Onderková 
5. Ing. Renata Cvancigerová 
 

 d) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. pan Josef Stiborský 
2. Ing. Eva Dostálová 
3. Ing. Hana Heinzová 
4. Ing. Radka Šabatková   
5. Ing. Martin Chalupski 
 

  Hlasování: 10-0-0 
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Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Kino Mír – 
rekonstrukce“ – zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

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

 2. jmenuje 

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

 b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
1. Ing. Renata Cvancigerová 
2. pan Rostislav Onderka 
3. Ing. Pavel Baďura 
 

 c) 
 

v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Martin Víteček 
3. Ing. Jana Onderková 
4. Ing. Martin Chalupski 
5. Ing. Martina Heisigová 
 

 d) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. pan Libor Moravec 
2. pan Milan Němec 
3. Ing. Radka Šabatková   
4. Ing. Renata Cvancigerová 
5. Ing. Hana Šenková 
 

 3. schvaluje 

  Rozpočtové opatření č. 2018/26 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   

 
Kino Mír - rekonstrukce  

    
   (3313,6121,00000110,0220,0007566000000) + 8.340.000,00 Kč 
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  ve financování – odbor finanční a 
rozpočtový 

 

   zapojení fondu rezerv a rozvoje  
  MD 236 

0200 
 
(0000,8115,00000110,0220,0000000000000) 

 
+ 8.340.000,00 Kč  

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
2897/78 RM 18 
32/78 

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. Ing. Marie Vavrečková   
2. Ing. Albert Červeň 
3. Hana Fraňková 
 

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

 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, MCI 
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. Veronika Bittová 
 

  Hlasování: 9-0-1  
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Příkazní smlouva 

 Rada města 

  odročuje 

  projednání materiálu „Příkazní smlouva“ (PID MMOPP00G17WK)  

  Hlasování: 10-0-0 
 
 
 
2899/78 RM 18 
34/78 

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města 
Opavy 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 11 (MMOPP00HIC0F) ke smlouvě (MMOPP006PK0J) ze dne  
30. 11. 2009 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města a společností TQM – holding s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01  Opava,  
IČ: 49606395, zastoupenou ředitelem osobní dopravy Ing. Michalem Scholzem 
na základě plné moci 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2900/78 RM 18 
35/78 

Dohoda o užívání sportoviště 

 Rada města 

  schvaluje 

  dohodu o užívání sportoviště (MMOPP00HONZ9), mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a SH ČMS - Sborem dobrovolných 
hasičů Kylešovice, se sídlem Hlavní 150/107, 747 06 Opava, IČ 66738504, 
zastoupený Přemyslem Ptášníkem, starostou, TJ LOS Opava, se sídlem 
Hauerova 725/3,  746 01 Opava, IČ 22906720, zastoupený Alešem Procházkou, 
předsedou, Univerzitním sportovním klubem Slezské univerzity v Opavě, z. s.,  
se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 26655268, zastoupenou  
Mgr. Lucií Lojkovou, předsedkyní, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů – 
Kateřinky, se sídlem Na Pastvisku 1587/78, Kateřinky, 747 05 Opava,  
IČ 66738512, zastoupený Pavlem Budíkem, starostou 

  Hlasování: 9-0-0  
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Záštity SMO 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) udělení záštity statutárního města Opavy Regionálnímu sdružení České unie 
sportu v Opavě, z.s., nad akcí Slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější 
sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava roku 2017 
 

 b) udělení záštity statutárního města Opavy Českému svazu bojovníků za svobodu, 
oblastnímu výboru Opava, nad akcí Vzpomínka 75. výročí popravy vedoucích 
představitelů odbojové organizace Obrana Slezska na Ostré Hůrce v Háji  
ve Slezsku 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
2902/78 RM 18 
37/78 

Farmářské trhy Opava 2018 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) znění vzorové smlouvy o poskytnutí prostoru k prodeji na farmářských trzích 
Opava 2018 MMOPP00HNW1L) 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 
 

 b) ceník za poskytnutí prodejního prostoru 
 

 c) ceník za pronájem prodejního vybavení 
 

 d) znění Pravidel Farmářských trhů Opava 
 

 e) smlouvu o spolupráci na organizaci Farmářských trhů Opava 2018  
(MMOPP00HNW2G), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Martinem Žižlavským se sídlem Krnovská 28/45, 746 01 
Opava, IČ 65518161 
 

 2. pověřuje 

 a) 
 
 

Mgr. Moniku Štěpánkovou, referentku odboru kancelář primátora, k uzavření a 
podpisu smluv s vybranými podnájemci dle bodu 1a) tohoto usnesení 
 

 b) Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu 
smluv s vybranými podnájemci dle bodu 1a) tohoto usnesení v případě 
nepřítomnosti Mgr. Moniky Štěpánkové, referentky odboru kancelář primátora 
 

 c) Mgr. Magdalénu Hájkovou, referentku odboru kancelář primátora, k uzavření a 
podpisu smluv s vybranými podnájemci dle bodu 1a) tohoto usnesení v případě 
nepřítomnosti Mgr. Moniky Štěpánkové, referentky odboru kancelář primátora, a 
v případě nepřítomnosti Mgr. Jany Foltysové, vedoucí odboru kancelář primátora 
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2903/78 RM 18 
38/78 

Odpis podmíněné pohledávky – ukončený projekt „Rozvoj služeb Městského 
informačního centra v Opavě 2017“ 
 

 Rada města 

  
 
bere na vědomí 

  stav skutečně proplacené dotace u projektu „Rozvoj služeb Městského 
informačního centra v Opavě 2017“ 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
2904/78 RM 18 
39/78 

Vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování 
sociálních a souvisejících služeb na rok 2018 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu MMOPP00DKIQT pro poskytovatele neregistrovaných souvisejících 
služeb financovaných z rozpočtu SMO formou „de minimis“, jako modelovou 
smlouvu pro potřebu uzavírání dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze 
ke změně druhé smluvní strany a výše dotace, formou minicesty v souladu  
se Směrnicí pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 
01.07.2016 
 

 b) smlouvu MMOPP00DKIO3 pro poskytovatele neregistrovaných souvisejících 
služeb, kterým statutární město Opava vydává Pověření k výkonu služby  
v režimu závazku veřejné služby, jako modelovou smlouvu pro potřebu uzavírání 
dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé smluvní 
strany a výše dotace, formou minicesty v souladu se Směrnicí pro přípravu, 
kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2016 
 

 c) smlouvu MMOPP00DKIN8 pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb, 
kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává Pověření k zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované 
sociální služby s celostátní a nadregionální působností, jako modelovou smlouvu  
pro potřebu uzavírání dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze  
ke změně druhé smluvní strany a výše dotace, formou minicesty v souladu  
se Směrnicí pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 
01.07.2016 
 

2902/78 RM 18 
37/78 

3. bere na vědomí 

  koncept organizace Farmářských trhů Opava 

  Hlasování: 9-0-0 
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d) smlouvu MMOPP00DKIPY pro poskytovatele neregistrovaných souvisejících 
služeb, jako modelovou smlouvu pro potřebu uzavírání dalších totožných smluv, 
u kterých dochází pouze ke změně druhé smluvní strany a výše dotace, formou 
minicesty v souladu se Směrnicí pro přípravu, kontrolu a schválení smluv 
účinnou ode dne 01.07.2016 
 

 e) smlouvu MMOPP00DKIRO pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb, 
kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydává Pověření k výkonu služby 
v režimu závazku veřejné služby, jako modelovou smlouvu pro potřebu uzavírání 
dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé smluvní 
strany a výše dotace, formou minicesty v souladu se Směrnicí pro přípravu, 
kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2016 

  Hlasování: 8-0-0 
 
 
 
2905/78 RM 18 
40/78 

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, (MMOPP00HOSF2) 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 společností 
ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01, Valašské Meziříčí,  
IČ 28628250, zastoupenou Ing. Ivo Kurečkou, samostatným projektantem  
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2981 v k.ú. 
Opava - Předměstí pro stavbu „Opava, Vančurova, 3 garáže, rozš., kNN“, 
č.stavby IV-12-8013297 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, (MMOPP00HOSPO) 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 společností 
INKOS – OSTRAVA a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – 
Moravská Ostrava, IČ 48394637, zastoupenou Ing. Jaroslavem Ostárkem, 
předsedou představenstva pro umístění podzemního vedení vysokého napětí 
do pozemků parc.č. 2349/12, 2349/9 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu 
„Opava, Olomoucká, 2349/35, kVN, DTS, kNN“, č.stavby IV-12-8014363  
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, (MMOPP00HOSOT) 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. Luďkem 
Hajdou, vedoucím odd. Inženýrink vn, nn pro umístění podzemního vedení 
vysokého napětí do pozemků parc.č. 2661/2, 3028, 2661/3, 2662/1 v k.ú. Opava 
- Předměstí pro stavbu „Opava, Zahradní/Zukalova, obnova kVN“, č. stavby  
IE-12-8005075 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, (MMOPP00HOSGX) 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 Tomášem 
Pippingerem, zaměstnancem ČEZ Distribuce a.s. pro umístění podzemního 
vedení vysokého napětí a nadzemního vedení vysokého napětí do/na pozemku 
parc.č. 727/2 v k.ú. Lesní Albrechtice pro stavbu „Lesní Albrechtice, Skřipov, 
VN11, vVN_kVN“ č.stavby IE-12-8005109 za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 e)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSS9) 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 společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice č.p. 50, 747 52  
IČ 46580646, zastoupenou Bc. Andreou Praskovou, DiS. Se sídlem Zahradní 
327, 747 22 Dolní Benešov, IČ 87065690 pro umístění podzemního vedení 
nízkého napětí v pozemku parc.č. 2290/7 v k.ú. Lesní Opava - Předměstí  
pro zrealizovanou stavbu „Opava, Sušilova, 2290/64, S., kNN“ č.stavby  
IP-12-8019465 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
4.800,00 Kč + DPH 
 

 f) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSDC) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města V. K., bytem Opava, 
Zlatníky pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 
126 v k.ú. Zlatníky u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Přípojka vody, Opava – 
Zlatníky, ul. 6. května 71/30“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.950,00 Kč + DPH 
 

 g)  smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu (MMOPP00IT1UY) mezi  Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 00095711, zastoupenou Ing. Petrem Kudelou, 
vedoucím střediska Opava pro realizaci stavby „Oprava sil. III/4642 –  
ul. Těšínská v Opavě“ na pozemcích parc.č. 2895/1, 2893/16, 2893/12, 2722/81, 
2893/11, 998/1, 2722/82, 2893/10, 2722/106, 2722/107, 2722/105, 2722/108, 
2722/70, 2722/61, 2722/63, 2722/64, 2893/4, 2727/1, 2890/142, 2739/5, 
2890/386, 2893/33, 2893/48, 2893/5, 2890/6, 3191/3, 2722/114 v k.ú. Opava – 
Předměstí 
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h)  smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, (MMOPP00IT1KC) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a R. H., bytem Ostrava, Hrabůvka pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a plynu  
do pozemků parc.č. 1837/1, 1837/6 v k.ú. Kylešovice a umístění sjezdu na 
pozemku parc.č. 1837/6 v k.ú. Kylešovice za účelem přístupu a příjezdu 
k pozemku parc.č. 318/2 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: „Novostavba rodinného 
domu, vjezdu, žumpy, přípojek IS na pozemku parc.č. 318/2 v k.ú. Kylešovice“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na 
pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 i) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, (MMOPP00HOS2V) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Ing. J. D., bytem Háj ve Slezsku a Ing. M. P., 
bytem Hradec nad Moravicí pro umístění přeložky podzemního vedení 
vodovodního řadu, přípojky podzemního vedení sdělovacího kabelu OpavaNet a 
sdělovacího kabelu  Cetin do pozemků parc.č. 2348/2, 2348/1, 2370/10, 2347/2, 
2370/51 v k.ú. Opava - Předměstí a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2348/2, 
2348/1 v k.ú. Opava - Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemkům 
parc.č. 2347/11, 2347/13 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Bytové domy 
parc.č. 2347/13, 2347/11, kat. úz. Opava – Předměstí“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města 
Opavy   
 

 j) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0YP6) mezi D. H.,  bytem 
Opava, Malé Hoštice a M. H., bytem Opava, Malé Hoštice a Ing. A. N., bytem 
Darmstadt, Německo a R. N., bytem Opava, Malé Hoštice a Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město,  
IČ 70994234 zastoupenou Ing. Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační 
jednotky Stavební správa východ pro umístění nadzemního vedení vysokého 
napětí na pozemku parc.č. 630/23 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu 
„Elektrizace trať. Úseku vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov – žst. Opava východ“  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.710,00 Kč  
+ DPH   
 

 k)  Dodatek č. 2 (MMOPP00HOSNY) ke Smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 28. 1. 2016, 
(MMOPP00FFBEKX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Ing. J. P. a  M. P., oba bytem Opava týkající se prodloužení 
termínu realizace stavby: „Novostavba rodinného domu s příslušenstvím, parc.č. 
1050/5, 1050/43 v k.ú. Podvihov 
 

 l) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSRE) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou  
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění podzemního 
vedení kanalizační stoky v pozemku parc.č. 2328/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy  
pro zrealizovanou stavbu: „Opava, ul. Filípkova – rekonstrukce a oprava 
kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
24.800,00 Kč + DPH    
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m) Dodatek č. 1 (MMOPP00IT1VT) ke Smlouvě  o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 30.1.2018 
(MMOPP00H0ZN9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  
IČ 45193665, zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem 
týkající se stavby „Opava, ul. Krnovská – rekonstrukce vodovodu“ ve věci změny 
výše úplaty za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč /1bm + DPH v platné 
výši  
 

 n) dohodu  o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma 
vodního díla, (MMOPP00HOS81) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi 
Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou Ing. Milanem Konířem, ředitelem 
vodovodů a Městským dopravním podnikem Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 
1127/98, 74706 Opava, Kylešovice, IČ 64610250, zastoupenou Adamem 
Ludvíkem Kwiekem, předsedou představenstva pro umístění kabelového vedení 
veřejného osvětlení a ochranném pásmu vodovodu na pozemcích parc.č. 
1153/110, 1153/29, 1153/11 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby 
„Prodloužení trolejové trati ul. Hlavní, Opava – Kylešovice, k.ú. Kylešovice“ 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
2906/78 RM 18 
41/78 

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) umístění podzemního vedení vodovodu do pozemku parc.č. 741/1 v k.ú. Suché 
Lazce v rámci realizace stavby „Suché Lazce, ul. Přerovecká - rekonstrukce 
vodovodu“  
 

 b) umístění podzemního vedení vodovodu a splaškové kanalizace do pozemku 
parc.č. 2351/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby „Vodovod, 
kanalizace – Kateřinky, K Jízdárně – napojení na ulici Rolnickou“ 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
2907/78 RM 18 
42/78 

Záměr převodu cyklistické stezky v katastrálním území Otice 

 Rada města 

  schvaluje 

  záměr bezúplatného převodu stavby cyklistické stezky nacházející se na 
pozemcích parc.č. 371/3, 848, 369/2 v katastrálním území Otice vybudované 
v rámci stavby „Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava“ 
úsek Otice – Opava 1. etapa 

  Hlasování: 9-0-0 
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2909/78 RM 18 
44/78 

Výpůjčky Slezského divadla Opava v roce 2018 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  výpůjčku prostor Slezského divadla Opava v roce 2018 pro akce uvedené 
v příloze tohoto bodu 
 

 2. ukládá  

  Mgr. Ilju Rackovi, Ph.D., řediteli Slezského divadla Opava, zajistit v průběhu roku 
2018 výpůjčku prostor Slezského divadla Opava v nezbytném rozsahu pro akce 
uvedené v příloze tohoto bodu 

  Hlasování: 9-0-0  
 
 
 
 
2910/78 RM 18 
45/78 

Zahájení soutěže - Zadání pro vypracování koncepční architektonické studie: 
Rekonstrukce objektu Slezanka v Opavě 
Sportovní hala při ZŠ Englišova v Opavě 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) Zahájení soutěže - Zadání pro vypracování koncepční architektonické 
studie: Rekonstrukce objektu Slezanka v Opavě. Zúčastnění budou odměněni 
částkou z rozpočtu HAUP v podobě uzavření objednávky mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 

  Hlasování: 8-0-2  

 b) Zahájení soutěže - Zadání pro vypracování koncepční architektonické studie:  
Sportovní hala při ZŠ Englišova v Opavě. Zúčastnění budou odměněni částkou 
z rozpočtu HAUP v podobě uzavření objednávky mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 

  Hlasování: 10-0-0 
 

2908/78 RM 18 
43/78 

Výzva pro prodejce občerstvení na akci - Město vítá léto 2018 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) znění výzvy k podávání nabídek na pronájem prostoru pro prodej nápojů 
 

 b) 
 

znění výzvy k podávání nabídek na pronájem prostoru pro prodej občerstvení 
 

  Hlasování: 9-0-0 
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c) Rozpočtové opatření č. 2018/27 

  ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování 
   Ostatní územní příprava, arch. a ideové studie  

   (3635,6119, 00000,0080,0001039000000)   - 241.000,00 Kč 

   architektonická soutěž  

   ((3635,5169,00000,0080,0001039000000)    + 241.000,00 Kč 

  Hlasování:10-0-0 

 
 
 
2911/78 RM 18 
46/78 

Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 8/2018/PRI 
(MMOPP00HNYQQ) 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 
TAYLORTEAM s.r.o. se sídlem Lužická 1308/16, 747 06 Opava 6,  
IČ: 27849619, DIČ: CZ27849619, zastoupenou Ing. Jaromírem Krejčím, 
jednatelem na zakázku malého rozsahu „Seniorcentrum Opava – Rolnická 24  
- rekonstrukce“ za cenu nejvýše přípustnou 219.000,00 Kč bez DPH  
(264.990,00 Kč vč. DPH) 
 

 b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/8 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  ba) Seniorcentrum Opava – Rolnická 24 - 

rekonstrukce - PD 
 

   (4350,6121,00000000,0220,0007552000000)    + 264.990,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace   
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 264.990,00 Kč 
  Hlasování: 8-0-1  
 
 
 
2912/78 RM 18 
48/78 

Darovací smlouva – dar pro útulek od společnosti OPATHERM a.s.  
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, (MMOPP00ITN60), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 
283/58, 746 01 Opava, IČ 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, 
předsedou představenstva 
 
 
 



 32 78. RMO 14. 2. 2018 

Anonymizované usnesení 

2912/78 RM 18 
48/78 

b) Rozpočtové opatření č. 2018/28 

  v příjmech – odbor životního prostředí 
   přijaté dary OŽP  
   (1014,2321,00000000,0130,0009209000000) + 12.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor životního prostředí 
   útulek pro psy – opravy a udržování  
   (1014,5171,00000000,0130,0002524000000)    + 12.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0  
 
 
 
2913/78 RM 18 
49/78 

Majetkové záležitosti 

 Rada města 

  schvaluje 
 

  záměr změny Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 
24. 7. 2006 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a budoucím 
prodávajícím a společností  Silesian Court s.r.o. (dříve B1 Plaza s.r.o.), se sídlem 
Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26459507, jako 
nájemcem a budoucím kupujícím, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.3.2008, 
Dodatku č.2 ze dne 6.11.2008 a Dodatku č. 3 ze dne 22.11.2016 (dále jen 
„Nájemní smlouva“), jejímž předmětem je nájem a případný budoucí prodej 
následujících pozemků či jejich částí ležících v katastrálním území Opava-Město: 
parc.č. 94/1, parc.č. 94/2, parc.č. 97, parc.č. 98/2, parc.č. 104/1, parc.č. 104/3, 
parc.č. 104/4, parc.č. 104/5, parc.č. 104/7, parc.č. 104/8, parc.č. 104/9, parc.č. 
104/10, parc.č. 104/11, parc.č. 104/12, parc.č. 104/13, parc.č. 104/15, parc.č. 
603/1, parc.č. 602/2, kterážto změna  spočívá v uzavření dohody, že  pozemek 
parc.č. 98/1 v katastrálním území Opava-Město se uzavřením kupní smlouvy, 
podle níž Statutární město Opava tento pozemek prodá společnosti Silesian Court 
s.r.o. před splněním podmínek sjednaných v Nájemní smlouvě, stane pro účely 
ustanovení odst. 9.3.1 Nájemní smlouvy součástí předmětu nájmu dle Nájemní 
smlouvy, v důsledku čehož se číslo „8.864“ uvedené ve vzorci pro výpočet kupní 
ceny v odst. 9.3.1 bodu (ii) Nájemní smlouvy nahradí číslem „9.044“ 

  Hlasování: 8-1-0  

 
 
 
2914/78 RM 18 
50/78 

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

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 18. 01. 2018 
do 07. 02. 2018  

  Hlasování: 9-0-0  

 
 
 
2916/78 RM 18 
54/78 

Rozpočtová opatření 2017 a Změna rozpisu rozpočtu 2017 

 Rada města 

  schvaluje 

  Rozpočtové opatření č. 2017/292 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

  MD 231 
0800 

(0000,4116,00013017,0020,0002520000000)     + 8.583,20 Kč 

     
  ve výdajích – odbor životního prostředí 
   veřejná služba  
   - nákup materiálu  
   (3745,5139,00013017,0130,0002520000000) + 8.583,20 Kč 
  Hlasování: 9-0-0  
 
 
 
 
2917/78 RM 18 
55/78 

Nákup energií 2019 

 Rada města 

  schvaluje 

  zahájení přípravy centralizovaného nákupu energií pro odběrná místa 
statutárního města Opavy na rok 2019 a pověřuje vedoucího odboru majetku 
k uzavření smluvního vztahu s dohodcem komoditní burzy, který předloží 
nejnižší nabídku dohodného 

  Hlasování: 9-0-0  
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Personální záležitosti 

 Rada města 

  odročuje 

  projednání materiálu „Personální záležitosti“ 
 

  Hlasování: 10-0-0 
 
 
 
2919/78 RM 18 
57/78 

Plná moc k zastupování SMO při jednáních s Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže  
 

 Rada města 

  schvaluje 

  udělení plné moci společnosti S-Invest CZ s.r.o., se sídlem Kaštanová 496/123a, 
620 00 Brno, IČ: 25526171, na základě které bude tato společnost oprávněna 
zastupovat Statutární město Opavu jako zadavatele veřejné zakázky při všech 
jednáních s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve všech správních 
řízeních tímto úřadem vedených, týkajících se veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Sportoviště – bazén – zhotovitel stavby“, dle přiloženého 
návrhu 

  Hlasování: 8-1-0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala   v.r. 
primátor 

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

 


	upravenou výši odměn členům představenstva a dozorčí rady MDPO, a.s.
	- předsedovi představenstva ve výši          10. 000,00 Kč
	- místopředsedovi představenstva ve výši    8. 000,00 Kč
	- členům představenstva ……………… …..  7. 000,00 Kč
	- předsedovi dozorčí rady ve výši                 8. 000,00 Kč
	- místopředsedovi dozorčí rady ve výši         6. 700,00 Kč
	- členům dozorčí rady …………………………6. 200,00 Kč

