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Anonymizované usnesení 
 

 
Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 20. 6. 2018 se zúčastnili 
 
Členové RMO 9 
Omluveni Mgr. Tomáš Čvančara 

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

Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler 
Mgr. Lada Dobrovolná 

Zaměstnanci pí Taťána Tomšíková 
Bc. Dalibor Majdanics 
Ing. Jana Onderková 
Ing. Jiří Elbl 
Ing. Milena Skazíková 
pí Hana Fraňková 
Ing. Pavel Baďura 
Ing. Lucie Slaninová 
Mgr. Ivana Sýkorová 
 

Hosté p. Jaroslav Rovňan, technický ředitel SFC Opava 
a.s. 
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Anonymizované usnesení 
 

 
 
3267/87 RM 18 
1/87 

Účetní odpisy pohledávek 

 Rada města 

  odročuje 

  projednání materiálu „Účetní odpisy pohledávek“ 
 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
3268/87 RM 18 
2/87 

Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 

 Rada města 

  schvaluje 

  přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava dle 
předloženého návrhu 

  Hlasování: 9-0-0  

 
 
 
3269/87 RM 18 
3/87 

Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2018 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) změnu odpisového plánu Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská – 
příspěvková organizace na rok 2018 

 b) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov – 
příspěvková organizace na rok 2018 

 c) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Suché Lazce – 
příspěvková organizace na rok 2018 

 d) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – 
příspěvková organizace na rok 2018 

 e) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 – 
příspěvková organizace na rok 2018 

 f) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková 
organizace na rok 2018 

 g) změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice na rok 2018 

 h) změnu odpisového plánu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – 
příspěvková organizace na rok 2018 

  Hlasování: 9-0-0  
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Anonymizované usnesení 
 

 
3270/87 RM 18 
4/87 

Návrh na jmenování ředitele Základní školy Opava, Šrámkova 4 

 Rada města 

  jmenuje 

  Mgr. Janu Kaniovou na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2018  
na základě výsledku konkursního řízení 

  Hlasování: 9-0-0 
 

 
 
3271/87 RM 18 
5/87 

Žádost Mateřské školy Opava, Heydukova o převod z rezervního fondu do fondu 
investic 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  převod ve výši 24.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy 
Opava, Heydukova-příspěvková organizace 

  Hlasování: 9-0-0  

 
 
3272/87 RM18 
6/87 

Příprava investiční akce – smluvní vztahy 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 35/2018/PRI 
(MMOPP00HNXXY) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a mezi společností OPAVLEN OPAVA s.r.o. se sídlem 
Jaselská 2942/31, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 47676094, DIČ: CZ47676094, 
zastoupenou Ing. Romanem Golou, jednatelem, na umístění dešťové 
kanalizace, rozvodů vodovodu a NN a veřejného osvětlení na pozemcích  
parc. č.  2135/16 a 2/5 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci akce „Propojení 
Krnovská - Žižkova“   
               

 b) smlouvu o právu provést stavbu č. 34/2018/PRI (MMOPP00HNXW3) mezi 
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava,  
IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a mezi 
společností OPAVLEN OPAVA s.r.o. se sídlem Jaselská 2942/31, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ: 47676094, DIČ: CZ47676094, zastoupenou Ing. Romanem 
Golou, jednatelem, na pozemcích parc. č.  2135/16, 2146/20 a 2/5 v k.ú. Opava - 
Předměstí v rámci akce „Propojení Krnovská - Žižkova“   
 

  Hlasování: 9-0-0 
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Anonymizované usnesení 
 

 
 
 
 
3273/87 RM 18 
7/87 

Investiční akce „Kino Mír - rekonstrukce“ – dodatek ke smlouvě o dílo 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) dodatek č. 1 (MMOPP00HNXSN) ke smlouvě o dílo č. 21/2018/PRI 
(MMOPP00HNY7D) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní  
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.  
se sídlem Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 48391212,  
DIČ: CZ48391212, zastoupenou Ing. Kateřinou Krejčí, MBA, jednatelkou v rámci 
akce „Kino Mír - rekonstrukce“ 
 

 b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/70 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Kino Mír - rekonstrukce  
   (3313,6121,00000000,0220,0007566000000)    + 1.055.424,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace    
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 1.055.424,00 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2018/122 
  ve výdajích – odbor majetku města 
   oddělení správy a evidence budov  
   nebytové prostory  
   (3613,5171,00000000,0051,0001035000000)    - 466.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Kino Mír - rekonstrukce  
   (3313,6121,00000000,0220,0007566000000)    + 466.000,00 Kč 
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2018/123 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Kino Mír - rekonstrukce  
   (3313,6121,00000000,0220,0007566000000)    + 367.387,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   odpočet DPH  
   (6399,5362,00000000,0020,0001112000000) - 367.387,00 Kč 
   

Hlasování:  8-0-0  
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Anonymizované usnesení 
 

 
3274/87 RM 18 
8/87, 8/87/1, 
8/87/2 

Rozpočtová opatření 2018 a změna rozpisu rozpočtu 2018 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) Rozpočtové opatření č. 2018/124 
  v příjmu – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

 MD 231 
00000 

EU (0000,4216,107517969,0020,0007623000000) + 6.645.560,11 Kč 

  SR (0000,4216,107117968,0020,0007623000000) + 390.915,30 Kč 
    celkem 7.036.475,41 Kč 

     
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   mimořádná splátka střednědobého úvěru 

KB (47 mil. Kč) 
 

  D 231 
0000 (0000,8124,00000025,0020,0009964000000) + 7.036.475,41 Kč 

     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Rekonstrukce centra sociálních služeb 

Hradecká 16 
 

   - stavby (kryto přijatou dotací – fa hrazené v roce 
2018) 

 

  podíl 
EU 85% 

(3613,6121,107517969,0220,0007623000000) + 2.810.915,62 Kč 

  podíl 
SR 5% 

(3613,6121,107117968,0220,0007623000000) + 165.348,01 Kč 

    celkem 2.976.263,63 

     
   - stavby (podíl SMO 10% - kryto úvěrem)  
   (3613,6121,107100000,0220,0007623000000) + 330.695,97 Kč 
   (3613,6121,00000025,0220,0007623000000) - 330.695,97 Kč 
     
   - stavby (původně kryto úvěrem)  
   (3613,6121,00000025,0220,0007623000000) - 2.976.263,63 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2018/125 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   ZŠ Edvarda Beneše – školní klub  
   (úspora)  
   (3113,6121,00000000,0220,0007550000000)    -  24.974,00 Kč 
     
  v příjmech – odbor školství 
   Základní škola Opava – Edvarda Beneše   

– nařízení odvodu  
 

  MD 231 
0600 (3113,2122,00000000,0030,0009273000024)    -  24.974,00 Kč 
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3274/87 RM 18 
8/87, 8/87/1, 
8/87/2 

    

 c) Rozpočtové opatření č. 2018/126 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový  
   ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

  MD 231 
0000 (0000,4216,106515974,0020,0007719000000) + 613.826,60 Kč 

   (0000,4216,106515974,0020,0007718000000) + 425.256,19 Kč 
    celkem 1.039.082,79 Kč 
     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Zlatníky a Milostovice – splašková 

kanalizace – 6. žádost o platbu 
 

   Zlatníky - stavba  
   původně schváleno v rozpočtu 2018 + FV 2017  
   (2321,6121,00000020,0220,0007719000000) - 70. 369,00 Kč 
   (2321,6121,00000026,0220,0007719000000) - 892.496,26 Kč 
     
   uznatelné výdaje hrazené z dotace (85% 

uznatelných výdajů snížených o předpokládané 
budoucí příjmy)  

 

   (2321,6121,106515974,0220,0007719000000) + 613.826,60 Kč 
     
   uznatelné výdaje SMO (15% z uznatelných 

výdajů snížených o předpokládané budoucí příjmy + 
25% z celkových uznatelných výdajů (budoucí 
předpokládané příjmy) 

 

   (2321,6121,10610000,0220,0007719000000) + 349.038,66 Kč 
     
   Milostovice - stavba  
   původně schváleno v rozpočtu 2018 + FV 2017  
   (2321,6121,00000026,0220,0007718000000) - 667.068,54 Kč 
     
   uznatelné výdaje hrazené z dotace (85% 

uznatelných výdajů snížených o předpokládané 
budoucí příjmy)  

 

   (2321,6121,106515974,0220,0007718000000) + 425.256,19 Kč 
     
   uznatelné výdaje SMO (15% z uznatelných 

výdajů snížených o předpokládané budoucí příjmy + 
25% z celkových uznatelných výdajů (budoucí 
předpokládané příjmy) 

 

   (2321,6121,10610000,0220,0007718000000) + 241.812,35 Kč 
     
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   

 
mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 
2017 

 

  D 231 
0000 (0000,8124,00000026,0020,0009963000000) + 1.039.082,79 Kč 
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3274/87 RM 18 
8/87, 8/87/1,  
8/87/2 

    

 d) Rozpočtové opatření č. 2018/127 
  da) 
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   čerpání střednědobého úvěru KB  

(47 mil. Kč) 
 

  MD 231 
0000 (0000,8123,00000025,0020,0009964000000) - 912.011,78 Kč 

     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Rekonstrukce centra sociálních služeb 

Hradecká 16 
 

   - stavby   
   (3613,6121,00000025,0220,0007623000000) - 912.011,78 Kč 
     
  db)   
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   splátka střednědobého úvěru KB  

(47 mil. Kč) - snížení 
 

  D 231 
0000 (0000,8124,00000025,0020,0009964000000) - 912.011,78 Kč 

     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Rekonstrukce centra sociálních služeb 

Hradecká 16 
 

   - stavby (změna zdrojů financování)  
   (3613,6121,00000000,0220,0007623000000) + 912.011,78 Kč 
     
 e) Rozpočtové opatření č. 2018/128 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery od krajů  
  MD 231 

0000 
(0000,4122,00000348,0020,0000000000036) + 90.000,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor sociálních věcí 
   Seniorcentrum Opava – účelový 

neinvestiční příspěvek na provoz – projekt 
„Série vzdělávacích kurzů pro seniory 
v Opavě“ 

 

   (4350,5336,00000348,0040.0001002000036) + 90.000,00 Kč 
     
 f) Rozpočtové opatření č. 2018/129 
  ve výdajích – MČ Malé Hoštice 
   Budovy, haly, stavby  
   (2219,6121,00000000,0810,0000000000000) - 30.000,00 Kč 
     
   ostatní mzdové výdaje  
   (2219,5021,00000000,0810,0000000000000) + 30.000,00 Kč 
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3274/87 RM 18 
8/87,8/87/1, 
8/87/2 

    

 g) Rozpočtové opatření č. 2018/130 
  ve výdajích – odbor školství 
   ZŠ Vrchní - fotosoutěž  
   (3113,5331,00000000,0030,0001002000025) + 20.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 20.000,00 Kč 
     
 h) Rozpočtové opatření č. 2018/131 
  ve výdajích – MČ Podvihov  
   nespecifikované rezervy  
   (6409,5901,00000020,0820,0000000000000) - 500.000,00 Kč 
   opravy a udržování – kulturní dům  
   (3392,5171,00000000,0820,0000000000000)              - 500.000,00 Kč 
     
   rekonstrukce el.rozvodů – kulturní dům  
   (3392,6121,00000020,0820,0000000000000) + 500.000,00 Kč 
   (3392,6121,00000000,0820,0000000000000) + 500.000,00 Kč 
     
 i) Rozpočtové opatření č. 2018/132 
  ve výdajích – odbor majetku města 
   oddělení správy a evidence budov  
   opravy a udržování – zimní stadion  
   (3412,5171,00000000,0051,0001103000000) + 91.714,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000120,0020,0002996000000)    - 91.714,00 Kč 
   
 j) Rozpočtové opatření č. 2018/133 
  v příjmu – odbor školství 
   ZŠ Ilji Hurníka  
   - vratka nevyčerpané dotace z MSK na 

projekt „Učitel spolutvůrce klimatu třídy“ 
 

  MD 231 
0600 

(3113,2229,00000333,0030,0000000000023) + 2.510,00 Kč 

     

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Finanční vypořádání s MSK za projekt 

„Učitel spolutvůrce klimatu třídy“  
(ZŠ I. Hurníka) 

 

  D 231 
000 

(6402,5366,00000333,0020,0000000000023) + 2.510,00 Kč 
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3274/87 RM 18 
8/87,8/87/1, 
8/87/2 

    

 k) Rozpočtové opatření č. 2018/134 
  ve výdajích – odbor výstavby 
   Posudky, konzultace a revize  
   - nákup služeb  
   (6171,5169,00000000,0060,0002525000000) - 60.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 
   budovy, haly a stavby  
   (6171,6121,00000000,0051,0000000000000)    + 60.000,00 Kč 
   
 l) Rozpočtové opatření č. 2018/135 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Horní náměstí 33,34,35  
   - stavby  
   (3612,6121,00000020,0220,0007638000000) - 1.000.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, TSO 
   JA TS – ul. Popská – vnitroblok za 

Slezankou – rozšíření schválené jmenovité 
akce o herní prvky pro volnočasové aktivity 

 

   - stavby  
   (3421,6121,00000020,0790,0004205000000) + 1.000.000,00 Kč 
   
 2. schvaluje 

 a) Změna rozpisu rozpočtu ZRR/2018/71 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  aa) ZŠ Otická - BOZP   
   (objednávka)  
   (3113,6121,00000000,0220,0007598000000)    + 49.150,00 Kč 
     
   Investice   
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -   49.150,00 Kč 
     
  ab) Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - 

Komárov – III. etapa - PD  
 

   (objednávka)  
   (2219,6121,00000000,0220,0007896000000)    + 18.480,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace  
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -   18.480,00 Kč 
     
 3. bere na vědomí 

 
  informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba za odborného lesního 

hospodáře ve výši 227.458,00 Kč. Od 01.01.2018 tyto platby nejsou zahrnovány 
mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za náhradu (novela 
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

  Hlasování: 9-0-0 
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3275/87 RM 18 
9/87, 9/87/1 

Dotace ostatní 

 Rada města 

 1. schvaluje  
 

 a) finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 
2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související 
s pořádáním akce Atletický cirkus 2018, ve výši 30.000,00 Kč 
 

 a1) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/72 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč 
     
   Tělocvičná jednota Sokol Opava  
   (3419,5222,00000000,0020,0000354000000)    + 30.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0  

 
 b) finanční dotaci Fotbalovému klubu SLAVIA OPAVA, z.s. se sídlem Wolkerova 

1469/1A, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 26541645, na náklady související 
s pořádáním charitativního turnaje „CECA CUP“, ve výši 15.000,00 Kč 
 

 b1) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/73 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 15.000,00 Kč 
     
   Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s.  
   (3419,5222,00000000,0020,0000303000000)    + 15.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0  

 
 c) finanční dotaci BK OPAVA z.s. se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 

Opava, IČ 04261305, na náklady související s dopravou na víkendové turnaje 
Central Europen Youth Basketball League, ve výši 50.000,00 Kč 
 

 c1) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/74 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč 
     
   BK OPAVA z.s.  
   (3419,5222,00000000,0020,0000530000000)    + 50.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0  

 
 d) finanční dotaci SRPDŠ při ZŠ Boženy Němcové v Opavě se sídlem Boženy 

Němcové 1317/2, Předměstí (Opava), 746 01 Opava, IČ 01299557, 
na republikové finále O pohár ministra školství v basketbalu, ve výši 
20.000,00 Kč 
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3275/87 RM 18 
9/87, 9/87/1 

  

 d1) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/75 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč 
     
   SRPDŠ při ZŠ Boženy Němcové v Opavě  
   (3421,5222,00000000,0020,0000513000000)    + 20.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0  

 
 e) finanční dotaci Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Opava, Předměstí, 

Olomoucká 305/88, IČ 00844004, na opravy sociálního zařízení pacientů 
pavilonů č. 22, ve výši 100.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

 e1) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 100.000,00 Kč 
     
   Psychiatrická nemocnice v Opavě  
   (3523,5339,00000000,0020,0000462000000)    + 100.000,00 Kč 
  pro předložení zastupitelstvu města 
  Hlasování: 9-0-0  

 
 f) finanční dar Obci Liptaň se sídlem Liptaň 146, 793 96 Liptaň, IČ 00296180,  

na náklady související s akcí Liptaň 1938/1945 – připomínka Liptaňské tragédie 
1938 a historickou rekonstrukci osvobozovacích bojů na osoblažsku z roku 1945, 
ve výši 10.000,00 Kč  

 f1) darovací smlouvu MMOPP00CWE17 mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Obcí Liptaň se sídlem Liptaň 146, 793 96 Liptaň, 
IČ 00296180, zastoupenou Mgr. Blankou Klimoškovou, starostkou, na náklady 
související s akcí Liptaň 1938/1945 – připomínka Liptaňské tragédie 1938  
a historickou rekonstrukci osvobozovacích bojů na osoblažsku z roku 1945,  
ve výši 10.000,00 Kč  

 f2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/76 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 10.000,00 Kč 
     
   Obec Liptaň  
   (3900,5321,00000000,0020,0000531000000)    + 10.000,00 Kč 
   

Hlasování: 9-0-0  

 2. neschvaluje 

  finanční dotaci TJ LOS Opava se sídlem Hauerova 725/3, Předměstí,  
746 01 Opava, IČ 22906720, na start a účast na závodě Isoma 1000 miles 
adventure 2018, ve výši 19.000,00 Kč 

   
Hlasování: 8-0-1 
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3276/87 RM 18 
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Schválení smluv 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, MMOPP00CWE7D, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Jindřiškou Tyranovou se sídlem 17.listopadu 902/13,  
747 06 Opava-Kylešovice, IČ 87092581, na náklady související s organizací 
Mistrovství Moravy mažoretek 2018, ve výši 20.000,00 Kč 
 

 b) smlouvu, MMOPP00CWE5N, 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, na výrobu přesných replik filtrů pěchotního 
srubu, ve výši 45.000,00 Kč 
 

 c) smlouvu, MMOPP00CWE88, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a spolkem BěhOpava – spolek se sídlem Tolstého 1467/16, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 02395479, zastoupeného Jiřím Sýkorou, 
předsedou, na dofinancování akce Opavská míle 2018, ve výši 10.000,00 Kč 
  

 d) smlouvu, MMOPP00CWE6I, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava, z.s. se sídlem 
Boženy Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou 
Ing. Karlem Záleským, předsedou, na náklady související s pořádáním 
23.ročníku Běhu o nejrychlejšího Opaváka, ve výši 20.000,00 Kč 
 

 e) smlouvu, MMOPP00CWE3X, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a spolkem Kováři Moravskoslezského kraje, z. s. se sídlem 
Slezská 61, Jilešovice, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ 01881841, zastoupeného 
Zbyňkem Pechálem, předsedou, na náklady související s pořádáním akce 
Kovářské sonáty, ve výši 30.000,00 Kč 
 

 f) smlouvu, MMOPP00CWE22, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Taneční školou Dance4Life, z.s. se sídlem  
17. listopadu 1210/2, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 05612322, zastoupenou 
Danielou Riesovou, předsedkyní spolku, na náklady související s účastí 
na Mistrovství Evropy v Chrudimi, ve výši 40.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 8-0-0  
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Žádost o souhlas SFC Opava a.s. 

 Rada města  

  schvaluje 

  změny předmětu nájmu nájemní smlouvy (MMOPP00BYNJP) uzavřené mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava,  
IČ 00300535, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. (jako 
pronajímatel) a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 
746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupenou Ing. Pavlou Brady (jako nájemce) 
uzavřenou 29. 6. 2011 ve znění jejich dodatků dle specifikace uvedené v žádostí 
Slezského fotbalového clubu Opava a.s. ze dne 19. 5. 2018 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
 
3278/87 RM 18 
12/87 

Majetkové záležitosti 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) Dohodu o přistoupení ke smlouvě o nájmu pozemku (PID MMOPP00GU8V1) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
pronajímatelem a paní V. B., manžely A. a M. N., panem R. P., panem D. Š., 
panem J. Š., paní S. V., paní H. Z. jakožto stávajícími nájemci a manžely T. a M. 
L. jakožto novými nájemci, jejímž předmětem je přistoupení nových nájemců ke 
stávající nájemní smlouvě uzavřené dne 23.10.2017 o pronájmu pozemku  
parc.č. 1017/1 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí 
 

 b) smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00IQ41H) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a společností 
JAM Enterprise s.r.o., zastoupenou Jarmilou Hofrovou, jednatelem, jakožto 
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 1884 – ostatní 
plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální 
mapy, za cenu ve výši 3.360,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

 2. schvaluje 

 a) nájemní smlouvu (PID MMOPP00IQ42C) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a Základní 
organizací Českého zahrádkářského svazu Opava, zastoupenou Karlem Špačkem 
předsedou a Vladimírem Larišem, tajemníkem, jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2134/2 – orná půda, k.ú. Opava - 
Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 
36.765,00 Kč/rok (cena dle zásad) 
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b) nájemní smlouvu (PID MMOPP00IQ437) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a Základní 
organizací Českého zahrádkářského svazu Opava Město, zastoupenou 
Lubomírem Fišerem předsedou, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
části pozemku parc.č. 901 – orná půda, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu 
v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 59.465,00 Kč/rok (cena dle 
zásad) 
 

 3. schvaluje 

 a) Dodatek č. 1 (PID MMOPP00GU8WW) k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.4.2004 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu osada  
„U Jaktarky“, zastoupenou Zdeňkem Sekerášem předsedou a Alicí Vaclavíkovou 
tajemnicí jakožto nájemcem, jejímž předmětem je doplnění smlouvy o ustanovení 
týkající se výstavby na pronajatém pozemku 

 b) Dodatek č. 2 (PID MMOPP00IQ4GE) k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.4.2004 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu osada  
„U Jaktarky“, zastoupenou Zdeňkem Sekerášem předsedou a Alicí Vaclavíkovou 
tajemnicí jakožto nájemcem, jejímž předmětem je omezení předmětu nájmu o část 
pozemku parc.č. 2133/1 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu 
v přiloženém snímku katastrální mapy 
 

 c) nájemní smlouvu (PID MMOPP00IQ4H9) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem, Základní 
organizací Českého zahrádkářského svazu Opava Město, zastoupenou 
Lubomírem Fišerem předsedou a Základní organizací Českého zahrádkářského 
svazu osada „U Jaktarky“, zastoupenou Zdeňkem Sekerášem předsedou a Alicí 
Vaclavíkovou tajemnicí jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem části 
pozemku parc.č. 2133/1 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu 
v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 615,00 Kč/rok,  
tj. 5,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

 4. schvaluje 

  smlouvu o výpůjčce nemovité věci (PID MMOPP00IQ4I4) mezi ČR – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00, Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou, ředitelkou 
odboru Odloučené pracoviště Opava jako půjčitelem a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je 
přenechání pozemku parc.č. 19, k.ú. Opava – Předměstí do bezplatného užívání 
 

 5. schvaluje 

 a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GUAS2) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako 
pronajímatelem a panem R. Z. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
pozemku parc.č. 2168/82 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 
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b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU8MA) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako 
pronajímatelem a panem Z. Š. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
pozemku parc.č. 2172/207 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
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 MMOPP00GU8LF) 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 MVDr. J. a MUDr. H. P. jakožto nájemci, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/27 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena 
dle zásad) 
 

 6. schvaluje 

  záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 294/1 – ostatní plocha, a parc.č. 294/4 – 
ostatní plocha, vše k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku 
katastrální mapy 

 7. schvaluje 

 a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/340 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 

 b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/187 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 

 c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/167 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
 

 8. schvaluje 

  záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2133/6 – ostatní plocha,  k.ú. Opava-
Předměstí o celkové ploše 4 m2, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální 
mapy (pozemek je umístěn v areálu městského koupaliště) 

 9. schvaluje 

 a) záměr snížení nájemného za pronájem pozemku parc.č. 3113/168, části pozemku 
parc.č. 3113/167 a části pozemku parc.č. 3113/1, k.ú. Opava - Předměstí 
pronajatých na základě smlouvy (PID MMOPP00FMU8B) uzavřené dne  
15. 12. 2013 se společností VESTAM s.r.o. o 30% 
 

 b) záměr snížení nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 3113/167,  
k.ú. Opava - Předměstí pronajaté na základě smlouvy (PID MMOPP004D3HR) 
uzavřené dne 16. 4. 2008 s Ing. M. Č. o 30% 

 c) záměr snížení nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 3113/167,  
k.ú. Opava - Předměstí pronajaté na základě smlouvy (PID MMOPP00ECAMC) 
uzavřené dne 23. 7. 1999 se společností VESTAM s.r.o. o 30% 
 

 d) záměr snížení nájemného za pronájem pozemků parc.č. 3113/166,  
parc.č. 3113/177, parc.č. 3113/178 a parc.č. 3113/179 pronajatých na základě 
smlouvy (PID MMOPP00A8TPK) uzavřené dne 7. 9. 1992 včetně pozdějších 
dodatků se společností VESTAM s.r.o. o 30% 

  Hlasování: 8-0-0 
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Základní škola Otická – změna účelu užívání služebního bytu v budově školy 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  provedení stavebních úprav spojených se změnou účelu užívání služebního bytu 
v budově Základní školy Opava, Otická 18 – příspěvková organizace na prostory 
školní družiny a zázemí pro kabinet  

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
 
 
 
3280/87 RM 18 
14/87 

Souhlas s umístěním sídla spolku při Základní škole Opava, Otická 18 
 

 Rada města 

  souhlasí 

  s umístěním sídla spolku s názvem Akademie Rinosport – pobočka MSK  
v budově Základní školy Opava, Otická 18 – příspěvková organizace, na adrese 
Otická 722/18, Předměstí, 746 01 Opava 

  Hlasování:  8-0-0  

 
 
 
 
3281/87 RM 18 
15/87 

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

 Rada města 

 1. ruší 

  usnesení č. 2944/79 RM 18 l) ze dne 28. 2. 2018 (Rada města schvaluje 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IT1WO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností T – Mobile Czech Republic a.s. se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, zastoupenou Petrou 
Nehněvajsovou pro umístění podzemního vedení elektronických komunikací 
do pozemků 2953/1, 2953/3, 251/2, 278/12, 2956, 257/1, 271/1, 2959/4, 2953/4, 
2960, 2959/3, 2959/2, 379/1, 2963/2, 2959/1, 2963/4, 2896/10, 2896/9  
v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu „75952_Opava_Krnovska56_PS002229 II“  
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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2.   schvaluje 

 a) nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00IT1WO_upr) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností T – Mobile Czech 
Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,  
IČ 64949681, zastoupenou Petrou Nehněvajsovou pro umístění podzemního 
vedení elektronických komunikací do pozemků 2953/1, 2953/3, 251/2, 278/12, 
2956, 257/1, 271/1, 2959/4, 2953/4, 2960, 2959/3, 2959/2, 379/1, 2963/2, 
2959/1, 2963/4, 2896/10, 2896/9 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu 
„75952_Opava_Krnovska56_PS002229 II“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00IQC73) 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 46580646 pro umístění podzemního 
vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice pro 
zrealizovanou stavbu „Malé Hoštice, ul. Družstevní, H., přípojka kNN“  
č.stavby IP-12-8018567 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

 c) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IQBPS) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  
Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou  společností GridServices, s.r.o.  
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, 
zastoupenou Julií Sládkovou, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku - 
Morava  sever a Ing. Ivonou Komárovou, technikem správy nemovitého majetku 
pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích  
parc.č. 1525, 1640, 1763, 1764, 1765, 1794, 1795, 1796, 1844, 1857, 1858, 
1873/1 v k.ú. Jaktař a pozemku parc.č. 2981 v k.ú. Opava - Předměstí pro 
zrealizovanou stavbu „REKO MS Opava, Vančurova +4, I. etapa“ za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 400.950,00 Kč  
+ DPH 

 d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0PDL) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a společností České Radiokomunikace a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 
Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 24738875, zastoupenou Mgr. Pavlem Kosem, 
Technickým ředitelem pro umístění podzemního  komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě v pozemcích parc.č. 2221/22 a 2976 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu „Optická přípojka HON Opava“ za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.800,00 Kč + DPH 

 e)  smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, (MMOPP00IT7FV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a R. S. bytem Opava, Kylešovice pro umístění sjezdu na 
pozemku parc.č. 2273/3 v k.ú. Kylešovice za účelem přístupu  
a příjezdu k pozemku parc.č. 350 v k.ú. Kylešovice z veřejné komunikace  
pro stavbu: „Připojení sousední nem. k místní komunikaci Opava 6“  
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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f) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IQBLC) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a M. a L.Š. oba bytem Opava, Kylešovice pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace  
a plynovodní přípojky do pozemků parc.č. 1408, 1410, 1828 v k.ú. Kylešovice 
pro stavbu: „Novostavba rodinného domu, včetně přípojek, zpevněných ploch  
a oplocení“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou 
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 g)  smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou), (MMOPP00IQBN2) mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 
747 06 Opava, IČ 64610250, zastoupenou Adamem Ludvíkem Kwiekem, 
předsedou představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města pro umístění svítidel veřejného osvětlení  
na stožárech trolejového vedení ve městě Opava 

  Hlasování: 7-0-1  

 
 
 
3282/87 RM 18 
16/87 

Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění 

 Rada města 

  schvaluje  
 

  Pojistnou smlouvu o skupinovém úrazovém pojištění (MMOPP00HONQI) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group se sídlem 
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, zastoupenou na základě plné 
moci Ing. Martinou Nytrovou, pojišťovacím makléřem seniorem 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
 
3283/87 RM 18 
17/87 

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné 
zavkladování věcného břemene  - vodovodní a kanalizační přípojky 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IT8PA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a R. K. a D. K., bytem Opava pro umístění podzemního 
vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 3084/2 a 3084/3 v k.ú. Jaktař pro 
stavbu „Vodovodní přípojka, Opava – Jaktař, Krnovská 107, parc.č. 1116,  
k.ú. Jaktař“, 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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b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IT8OF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a J. S. a N. S., bytem Opava pro umístění podzemního 
vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2529 v k.ú. Jaktař pro stavbu 
„Vodovodní přípojka pro RD č.p. 726, Opava, Jaktař, Přemyslovců“,  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)  
na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IT8Q5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a J. H., bytem Opava pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky a opěrné zdi do pozemku parc.č. 2702/264  
v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu „Stavební úpravy rodinného domu, 
pozemky parc.č. 2072/169, 2027/225, 2702/264, k.ú. 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   
 

 d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IT8TQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a T.P., bytem Opava pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1813/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu 
„Novostavba rodinného domu – Kylešovice“ na pozemcích parc.č. 1490/3, 
1490/4 a 1489, 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 
   

 e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IT8WB) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a RS – Metal, Rostislav Šmíd, se sídlem Vaškova 564/3,  
794 01 Krnov, IČ: 68315741 zastoupenou Rostislavem Šmídem, jednatelem 
společnosti pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku 
parc.č. 2123/35 v  k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu „Novostavba haly 
zámečnické výroby“ na pozemku parc.č. 2123/48, k.ú. 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   
 

 f) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IT8LU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a MORAVIA ENERGY GROUP s.r.o. se sídlem Krnovská 
2916/104, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 28611829, DIČ: CZ28611829 
zastoupenou Davidem Svobodou, jednatelem společnosti pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2952/3 v k.ú. Opava 
- Předměstí pro stavbu „Stavební úpravy bytového domu Krnovská 1256/79, 
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   
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g) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IT8UL) 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, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 
zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem  pro umístění 
výměny vodovodu do pozemků parc.č. 2351/1, 2347/2, 1553/2, 1586/5, 1565/2, 
3035/59, 2319, 1566/1, 2345/3 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu  
„Opava – Kateřinky, ul. U Cukrovaru , Rolnická – výměna vodovodu“,  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)  
na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 h) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00IT8UL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Sportovním klubem JANTAR Opava, z.s. se sídlem 
Jaselská 2754/20, 747 07 Opava – Předměstí, IČ: 13643444 zastoupenou  
Ing. Jiřím Složilem, předsedou výkonného výboru pro umístění podzemního 
vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 2123/4, 2131/1, 3055/13, 2043/1, 
2943/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Správní objekt sportovně – 
rekreačního areálu SK Jantar Opava, z.s.“, 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  

 
3284/87 RM 18 
18/87 

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení  
s názvem „Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřišť“ – smlouva 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP00HNXV8), mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, 
IČ: 48035599, zastoupenou panem Robertem Běhalem, ředitelem závodu 
Sportovní stavby a panem Zdeňkem Liškou, ředitelem oblasti Sportovní povrchy 
na základě plné moci ze dne 20. 3. 2018 

   
Hlasování: 9-0-0 

 
 
3285/87 RM 18 
19/87 

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „SFC – vyhřívaný 
trávník + kotelna“ – zrušení + opakované zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

 a) o zrušení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané  
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „SFC – vyhřívaný trávník  
+ kotelna“ v souladu s § 127 odst. 1 zákona 
 



 22 87. RMO 20. 6. 2018 

Anonymizované usnesení 
 

3285/87 RM 18 
19/87 

b) o opakovaném zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce  
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě 
ust. § 53 zákona s názvem „SFC – vyhřívaný trávník + kotelna“ – v rozsahu  
dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 

 2. jmenuje 

 a) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro otevírání obálek s nabídkami 
ve složení: 
1. Ing. Jana Onderková 
2. Ing. Martin Chalupski 
3. Ing. Milena Skazíková 

 b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami ve složení: 
1. Ing. Radka Šabatková 
2. Ing. Renata Cvancigerová 
3. paní Hana Fraňková 

 c) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která 
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Martin Víteček 
3. pan Jaroslav Rovňan 
4. Ing. Jana Onderková 
5. Ing. Renata Cvancigerová 

 d) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení 
nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. pan Libor Moravec 
2. pan Milan Němec 
3. pan Alois Grussmann 
4. Ing. Radka Šabatková 
5. Ing. Martin Chalupski 

   
Hlasování: 9-0-0  

 
3286/87 RM 18 
20/87 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
s názvem „Penzion IV., ul. Hálkova“ – smlouva 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, MMOPP00HNXTI, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností Metrostav a.s., se sídlem  
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, IČ: 00014915, zastoupenou Ing. Jaroslavem 
Heranem, ředitelem divize 1 na základě plné moci ze dne 20. 06. 2018 

 b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/77 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Penzion IV., ul. Hálkova                
   (4357,6121,00000000,0220,0007651000000)    + 3.156.170,00 Kč 
     
  Investice – projektová dokumentace             
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) -   3.156.170,00 Kč 
   

Hlasování:  9-0-0 
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Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „ZŠ Otická (zateplení 
+ výměna oken + střecha) vč. velké nástavby“ – smlouva 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, MMOPP00HNXUD, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností Unicont Opava s.r.o., se sídlem 
Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756, zastoupenou Ing. Vladimírem 
Peringerem PhD., jednatelem společnosti 
 

 b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2018/78 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   ZŠ Otická (zateplení + výměna oken + 

střecha) 
 

   (3313,6121,00000026,0220,0007598000000)         - 189.025,00 Kč 
     
  ZŠ Otická - nástavba       
   (3313,6121,00000026,0220,0007576000000)      + 189.025,00 Kč 
   (3313,6121,00000000,0220,0007576000000)      + 431.493,00 Kč 
     
  Investice – projektová dokumentace               
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)      -   431.493,00 Kč 
   

Hlasování: 9-0-0 
 
3288/87 RM 18 
22/87 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Ozvučení fotbalového 
stadionu Opava“ – zahájení výběrového řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem  
„Ozvučení fotbalového stadionu Opava“ v rozsahu dle Písemné výzvy k podání 
nabídek a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje 

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Martin Víteček 
2. pan Jaroslav Rovňan 
3. Ing. Jiří Elbl 
4. Ing. Jan Krömer 
 

 b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  
ve složení: 
1. pan Milan Němec 
2. pan Alois Grussmann 
3. Ing. Aleš Bořecký 
4. Ing. Kamil Kremser 
 

  Hlasování: 9-0-0 
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3289/87 RM 18 
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Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Multimediální světelná  
obrazovka Městského stadionu“ – výsledek výběrového řízení + smlouva 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

 a) o výsledném pořadí: 
1. ATLAS servis CZ, s.r.o., se sídlem Velká Polom, Opavská 492, PSČ 74764,    
IČ: 27763307 
2. HDT impex s.r.o., se sídlem Dalovice, Botanická 238/3, PSČ 36263,  
IČ: 25236431 
3. PERFECT ICE s.r.o., se sídlem Ostrava, Martinov, Provozní 3236,  
PSČ 72300, IČ: 27860221 
4. BIG LED SCREEN s.r.o., se sídlem Ostravice č. p. 362, 739 14, IČ: 04483669 
 

 b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost ATLAS servis CZ, s.r.o., se 
sídlem Velká Polom, Opavská 492, PSČ 74764, IČ: 27763307, jehož nabídka 
splnila požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky 
 

 2. schvaluje 

 a) smlouvu, MMOPP00HONL7, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností ATLAS servis CZ, s.r.o., se sídlem 
Velká Polom, Opavská 492, PSČ 74764, IČ: 27763307, zastoupenou  
Ing. Miroslavem Šmajstrlou, jednatelem společnosti, za cenu 889.000,00 Kč  
bez DPH 

 b) Rozpočtové opatření č. 2018/136 
  ve výdajích – odbor majetku města 
   oddělení správy a evidence budov  
   Multimediální světelná obrazovka – SFC  
   (3412,6122,00000120,0051,0001007000000)    - 436.810,00 Kč  
     
  ve výdajích – přípravy a realizace investic 
   Investiční rezerva  

    (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)     + 436.810,00 Kč  
 

  
Hlasování: 7-0-0   

 
 
3290/87 RM 18 
24/87 

Předložení záměru projektu s názvem „Centrum polytechnického vzdělávání“ 
včetně schválení partnerských smluv 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, (MMOPP00D6L2M), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Střediskem volného času, příspěvkovou organizací  
se sídlem Jaselská 227/4, 746 01 Opava, IČ 72071397, zastoupeným  
Mgr. Soňou Wenzelovou, ředitelkou 
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b) smlouvu, (MMOPP00D6S4Z), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a BENKO KLIMA s.r.o. se sídlem nám. Sv. Trojice 111/15, 
746 01 Opava, IČ 25822152, zastoupenou Ing. Kateřinou Grygarovou, Ph.D., 
jednatelkou společnosti  
 

 c) smlouvu, (MMOPP00D6L3H), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. se sídlem  
Ostravská 327/54, Opava – Komárov 747 70, IČ 60322195, zastoupenou 
Stanislavem Pavelkem, jednatelem společnosti 
 

 d) smlouvu, (MMOPP00D6L4C), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. se sídlem Vávrovická 275/89, 
Opava 747 70, IČ 27852954, zastoupenou Ing. Ondřejem Tůmou, ředitelem 
společnosti 

 e) smlouvu, (MMOPP00D6L57), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a SLEZSKÉ STAVBY OPAVA, s.r.o. se sídlem  
Partyzánská 18, Opava 747 05, IČ 48391212, zastoupenou Ing. Kateřinou 
Křejčí, MBA., jednatelkou společnosti 
 

 f) předložení projektového záměru s názvem „Centrum polytechnického 
vzdělávání“ v rámci výzvy č. 22 k předkládání projektových záměrů Zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání, opatření 1.1.1 ITI Ostravské aglomerace  
ve vazbě na výzvu č. 66 Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního 
programu Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI 
 

 g) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Centrum polytechnického 
vzdělávání“ v rámci 22. výzvy k předkládání projektových záměrů Zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání, opatření 1.1.1 ITI Ostravské aglomerace  
ve vazbě na výzvu č. 66 Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního 
programu Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI 
 

 h) zajištění financování projektu „Centrum polytechnického vzdělávání“ v investiční 
fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 22. výzvy k předkládání 
projektových záměrů Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, opatření 
1.1.1 ITI Ostravské aglomerace ve vazbě na výzvu č. 66 Řídícího orgánu 
Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro vzdělávání – 
integrované projekty ITI 
 

 i) zajištění udržitelnosti projektu „Centrum polytechnického vzdělávání“ v provozní 
fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci  
22. výzvy k předkládání projektových záměrů Zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání, opatření 1.1.1 ITI Ostravské aglomerace ve vazbě na výzvu č. 66 
Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura 
pro vzdělávání – integrované projekty ITI 
 

  Hlasování: 9-0-0  
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Záměr rozšíření předmětu nájmu, Hobzíkova 33, Opava; záměr snížení nájmu, 
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a Oldřichem Matějkem, se sídlem 
Hobzíkova 2566/33, 746 01 Opava, IČ: 18056024 jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je nájem prostor o výměře 35,90 m2 nacházejících se v prvním 
nadzemním podlaží budovy č.p. 2566, která je součástí pozemku  
parc. č. 2626/219, část obce Předměstí, vše v katastrálním území  
Opava-Předměstí, nacházející se na adrese Hobzíkova 2566/33, 746 01 Opava, 
kteréžto změny spočívají v rozšíření předmětu nájmu o prostor v prvním 
nadzemním podlaží o výměře 3,62 m2 na celkovou pronajatou plochu 39,52 m2, 
a tím o zvýšení ceny nájmu měsíčně o 122,00 Kč 

  Hlasování: 9-0-0 

 2. odročuje 
 

  projednání záměru změny Smlouvy o nájmu nemovitých věcí mezi Statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA z.s., 
se sídlem Wolkerova 1469/1A, 747 05 Opava, IČ: 26541645, zastoupeným 
předsedou, Petrem Čelůstkou, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem 
nemovitých věcí, a to: pozemku parc.č. St. 1721, jehož součástí je budova  
bez čp/če, dále pozemku parc.č. 1588/1, pozemku parc.č. 1588/2, pozemku  
parc.č. 1588/8, pozemku parc.č. 1588/9, pozemku parc.č. 1588/10 a pozemku 
parc.č. 1588/16 vše v katastrálním území Kateřinky u Opavy, kteréžto změny 
spočívají ve snížení měsíčního nájemného z částky 10.000,00 Kč za pronajatou 
plochu na částku 1.000,00 Kč za pronajatou plochu  

  Hlasování: 7-0-2  
 
3292/87 RM 18 
26/87 

Dodatek č. 2, Krnovská 30, Opava; souhlas s podnájmem, Hrnčířská 15a, Opava 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  dodatek č. 2, (MMOPP009XAU0), mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města, jako pronajímatelem a Ing. Jaromírem Tatarou,  
se sídlem Kylešovská 828/9, 746 01 Opava – Předměstí, IČ: 88571301, jako 
nájemcem 

 2. schvaluje 

  podnájem části prostoru ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
(PID:MMOPP009XFN0) 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 Radomírem 
Hájkem, se sídlem Hrnčířská 346/15a, 746 01 Opava, IČ: 42075351 v  budově 
č.p. 346, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 507/1 zastavěná 
plocha a nádvoří, ležícího v části obce Město, katastrálním území  
Opava - Město, na adrese Opava, Hrnčířská 346/15a 

  Hlasování: 9-0-0 
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3293/87 RM 18 
27/87 

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  
a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-45/2018 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) zřízení 2 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou  
od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2018 u MČ Podvihov 

 b) dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu č. OPA-V-45/2018(MMOPP00CWKXL) uzavřenou mezi  
Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 01  Opava,   
IČ  00300535,   zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a Úřadem práce České republiky, Kontaktním pracovištěm Opava,  
Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01Opava 1, IČ 72496991, 
zastoupeným Mgr. Petrou Ballovou, ředitelkou Kontaktního pracoviště Opava 
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2018/137 
  v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

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

 

 MD 231 
00 

82,38% (0000,4116,104513013,0020,0000000000082) + 98.856,00 Kč 

  17,62% (0000,4116,104113013,0020,0000000000082) + 21.144,00 Kč 
     
  ve výdajích – MČ Podvihov 
   platy zaměstnanců  
  82,38 % 

EU (3639,5011, 104513013,0820,0002520000000) + 73.773,13 Kč 

  17,62 % 
SR (3639,5011, 104113013,0820,0002520000000) + 15.779,10 Kč 

     

   povinné pojistné na sociální zabezpečení  

  82,38 % 
EU (3639,5031, 104513013,0820,0002520000000) + 18.443,28 Kč 

  17,62 % 
SR (3639,5031, 104113013,0820,0002520000000) + 3.944,78 Kč 

     

   povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 

 

  82,38 % 
EU (3639,5032, 104513013,0820,0002520000000) + 6.639,59 Kč 

  17,62 % 
SR (3639,5032, 104113013,0820,0002520000000) + 1.420,12 Kč 

 
 
 

  
Hlasování:  9-0-0  
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3294/87 RM 18 
29/87 

Seniorcentrum Opava – přijetí dotace z MSK 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou 
organizaci Seniorcentrum Opava ve výši 560.000,00 Kč 

 b) uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Seniorcentrem Opava, 
příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Michalem Jedličkou, ředitelem 
 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
 
3295/87 RM 18 
30/87 

Seniorcentrum Opava – přidělení bytu 

 Rada města 

 1. ruší 
 
 

  usnesení č. 2612/72 RM 17 ze dne 1. 11. 2017 ( RMO schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 9, na ulici Rolnická 1591/29 v Opavě,  
mezi Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací a paní R. L., trvale bytem 
Opava Vávrovice 
 

 2. schvaluje 
 

  nájemní smlouvu k bytu č. 33, na ulici Rolnická 1591/29 v Opavě, mezi 
Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací a paní R. L., trvale bytem  
Opava Vávrovice 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
 
3296/87 RM 18 
31/87 

Seniorcentrum Opava – čerpání fondu 

 Rada města 

  schvaluje 

  účetní převod částky 1.551.000,00 Kč v rámci organizace Seniorcentrum Opava 
z rezervního fondu na provozní účet organizace, k pokrytí nákladů na opravu 
výtahu dle rozhodnutí RMO ze dne 29. 11. 2017 

  Hlasování: 8-0-0  
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Kupní smlouvy - prodej motorového vozidla - motocykl zn. Kymco super 8 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) kupní smlouvu, (MMOPP00H4555), mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a B. H., bytem Opava 5 – Malé Hoštice 
 

 b) kupní smlouvu, (MMOPP00H45HH), mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a P. K., bytem Oldřišov 
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2018/138 
  v příjmech – městská policie 
  ca) prodej movitých věcí 

příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku 

 

   (5311,3113,000000000,0110,0009398000000) + 15.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – městská policie  
  cb) autoprovoz (vč. motorek)  
   opravy a udržování   
   (5311,5171,000000000,0110,0002512000000)   + 15.000,00 Kč 
   

Hlasování:  8-0-0  
 
 
 
 
3298/87 RM 18 
34/87 

Personální záležitosti 

 Rada města 

 1. zřizuje 

  2 nová pracovní místa „referentů spisovny“ na odboru výstavby MMO s účinností 
od 1. 9. 2018 
  

 2. stanoví  
 

  v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný 
přepočtený počet 329,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy 
+ 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo na VPP + 1 
pracovní místo osobní asistentky náměstka s účinností od 1. 9. 2018 
 

 3. schvaluje 
 

 a) v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního 
řádu Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1 a 2 tohoto 
usnesení, a to s účinností od 1. 9. 2018 
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 b) Rozpočtové opatření č. 2018/139 
  ve výdajích – odd. personální a mzdové 
   platy zaměstnanců  
   (6171,5011,00000120,0192,0001096000000) + 110.460,00 Kč 
   sociální pojištění  
   (6171,5031,00000120,0192,0001096000000) +   27.615,00 Kč 
   zdravotní pojištění  
   (6171,5032,00000120,0192,0001096000000) +  9.945,00 Kč 

  
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000120,0020,0002996000000) - 148.020,00 Kč 
   

Hlasování:  9-0-0 
 
3299/87 RM 18 
35/87 

Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové 
organizace, Mgr. Zuzaně Bornové za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  
ve výši dle důvodové zprávy 
 

 b) přiznání odměny řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace,  
Ing. Ilju Rackovi, Ph.D. za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši  
dle důvodové zprávy 
 

  Hlasování: 9-0-0  
 
 
 
3300/87 RM 18 
36/87 

Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na akcích Opavského léta zábavy 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  znění vzorové smlouvy o poskytnutí prostoru k prodeji na akcích Opavského léta 
zábavy 2018 (MMOPP00HNPOR) 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 
 

 2. pověřuje 
 

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

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

 c) Mgr. Bc. Evu Týlovou, DiS., vedoucí turistického informačního centra, 
k rozhodnutí o uzavření a k 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   
 
 
3301/87 RM 18 
37/87 

Dohoda o spolupráci s Hitrádiem Orion – propagace akcí „V rytmu 1. republiky“  
a „Vánoční trhy Opava 2018“ 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  Dohodu o spolupráci, (MMOPP00HNPYD), mezi statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Media marketing services a.s.  
se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ 27604942, zastoupenou  
Ing. Davidem Krzokem, finančním ředitelem, na základě Potvrzení o oprávnění 
jednat jménem společnosti  
 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
3302/87 RM 18 
38/87 

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  
 
 
 
3303/87 RM 18 
39/87 

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

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 31.05.2018 
do 14.06.2018 

   
Hlasování: 9-0-0  
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3304/87 RM 18 
40/87 

Výběrová řízení na byt 

 Rada města 

 1. schvaluje  

  pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného  
za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu: 
     
  Byt č. 4 velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě 
      1. R. O., trvale bytem Opava 
      2. D. B., trvale bytem Opava 
      3. P. H., trvale bytem Otice 
      4. H. H., trvale bytem Opava 
      5. P. F., trvale bytem Opava 
      6. K. Ž., trvale bytem Svobodné Heřmanice 
      7. A. Ž., trvale bytem Opava 
      8. R. M., trvale bytem Krnov 
      9. A. N., trvale bytem Fulnek 
    10. D. K., trvale bytem Kravaře 
    11. R. K., trvale bytem Opava 
    12. L. G., trvale bytem Slavkov 
    13. L. S., trvale bytem Kunčičky u Bašky  
    14. L. G., trvale bytem Hradec nad Moravicí 
   

 2. schvaluje 
 

  uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu uvolněnému bytu s dalším v pořadí  
ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě 
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na konkrétní uvolněný 
byt     
 

  Hlasování: 9-0-0  
 
 
3305/87 RM 18 
41/87 

Informace pro členy RMO, tisková oprava 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  tiskovou opravu usnesení č. 3234/86 RM 18 odst. a), (Opravené znění usnesení 
- Rada města schvaluje: návrh kupní smlouvy (MMOPP009XASA), mezi 
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, jako 
prodávajícím a Rozvoj, stavební bytové družstvo, se sídlem U Cukrovaru 1282/9, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 00053104, zastoupeným Radovanem Peterkou, 
předsedou představenstva a Irenou Suruvkovou, místopředsedkyní 
představenstva, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku 
parc.č. 310/2, jehož součástí je budova Malé Hoštice, č.p. 115, stavba 
občanského vybavení, označené geometrický plánem č. 826-9/2018 jako 
původní parc.č. 310/2, části pozemku parc.č. 310/9, označené geometrickým 
plánem č. 826-9/2018 jako původní parc.č. 310/9 a pozemku parc.č. 310/10,  
to vše ležící v katastrálním území Malé Hoštice za kupní cenu 2.577.820,00 Kč 
pro předložení  zastupitelstvu města  

  Hlasování: 9-0-0 
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3306/87 RM 18 
44/87 

Záměr udělení souhlasu s převodem nájmu, Na Pastvisku 78, Opava 

 Rada města 

  odročuje 

  projednání materiálu „Záměr udělení souhlasu s převodem nájmu,  
Na Pastvisku 78, Opava“ 

  Hlasování: 8-0-1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala v. r.  
primátor 

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

 


