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Anonymizované usnesení

RAD A
STA TU TÁR N ÍHO MĚ STA OPAVY
U S N E S E N Í
9. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 20.2.2019 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
260/9/RM/19

Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 20. 2. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

261/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Seniorcentrum Opava, p.o. - organizační řád
Rada města
1. schvaluje
organizační řád Seniorcentra Opava, p.o. s účinností od 1. 3. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

262/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Seniorcentrum Opava, p.o. - přijetí dotace z MSK - Senior Point Opava
Rada města
1. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem a Seniorcentrem Opavou, příspěvkovou organizací a přijetí
dotace dle této smlouvy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

263/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - pozemky pod garážemi
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00HZNJI mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1711- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č.2168/52- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Opava - Předměstí
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b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č.2168/147- zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č.2627/89- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Opava - Předměstí
3. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č.2530/326- zastavěná plocha a nádvoří a části
pozemku parc.č. 2530/178 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

264/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - garážiště
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZPX6) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je
prodej podílu o velikosti 13/37 na pozemku parc.č. 2625/34, k.ú. Opava - Předměstí,
za kupní cenu 4.000,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

265/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - vzdání se předkupního
práva
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vzdání se předkupního práva dle §1125 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
které statutárnímu městu Opava náleží jako vlastníku podílu o velikosti 55913/10000000
na pozemku parc.č. 2301/10, podílu o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7,
podílu o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6 a podílu o velikosti
133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy a
podílu o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30, katastrální území Palhanec

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

266/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků
Rada města
1. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 820 a pozemku parc.č. 819 jehož součástí je stavba
bez č.p., katastrální území Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
2. neschvaluje
způsob výběru žadatele pro uzavření kupní smlouvy jejímž předmětem je část pozemku
parc.č. 820 - zahrada a pozemku parc.č. 819 jehož součástí je stavba bez č.p., k.ú.
Jaktař, kde kritériem bude nejvyšší nabídka, a to obálkovou metodou mezi všemi zájemci

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2

267/9/RM/19

Majetkové záležitosti - záměr prodejů a směny pozemků SMO
Rada města
1. schvaluje

Usnesení: PŘIJATO
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a) záměr prodeje části pozemku parc.č.3172/1- ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
b) záměr prodeje části pozemku parc.č.1471- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky
u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
2. schvaluje
záměr směny části pozemku parc.č.2702/333- ostatní plocha ve vlastnictví SMO za část
pozemku parc.č. 2702/447 - ostatní plocha ve vlastnictví společnost ZAALEX s.r.o.,
vše k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
3. schvaluje
záměr směny části pozemku parc.č. 592/3 - orná půda, k.ú. Malé Hoštice ve vlastnictví
SMO za pozemek parc.č. 374/1 - orná půda, k.ú. Vávrovice ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░
4. schvaluje
záměr zřízení práva stavby k části pozemku 2044/3 - ost. plocha, označené
dle nezapsaného GP jako parc.č. 2044/6, k.ú. Opava - Předměstí
5. neschvaluje
a) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 752/106 - ostatní plocha, k.ú. Opava Předměstí
b) záměr prodnájmu části pozemku parc.č. 245/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
6. neschvaluje
zřízení služebnosti stezky a cesty a služebnosti zřízení parkovacích míst u pozemku
parc.č. 2157/1 - ostatní plocha ve prospěch oprávněné nemovitosti - pozemku parc.č.
2162/65 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 2864, vše k.ú. Opava Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

268/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) upravenou kupní smlouvu (PID MMOPP00HZOUS) mezi statutárním městem
Opava jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░ a panem ░░░░ ░░░░ ░░░
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 74 - trvalý travní
porost, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
parc.č. 74/1, k.ú. Držkovice, za cenu ve výši 50.880,00 Kč, tj. 160,00 Kč/m2 (cena dle
zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3

269/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZQLN) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a Společenstvím vlastníků pro dům Elišky Krásnohorské 2497/21,
Opava, se sídlem Elišky Krásnohorské 2497/21, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 26847329, zastoupené panem Vladimírem Němčanským, předsedou výboru a paní
Jarmilou Stružovou, mistopředsedou výboru jakožto kupujícím, jejímž předmětem je
prodej části pozemku parc.č. 2530/252 - ostatní plocha, označené dle přiloženého
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2530/963, k.ú. Opava Předměstí, za cenu ve výši 15.488,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 včetně DPH (cena dle
zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2

Usnesení: PŘIJATO
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
a) prodej pozemku parc.č. 1085/2 - orná půda, k.ú. Podvihov
b) prodej části pozemku parc.č. 546/1 - zahrada, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém
snímku katastrální mapy
c) prodej pozemku parc.č. 259/2 - orná půda, k.ú. Březová u Vítkova

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

271/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1. ruší
usnesení RMO ze dne 5.12.2018 č.usn. 75/4/RM/18 bod 1. (RMO doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu a dohodu o omezení věcného břemene
(PID MMOPP00HZOS2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města,
panem ░░░░ ░░░░ ░░░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto oprávněnou, jejímž
předmětem směna části pozemku parc.č. 2855 - ostatní plocha, označená dle přiloženého
nezapsaného geometrického plánu jako díl "a", části pozemku parc.č. st.2202 - zastavěná
plocha a nádvoří, označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl
"b", sloučené do pozemku parc.č. 2855/2 ve vlastnictví SMO za část pozemku
parc.č.st.2201/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označená dle přiloženého nezapsaného
geometrického plánu jako parc.č. 3315 ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░ , vše
katastrální území Kateřinky u Opavy)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

272/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu (PID MMOPP00HZOS2) mezi statutárním městem Opava a
panem░░░░ ░░░░ ░░░ , jejímž předmětem směna části pozemku parc.č. 2855 - ostatní
plocha, označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl "a", části
pozemku parc.č. st.2202 - zastavěná plocha a nádvoří, označená dle přiloženého
nezapsaného geometrického plánu jako díl "b", sloučené do pozemku parc.č. 2855/2
ve vlastnictví SMO za část pozemku parc.č.st.2201/1 - zastavěná plocha a nádvoří,
označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3315 ve
vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░ , vše katastrální území Kateřinky u Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

273/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města - garáže
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZO3J) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku pod garáží parc.č. 2890/444 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického
podílu o velikosti 1/12 na pozemcích parc.č. 2890/454 a parc.č. 2890/455 - ostatní
plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 17.284,00 Kč (cena dle zásad)
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b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZO4E) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej
spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na pozemcích parc.č. 2890/454 a parc.č.
2890/455 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 4.784,00 Kč, tj.
200,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vzdání se předkupního práva dle §1125 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/20 na pozemku parc.č. 2540/45, k.ú. Opava Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1

274/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti - výpůjčka
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00HZQKS) mezi statutárním městem Opava jako
půjčitelem a Společenstvím vlastníků pro dům Elišky Krásnohorské 2497/21,
Opava jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č.
2530/252 - ostatní plocha a části pozemku parc.č. 2530/135 - ostatní plocha, k.ú. Opava Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1

275/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZO64) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto kupujícími, jejímž
předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1018/3 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 260/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

276/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZNIN) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/149 - 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)
b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZNHS) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/167 - 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)
2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/204 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
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b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/131 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1671 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Kateřinky u Opavy
3. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1846/8 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1

277/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Záměr změny smlouvy, Hrnčířská 125/11, Opava
Rada města
1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (PID smlouvy
MMOPP00C4KSE) uzavřené mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem
a BETINA spol. s r.o., se sídlem Mostní 72/1020, 747 05 Opava - Kateřinky,
IČ: 18054269 jakožto nájemcem dne 6. 6. 2012, jejímž předmětem je nájem
prostor o výměře 108,37 m2 nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy
č.p. 125 objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 434 zastavěná plocha
a nádvoří ležící v katastrálním území Opava-Město, a nacházející se na adrese
Hrnčířská 125/11, 746 01 Opava, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu
z doby určité do 31. 3. 2019 na dobu určitou do 31. 3. 2024

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

278/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Záměr změny smlouvy, Kolářská 5, Opava
Rada města
1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu kina Mír uzavřené dne 2. 2. 2010 mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a Martinem Žižlavským, se sídlem Krnovská 28/45,
746 01 Opava, IČ:65518161, jakožto nájemcem, kteréžto změny spočívají ve zúžení
předmětu nájmu o věci movité a v rozšíření předmětu nájmu o věci movité

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2

279/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a dohoda o zrušení
věcného břemene
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a dohodu o zrušení věcného
břemene (MMOPP009XADD) mezi statutárním městem Opava a Charitou Opava,
se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava - Jaktař, IČ:43964591

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2

280/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Záměr výpůjčky, Horní náměstí 21/4, Opava
Rada města
1. schvaluje
záměr výpůjčky prostoru sloužícího podnikání v I.PP budovy č.p. 21, stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 265/3, zastavěná plocha a nádvoří, ležící
v části obce Město, katastrální území Opava-Město, na adrese Opava, Horní náměstí
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21/4; uvedená budova a prostory sloužící podnikání tvoří část Obchodního centra
Slezanka
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

281/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek č. 2, Mezi Trhy 108/1 a 109/3, Opava
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00I7YP6) ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
podnikání (MMOPP00DG519) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem
a KOSMAS s.r.o., se sídlem Praha 2, Lublaňská 693/34, PSČ: 120 00, IČ: 25710257 jako
nájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

282/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Uznání dluhu a dohoda o jeho splátkách, Pekařská 417/12, Solná 417/8 Opava
Rada města
1. schvaluje
uznání dluhu a dohodu o jeho splátkách (MMOPP00I7YSR) mezi statutárním městem
Opava a Věrka s.r.o., se sídlem Stratilova 1823/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ:24258385

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

283/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o nájmu, Rybí trh 27/2, Opava
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání (MMOPP00I7YLQ) mezi statutárním
městem Opava a Danielem Kupkou, se sídlem U Hřbitova 547/41, 747 06
Opava - Kylešovice, IČ:07870558

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

284/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o uveřejňování smluv v registru smluv
Rada města
1. schvaluje
smlouvu
o
uveřejňování
smluv
v
registru
smluv
(MMOPP00HXM8Y),
mezi Městem a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

285/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností, Horní náměstí 67 a 69, Opava
Rada města
1. odročuje
projednání materiálu "Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností, Horní náměstí 67 a
69, Opava" do doby vypracování znaleckého posudku

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností, Horní náměstí 67 a 69, Opava
Rada města
1. ukládá
1. odboru majetku města
1.1. zajistit vypracování znaleckého posudku, jehož předmětem bude stanovení výše
zhodnocení předmětu nájmu dle smlouvy PID (MMOPP006QXVC) v důsledku
stavebních úprav provedených nájemcem nad rámec původně schválených
investic z roku 2002/2003 a dále obvyklé ceny movitých věcí, tvořících zařízení a
vybavení předmětu nájmu
Termín: 20.3.2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

287/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Bazén Žižkova- dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení
Rada města
1. schvaluje
dodatek (MMOPP00EV098) ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV
(MMOPP00EIQQI) mezi ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a statutárním městem Opava jako
žadatelem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

288/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJLBB) mezi Správou železniční
dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové
Město, IČ 70994234 a Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ 65993390 pro umístění
komunikace na pozemku parc.č. 690/1 v k.ú. Vávrovice pro stavbu "Silnice I/11 Opava,
Severní obchvat - západní část", stavební objekt "SO 121 Propojení ulic Obecní a
Vávrovické" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč
+ DPH
b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HXI8Q) mezi Statutárním městem
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ 27295567 pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č.
201/2 a 212 v k.ú. Milostovice pro stavbu "PREL A - Opava Milostovice, STL
plynovod" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500,00 Kč
c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00IJLLX) mezi Statutárním městem Opava a společností UPC Česká
republika, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 00562262
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a skříně
technologického rozvaděče na pozemcích parc.č. 2589 a 2312/3 v k.ú. Kateřinky
u Opavy pro stavbu "SEK Opava - vymístění technologického rozvaděče"
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, (MMOPP00IJLK2) mezi Statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ bytem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Milíkov a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ oba bytem Opava a společností UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem
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Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 00562262 pro umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc.č. 2592/2 v k.ú.
Kateřinky u Opavy pro stavbu "SEK Opava - vymístění technologického rozvaděče"
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 právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, (MMOPP00HXI4A) mezi Statutárním městem Opava a společností
ZAALEX s.r.o. se sídlem K Rybníčkům 9,747 81 Otice, IČ 4766698 pro umístění
2 sjezdů na pozemcích parc.č. 2956, 2912/19,278/13, 278/2, 277/1 v k.ú. Opava Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 277/1, 277/5, 277/6,
277/8, 277/10, 278/2, 289/1 a 278/13 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu
"Novostavba bytového domu ulice Kasárenská - etapa 3, kat. 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 zabezpečení přeložky veřejného osvětlení z důvodu investiční výstavby
mezi Statutárním městem Opava a společností m2 INVEST s.r.o. se sídlem Pelušková
1405, Kyje, 198 00 Praha 9, IČ 27949494 pro provedení přeložky podzemního
kabelového vedení veřejného osvětlení a sloupu veřejného osvětlení umístěného
v/na pozemku parc.č. 2995/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby
"Technická a dopravní infrastruktura pro RD a řadové domy "NERUDOVKA"
g) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00IJLAG) mezi Statutárním městem Opava a společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
3, IČ 04084063 a společností MG Senior Centrum OP s.r.o. se sídlem Ostrožná
244/27, Město, 746 01 Opava, IČ 29454336 pro umístění podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 2986/1 a 2981 v k.ú. Opava Předměstí pro stavbu "VPIC Opava, Vila Vančurova" za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

289/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, (MMOPP00IJLVJ) mezi Statutárním městem Opava a společností HOUM s.r.o.
se sídlem Nákladní 895/41, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 48399698, pro umístění sjezdu
na pozemku parc.č. 2912/22 v k.ú. Opava - Předměstí a provedení stavebních úprav na
pozemku parc.č. 1449 v k.ú. Opava - Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku
parc.č. 1447 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Novostavba sjezdu na komunikaci III.
třídy 4641 parc.č. 1449, 2912/22 k.ú. Opava - Předměstí, okres Opava" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

290/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy
Rada města
1. schvaluje
a) umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2702/302, 2702/2,
2702/95, 3034 a 2663/2 v k.ú. Opava - Předměstí a umístění jistících skříní
na pozemcích parc.č. 2702/302 a 2702/95 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace
stavby "Opava, Březinova, obnova vNN/kNN"
b)
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umístění podzemního vedení nízkého napětí a pojistkových skříní do/na pozemcích
parc.č. 2711, 2728, 2729/1, 2789, 2312/1, 388/10, 2431/1, 394/69, 3292, st. 842/2,
394/28, 394/29, 394/30, 2312/2, 2312/4, 389/52, 389/2, 389/41, 2312/14 v k.ú.
Kateřinky u Opavy a rekonstrukci nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích
parc.č. 2312/4, 2312/1, 2312/2, 388/10, 2431/1, 394/30, 394/29, 2728 v k.ú. Kateřinky
u Opavy v rámci realizace stavby "Opava, Fügnerova a okolí, obnova vNN/kNN"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

291/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zpráva o vývoji a přijatých opatřeních v Opavské kulturní organizaci
Rada města
1. bere na vědomí
a) zprávu o vývoji v Opavské kulturní organizaci, p. o. a přijatých nápravných opatření k
odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole Opavské kulturní
organizace, p. o. provedené oddělením kontroly MMO v roce 2018
b) pokračování Mgr. Bc. Marcely Mrózkové Heříkové na pozici ředitelky Opavské kulturní
organizace, p. o.

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

292/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zpráva o vývoji a přijatých opatřeních v Opavské kulturní organizaci
Rada města
1. ukládá
ředitelce Opavské kulturní organizace, p.o. Mgr. Bc. Marcele Mrózkové Heříkové, aby po
obdržení konečné zprávy o finančním auditu tuto neprodleně předložila vedení a radě
města

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

293/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dodávkového
automobilu pro Opavskou kulturní organizaci" - výsledek výběrového řízení + smlouva
Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:
1. HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 26826925
2. S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov č. p. 88, 793 83 Jindřichov, IČ: 61943649
3. Auto Hruška s.r.o., U Staré elektrárny 1895/52, Slezská Ostrava 710 00 Ostrava,
IČ: 25877470
4. FEDERAL CARS Praha s.r.o., Kloknerova 2249/9, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ:
07738722
5. FAMKO, spol. s r. o., Preslova 716/2, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 00566349
6. BRNOCAR a.s., Palackého třída 155, 612 00 Brno, IČ: 26241439
7. AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., Ostravská 1941/38a, 748 01 Hlučín, IČ: 26835746
8. AUTO IN s.r.o., Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice, IČ: 25298828
9. PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany, IČ: 26178559
10. Auto Kora top s.r.o., M. Alše 780, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 27789306
b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HAGEMANN a.s. se sídlem Hradní 27/37,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 26826925, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč vč. DPH
2. schvaluje
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smlouvu mezi Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací se sídlem Ostrožná
236/46, Město, 746 01 Opava, IČ: 75117398 a společností HAGEMANN a.s. se sídlem
Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 26826925
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

294/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení osobních automobilů
pro statutární město Opava" - výsledek výběrového řízení + smlouva
Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek pro Část A:
1. PV - AUTO spol. s r.o., Brněnská 4240/108, 796 01 Prostějov, IČ: 25336711
2. AUTO Červený s.r.o., Hlavní třída 384/142, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 29122830
3. AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, IČ: 00544957
4. ADO Ostrava, a.s., Brandlova 1911/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 47676973
5. Autodům Vrána s.r.o., Železničářů 1492/3, Město, 736 01 Havířov, IČ: 26826399
b) o výběru nejvhodnější nabídky pro Část A uchazeče PV - AUTO spol. s r.o. se
sídlem Brněnská 4240/108, 796 01 Prostějov, IČ: 25336711, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH
c) o výsledném pořadí nabídek pro Část B:
1. AUTO Červený s.r.o., Hlavní třída 384/142, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 29122830
2. PV - AUTO spol. s r.o., Brněnská 4240/108, 796 01 Prostějov, IČ: 25336711
3. AUTO DUBINA, a.s., Horní 3023/122, Bělský Les, 700 30 Ostrava, IČ: 25832191
4. AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, IČ: 00544957
5. Autodům Vrána s.r.o., Železničářů 1492/3, Město, 736 01 Havířov, IČ: 26826399
6. ADO Ostrava, a.s., Brandlova 1911/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 47676973
d) o výběru nejvhodnější nabídky pro Část B uchazeče AUTO Červený s.r.o. se sídlem
Hlavní třída 384/142, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 29122830, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH
e) o výsledném pořadí nabídek pro Část C:
1. AUTO Červený s.r.o., Hlavní třída 384/142, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 29122830
2. Autodům Vrána s.r.o., Železničářů 1492/3, Město, 736 01 Havířov, IČ: 26826399
3. PV - AUTO spol. s r.o., Brněnská 4240/108, 796 01 Prostějov, IČ: 25336711
4. ADO Ostrava, a.s., Brandlova 1911/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 47676973
f) o výběru nejvhodnější nabídky pro Část C uchazeče AUTO Červený s.r.o. se sídlem
Hlavní třída 384/142, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 29122830, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH
2. schvaluje
a) pro Část A smlouvu, (MMOPP00IUNV6), mezi statutárním městem Opava
a společností PV - AUTO spol. s r.o. se sídlem Brněnská 4240/108, 796 01 Prostějov,
IČ: 25336711
b) pro Část B smlouvu, (MMOPP00IUNW1), mezi statutárním městem Opava
a společností AUTO Červený s.r.o. se sídlem Hlavní třída 384/142, 353 01 Mariánské
Lázně, IČ: 29122830
c) pro Část C smlouvu, (MMOPP00IUNXW), mezi statutárním městem Opava
a společností AUTO Červený s.r.o. se sídlem Hlavní třída 384/142, 353 01 Mariánské
Lázně, IČ: 29122830

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

295/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Mírová 35" (výměna
oken) - smlouva
Rada města

Přehled usnesení [9/RM/20.2.2019]
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1. schvaluje
smlouvu, (MMOPP00IKMSE), mezi statutárním městem Opava a společností RI OKNA
a.s. se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

296/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Dokončení západní části jižního
obchvatu města Opavy mezi sil. I/46 Olomoucká a sil. I/11 Bruntálská" - studie" výsledek výběrového řízení + smlouva
Rada města
1. rozhoduje
a) o vyloučení uchazeče Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova
1668/13a, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868, z důvodu nesplnění technické
kvalifikace uvedené v Písemné výzvě k podání
b) o výsledném pořadí nabídek:
1. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00
Moravská Ostrava, IČ: 42767377
2. RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 139/25a,
602 00 Brno-střed, Stránice, IČ: 25325680
3. PUDIS a.s, se sídlem Nad vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10,
Strašnice, IČ: 45272891
4. SHB, akciová společnost, se sídlem, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava a Přívoz, IČ: 25324365
5. sdružení DOPRAPLAN s.r.o. a MDS projekt s.r.o., reprezentant sdružení:
DOPRAPLAN s.r.o., se sídlem Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory,
IČ: 05411572 a druhý člen sdružení: MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566
01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938
c) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 42767377, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00HXTGH, mezi statutárním městem Opava a společností
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Moravská
Ostrava, IČ: 42767377

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

297/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "MŠ Milostovice výměna oken + elektro + fasáda" - zahájení výběrového řízení
Rada města
1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "MŠ
Milostovice - výměna oken + elektro + fasáda", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání
nabídek a důvodové zprávy
b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1) RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 27, 747 01 Opava, IČ: 62305620
2) Slezské stavby Opava s.r.o., Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava 5, IČ: 48391212
3) WINRO s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice, IČ: 62300911
4) GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
5) Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o., U Panského dvora 2, 746 01 Opava,
IČ: 63323524
6) RENOVA OPAVA spol. s r.o., Bechlínská 705/2, Praha, IČ: 44738773
7) JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, Horní Benešov, IČ: 26876574
2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Jana Onderková
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2. pan Kamil Ručil
3. Ing. Andrea Štenclová
b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Martin Chalupski
3. Ing. Eva Dostálová
3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/12
ve výdajích - Městská část Milostovice
rezerva MČ Milostovice
(6409,5901,00000020,0870,0000000000000)

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
MŠ Milostovice - výměna oken + elektro +
fasáda
(3111,6121,00000020,0220,0007545000000)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

298/9/RM/19

- 1.000.000,00 Kč

+ 1.000.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Sídliště Kylešovice - 17.
listopadu" - výsledek zadávacího řízení + smlouva
Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130
2. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213
3. VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00
Plzeň, IČ: 27967638
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
IČ: 48035599
5. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČ: 64610225
6. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191
b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele PROSTAVBY, a.s., Dědina 447,
683 54 Otnice, IČ: 27713130, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.
2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00IKMLD, mezi statutárním městem Opava a společností PROSTAVBY,
a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130.

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

299/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o výkonu autorského dozoru č. 7/2019/PRI (MMOPP00IKMPT) mezi
statutárním městem Opava a Ing. Lubomírem Novákem, podnikající fyzickou osobou
se sídlem Divadelní 2087/14, 741 01 Nový Jičín, IČ: 12650757, ░░░░ ░░░░ ░░░░
na zakázku malého rozsahu "Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace" za cenu
nejvýše přípustnou 216.000,00 Kč bez DPH (261.360,00 Kč vč. DPH)
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b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/6
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace - AD
(2321,6121,00000000,0220,0007869000000)
Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

300/9/RM/19

+ 261.360,00 Kč

- 261.360,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Příprava investiční akcí - smluvní vztahy
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o postoupení práv a převzetí závazků z územního rozhodnutí č. 4/2019/PRI
(MMOPP00IKMT9) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupenou na základě plné moci společností SUNFIN PRAHA s.r.o. se sídlem Olgy
Havlové 2901/28, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 28953096, v rámci akce "Vlaštovičky +
Jarkovice - splašková kanalizace"
b) smlouvu č. 6/2019/PRI (MMOPP00IKMRJ) o zabezpečení přeložky vodního díla
vyvolané investiční výstavbou mezi statutárním městem Opava a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169,
709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, a to vodovodního řadu DN 150 GG
v rámci akce "Rekonstrukce mostu ul. Mostní"
c) smlouvu č. 8/2019/PRI (MMOPP00IKMOY) o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, a to vedení NN v rámci akce "Sídliště Kylešovice 17. listopadu"

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

301/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Systém interních předpisů schvalovaných RMO
Rada města
1. bere na vědomí
informaci k systému interních předpisů schvalovaných RMO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

302/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Mimořádná splátka úvěru
Rada města
1. schvaluje
a) mimořádnou splátku dlouhodobého úvěru na základě podmínek Smlouvy o úvěru mezi
SMO a Komerční bankou a.s. z roku 2017 (MMOPP00SWLQD)
b) Rozpočtové opatření č. 2019/13
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
zapojení zůstatku ZBÚ
MD 2310000
(0000,8115,000000120,0020,00000000000000)

+ 9.032.690,86 Kč
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+ 9.032 690,86 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

303/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský
dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady I.
Rada města
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem
Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen "společnost Městský dopravní
podnik Opava, a.s."), jejímž jediným akcionářem je Statutárním město Opava, rozhodla dle ust.
§ 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:
1. bere na vědomí
vyjádření dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. ze dne 18. 02.
2019 ke mzdě a odměně z dohody o pracovní činnosti Jana Štěrby, nar. ░░░░ ░░░ ,
bytem ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , zaměstnance společnosti Městský dopravní
podnik Opava, a.s., který je současně i místopředsedou představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s., kterážto mzda byla sjednána ve smlouvě o mzdě
uzavřené mezi Janem Štěrbou a společností Městský dopravní podnik Opava, a.s. dne 02.
01. 2019 a kterážto odměna byla určena ve mzdovém výměru ze dne 08. 02. 2019
navazujícím na dohodu o pracovní činnosti uzavřenou mezi Janem Štěrbou a společností
Městský dopravní podnik Opava, a.s. dne 08. 02. 2019
2. schvaluje
mzdu a odměnu z dohody o pracovní činnosti Jana Štěrby, nar. ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem
░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , zaměstnance společnosti Městský dopravní podnik
Opava, a.s., který je současně i místopředsedou představenstva společnosti Městský
dopravní podnik Opava, a.s., jak je tato mzda sjednána ve smlouvě o mzdě uzavřené mezi
Janem Štěrbou a společností Městský dopravní podnik Opava, a.s. dne 02. 01. 2019 a jak
je tato odměna určena ve mzdovém výměru ze dne 08. 02. 2019 navazujícím na dohodu
o pracovní činnosti uzavřenou mezi Janem Štěrbou a společností Městský dopravní
podnik Opava, a.s. dne 08. 02. 2019
3. schvaluje
takové případné budoucí změny (navýšení) mzdy schválené v odstavci 2. tohoto usnesení
a odměny z dohody o pracovní činnosti schválené v odstavci 2. tohoto usnesení, na které
bude Janu Štěrbovi, nar. ░░░░ ░░░ , bytem ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , plynout
právo z vnitřních předpisů společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. upravujících
obecně pracovněprávní nároky zaměstnanců společnosti Městský dopravní podnik Opava,
a.s. (např. z kolektivní smlouvy, pravidel pro odměňování zaměstnanců společnosti apod.),
a to v rozsahu, v jakém bude mít na změnu (navýšení) mzdy a odměny z dohody
o pracovní činnosti právo kterýkoli zaměstnanec společnosti Městský dopravní podnik
Opava, a.s. na stejném pracovním místě
4. ukládá
1. primátoru města
1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí statutárního města Opavy jako
jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. dle výše
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře bez
zbytečného odkladu doručil společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Termín: 1.3.2019

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

304/9/RM/19

Dotace ostatní - Mendelovo gymnázium - mezinárodní soutěž
Rada města

Usnesení: PŘIJATO
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1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace se sídlem
Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na cestovné související s účastí
na mezinárodní soutěži Beijing Youth Science Creation Competition, ve výši 21.000,00 K
2. schvaluje
finanční dotaci Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem
Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na cestovné související s účastí
na mezinárodní soutěži Beijing Youth Science Creation Competition, ve výši 21.000,00 Kč
3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/7
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 21.000,00 Kč

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková org.
(3121,5339,00000000,0020,0000229000000)

+ 21.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

305/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - Klub zdravotně postižených Eliška - projekt Moře
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky
Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související
s projektem Moře 2019, ve výši 80.000,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky
Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související
s projektem Moře 2019, ve výši 80.000,00 Kč
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 80.000,00 Kč

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.
(4379,5222,00000000,0020,0000112000000)

+ 80.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

306/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - HigBic - Na kole dětem 2019
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti HigBic s.r.o.se sídlem Veselí nad Moravou, Na Hrázi
244, PSČ 698 01, IČ 29208521, na náklady související s akcí Na kole dětem 2019, ve výši
50.000,00 Kč
2. schvaluje
finanční dotaci společnosti HigBic s.r.o.se sídlem Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244,
PSČ 698 01, IČ 29208521, na náklady související s akcí Na kole dětem 2019, ve výši
25.000,00Kč
3. schvaluje
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Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/8
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 25.000,00 Kč

HigBic s.r.o.
(3421,5213,00000000,0020,0000451000000)

+ 25.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

307/9/RM/19

Dotace ostatní - P.A.L. Production - natáčení filmu
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci P.A.L. production s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00
Praha 4, IČ 06938647, na náklady související s realizací natáčení filmu, ve výši
500.000,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
finanční dotaci P.A.L. production s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4,
IČ 06938647, na náklady související s realizací natáčení filmu, ve výši 500.000,00 Kč
3. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)
P.A.L. Production
(xxxx,xxxx,xxxxxxxx,xxxx,xxxxxxxxxxxxx)

- 500.000,00 Kč

+ 500.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

308/9/RM/19

Dotace ostatní - Bekus art style s.r.o. - Tattoo Session Silesia
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Bekus art style, s.r.o. se sídlem Opava - Město,
Nákladní 32/18, PSČ 74601, IČ 28590708, na náklady související s 15.ročníkem Tattoo
Session Silesia, ve výši 50.000,00 Kč
2. schvaluje
finanční dotaci společnosti Bekus art style, s.r.o. se sídlem Opava - Město, Nákladní
32/18, PSČ 74601, IČ 28590708, na náklady související s 15.ročníkem Tattoo Session
Silesia, ve výši 30.000,00 Kč
3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/9
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 30.000,00 Kč

Bekus Art Style, s.r.o.
(3319,5213,00000000,0020,0000280000000)

+ 30.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [9/RM/20.2.2019]
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Dotace ostatní - FreiPlatz v Opavě
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci MgA. Václava Minaříka se sídlem Otáhalova 263/1, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 73089672, na náklady související s pořádáním hudebního festivalu
FreiPlatz v Opavě, ve výši 200.000,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční dotaci MgA. Václavu Minaříkovi se sídlem Otáhalova 263/1, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 73089672, na náklady související s pořádáním hudebního festivalu FreiPlatz
v Opavě, ve výši 150.000,00 Kč
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 150.000,00 Kč

Václav Minařík
(3319,5222,00000000,0020,0000262000000)

+ 150.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

310/9/RM/19

Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava - Janáčkova filharmonie v Opavě
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace se sídlem
28. října 2556/124, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00373222, na projekt
Janáčkova filharmonie v Opavě, ve výši 250.000,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční dotaci Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem 28. října
2556/124, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00373222, na projekt Janáčkova
filharmonie v Opavě, ve výši 250.000,00 Kč
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 250.000,00 Kč

Janáčkova filharmonie Ostrava
(3312,5339,00000000,0020,0000543000000)

+ 250.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

311/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - projekt Jan Zach - varhanní skladby
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci pana PhDr. MgA. Tomáše Thona, PhD. bytem Jurečkova
1855/16, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13605763, na náklady související s projektem Jan
Zach (1713-1773) - varhanní skladby, ve výši 40.000,00 Kč
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2. schvaluje
finanční dotaci panu PhDr. MgA. Tomáši Thonovi, PhD. bytem Jurečkova 1855/16,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13605763, na náklady související s projektem Jan Zach
(1713-1773) - varhanní skladby, ve výši 40.000,00 Kč
3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/10
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 40.000,00 Kč

PhDr.MgA. Tomáš Thon, PhD.
(3319,5212,00000000,0020,0000271000000)

+ 40.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

312/9/RM/19

Dotace ostatní - Slezské zemské muzeum - Mezinárodní den archeologie 2019
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Slezského zemského muzea se sídlem Nádražní okruh 669/31,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00100595, na náklady související s pořádáním
Mezinárodního dne archeologie 2019, ve výši 55.000,00 Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční dotaci Slezskému zemskému muzeu se sídlem Nádražní okruh 669/31,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00100595, na náklady související s pořádáním
Mezinárodního dne archeologie 2019, ve výši 40.000,00 Kč
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 40.000,00 Kč

Slezské zemské muzeum
(3315,5339,00000000,0020,0000253000000)

+ 40.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

313/9/RM/19

Dotace ostatní - Kováři Moravskoslezského kraje - Kovářské sonáty 2019
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Kováři Moravskoslezského kraje, z. s. se sídlem Slezská
61, Jilešovice, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ 01881841, na náklady související s pořádáním
akce Kovářské sonáty 2019, ve výši 50.000,00 Kč
2. schvaluje
finanční dotaci spolku Kováři Moravskoslezského kraje, z. s. se sídlem Slezská 61,
Jilešovice, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ 01881841, na náklady související s pořádáním akce
Kovářské sonáty 2019, ve výši 30.000,00 Kč
3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 30.000,00 Kč
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+ 30.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

314/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Rozpočtová opatření 2019 a Změny rozpisu rozpočtu 2019
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/14
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
MD 231 0000
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
(0000,4116,103133063,0020,0000000000013)
(0000,4116,103533063,0020,0000000000013)

+ 74.871,90 Kč
+ 424.274,10 Kč
celkem 499.146,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ Na Pastvisku - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt "Šablony 2019-2020 Na Pastvisku"
(3111,5336,103133063,0030,0001002000013)
+ 74.871,90 Kč
(3111,5336,103533063,0030,0001002000013)
+ 424.274,10 Kč
b) Rozpočtové opatření č. 2019/15
ve výdajích - odbor školství
SVČ - neinvestiční příspěvek
(3233,5331,000000000,0030,0001000000039) + 175.000,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 175.000,00 Kč
2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2019/12
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace - ZAV
(objednávka)
(2321,6121,00000000,0220,0007869000000)
+ 30.000,00 Kč
Kylešovice - kanalizace II. etapa - ZAV
(objednávka)
(2321,6121,00000000,0220,0007998000000)

+ 47.553,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

- 77.553,00 Kč

3. bere na vědomí
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO /2019/1
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 137.155,00 Kč
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ve výdajích - oddělení personální a mzdové
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené
(6171,5195,00000000,0192,0000000000000)
+ 137.155,00 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

315/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Ples města - smlouvy o reklamě a darovací smlouvy
Rada města
1. schvaluje
a) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9RG), mezi statutárním městem
Opava a Arako spol. s r.o., Hviezdoslavova 2897/18, 746 01 Opava, IČ 47152371
b) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9PQ), mezi statutárním městem
Opava a Moravskoslezskými cukrovary, a. s., Cukrovarská 657, 971 67 Hrušovany nad
Jevišovkou, IČ 46900764
c) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9HU), mezi statutárním městem
Opava a Prestar, s. r. o., Vávrovická 287/101 747 07 Opava-Vávrovice, IČ 64609219
d) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9E9), mezi statutárním městem
Opava a KSR Industrial, s.r.o., Těšínská 2929/79a, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 27227049
e) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9GZ), mezi statutárním městem
Opava a POHL cz, a.s., odštěpným závodem Opava, Holasická 1632/57A, 747 05
Opava, IČ 25606468
f) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9F4), mezi statutárním městem
Opava a KUPSON spol. s r.o., Hradecká 787/14, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 14616122
g) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9M5), mezi statutárním městem
Opava a NOVUS BIKE s.r.o., Vančurova 2985/20, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 25821229
h) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9LA), mezi statutárním městem
Opava a TQM - holding s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01 Opava, IČ 49606395
i) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9JK), mezi statutárním městem
Opava a Zemědělskou a.s. Opava-Kylešovice, Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava 6,
IČ: 25345401
j) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9OV), mezi statutárním městem
Opava a STROJÍRNA Vehovský s.r.o., K Rybníčkům 360, 747 81 Otice, IČ 25362551
k) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9N0), mezi statutárním městem
Opava a Bc. Petrou Bilíčkovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, Nerudova 34, 746 01 Opava, IČ 4465245
l) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HN9IP), mezi statutárním městem Opava
a SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ 48391212
m) Darovací smlouvu, (PID: MMOPP00HN9KF), mezi statutárním městem Opava
a Witzenmann Opava, spol. s r.o., Nákladní 2855/7, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 49611119
n) Darovací smlouvu, (PID: MMOPP00HN9AT), mezi statutárním městem Opava
a BASE GROUND s.r.o., U Cukrovaru 404/2, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 06892591.
o) Rozpočtové opatření č. 2019/16
v příjmech - odbor kancelář primátora
fakturované příjmy
(3399,2111,000000000,0120,0009219000000) + 88.590,00 Kč
ve výdajích - odbor kancelář primátora
Akce města
(3399,5194,000000000,0120,0001056230000) + 88.590,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Vánoční a velikonoční trhy - smlouvy
Rada města
1. schvaluje
a) znění vzorových smluv pro zajištění akce "Velikonoční trhy Opava 2019": smlouva
o podnájmu stánku (MMOPP00HNAPJ), smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji
(MMOPP00HNAOO) dle příloh č. 1 a 2 tohoto bodu s tím, že odbor kancelář primátora
Magistrátu města Opavy je oprávněn v uvedených vzorových smlouvách provádět
změny, které podstatným způsobem nezasáhnou do vzorové úpravy práv a povinností
smluvních stran.
b) znění vzorových smluv pro zajištění akcí "Velikonoční trhy Opava 2019" a "Vánoční
trhy Opava 2019": smlouva o zajištění propagace (MMOPP00HNANT) a darovací
smlouva (MMOPP00HNAQE) dle příloh č. 3 a 4 tohoto bodu s tím, že odbor kancelář
primátora Magistrátu města Opavy je oprávněn v uvedených vzorových smlouvách
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 uzavření
a podpisu smluv s vybranými prodejci, smluv o zajištění propagace a darovacích
smluv dle bodu 1 tohoto usnesení.
b) Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu smluv
s vybranými prodejci, smluv o zajištění propagace a darovacích smluv dle bodu 1
tohoto usnesení v případě nepřítomnosti Mgr. Magdalény Hájkové, referentky odboru
kancelář primátora.
c) Bc. Evu Sůrovou, DiS., vedoucí Turistického informačního centra, k uzavření a podpisu
smluv s vybranými prodejci, smluv o zajištění propagace a darovacích smluv dle bodu
1 tohoto usnesení v případě nepřítomnosti Mgr. Magdalény Hájkové, referentky odboru
kancelář primátora, a Mgr. Jany Foltysové, vedoucí odboru kancelář primátora.

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

317/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Plán kontrol pro rok 2019
Rada města
1. schvaluje
Plán veřejnosprávních kontrol pro rok 2019

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

318/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Hokejový spolek Opava z. s.
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
delegaci pana Ing. Martina Vítečka jako zástupce statutárního města Opavy na jednáních
valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s., IČ: 05832411
2. doporučuje zastupitelstvu města delegovat
první náměstkyni primátora Bc. Hanu Brňákovou jako zástupce statutárního města Opavy
na jednáních valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s., IČ: 05832411 a dále ji
pověřit výkonem práv kmenového člena spolku specifikovaných v čl. III odst. 6 stanov
spolku

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2019
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení dotací
žadatelům v Programu SPORT 2019

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

320/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení dotací
žadatelům v Programu KULTURA 2019

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1

321/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
Rada města
1. bere na vědomí
informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

322/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Rozpis prázdninového provozu MŠ zřizovaných SMO
Rada města
1. bere na vědomí
rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol v době hlavních prázdnin

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

323/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Informace ke Dni učitelů 2019
Rada města
1. bere na vědomí
informaci o plánované akci odboru školství ke Dni učitelů 2019
2. schvaluje
ocenění ředitelce školy zřizované SMO formou finanční odměny, a to:
• Zuzaně Jaškové, ředitelce Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková
organizace

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

324/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Souhrnná statistická zpráva o vyřazování majetku k 31. 12. 2018 dle Směrnice RMO o
provádění vyřazování a likvidaci majetku města
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Rada města
1. bere na vědomí
souhrnnou statistickou zprávu o vyřazování majetku k 31. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

325/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením
stavby,
(MMOPP00GLIYX)
mezi
Statutárním
městem
Opava
a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665 pro rekonstrukci vodovodního řadu v
pozemku parc.č. 2345/3, 1566/1, 3194, 3035/58, 3035/64 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro
stavbu "Opava - Kateřinky, ul. Pekařská II - rekonstrukce vodovodního řadu",
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního
města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

326/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou pro oblast Opavsko a Vítkovsko
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu (MMOPP00HU9Q2) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem,
primátorem města a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

b) smlouvu (MMOPP00HU9RX) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem,
primátorem města a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

327/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

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 ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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. odvolává
z funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s. r. o. pana Jiřího
Levaye, s účinnosti k 28.2. 2019
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2. volí
nového člena dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s. r. o. paní Ing. Petru
Hlaváčovou, narozenou ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , s účinností
od 1. 3. 2019
3. schvaluje
Smlouvu o výkonu funkce mezi společnosti Technické služby Opava a Ing. Petrou
Hlaváčovou, narozenou ░░░░ ░░ , tvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako
členkou dozorčí rady
4. ukládá
1. primátoru města
1.1. 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 písmenné rozhodnutí jediného společníka
doručil statutárnímu orgánu a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava
s. r. o.
Termín: 14.3.2019
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

328/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. OPA-VZ-51/2018
Rada města
1. schvaluje
a) zřízení 1 nového pracovního místa na VPP "koordinátor/ka VS" na dobu určitou
od 01.03. 2019 do 31.05.2019 na odboru životního prostředí, odd. ochrany přírody
a krajiny
b) dodatek č. 2 (MMOPP00IGN34) ke smlouvě (MMOPP00GJ6KX) s Úřadem práce
České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991
c) Rozpočtové opatření č. 2019/17
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí
mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných
prací (MMOPP00GJ6KX dohoda o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
OPA-VZ-51/2018)
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000)

+ 45.000,00 Kč

ve výdajích - odd. personální a mzdové - veřejně
prospěšné práce
platy
(3639,5011, 000013101,0192,0002520000000)

+ 33.582,09 Kč

sociální pojištění
(3639,5031, 000013101,0192,0002520000000)

+ 8.395,52 Kč

zdravotní pojištění
(3639,5032, 000013101,0192,0002520000000)

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

+ 3.022,39 Kč
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Rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

- 55.000,00 Kč

ve výdajích - odd. personální a mzdové - veřejně
prospěšné práce
platy zaměstnanců
(3639,5011,000000000,0192,0002520000000

+ 39.800,00 Kč

sociální pojištění
(3639,5031, 000000000,0192,0002520000000)

+ 9.950,00 Kč

zdravotní pojištění
(3639,5032,000000000,0192,0002520000000)

+ 3.583,35 Kč

náhrady mezd
(3639,5424,000000000,0192,0002520000000)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

329/9/RM/19

+ 1.666,65 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Návrhy smluv Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava a
Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji - 3. výzva"
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) návrh smlouvy, (MMOPP00IGO7D) s Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692
b) návrh smlouvy, (MMOPP00IGP3Q) s Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692
c) návrh rozpočtového opatření č. 2019/XX/Z
ve výdajích - odboru životního prostředí
Plnění strategického plánu 2015-2020
nespecifikované rezervy
(3636,5901,00000020,0130,0002431250000)

- 171.381,00 Kč

(3636,5901,00000000,0130,0002431250000)

- 211.587,00 Kč

investiční transfery krajům
(3713,6342,00000020,0130,0002431250000)
(3713,6342,00000000,0130,0002431250000)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

330/9/RM/19

+ 171.381,00 Kč
+ 211.587,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím
Rada města
1. bere na vědomí

Přehled usnesení [9/RM/20.2.2019]

Stránka 27 z 29

výroční zprávu o poskytování informací za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

331/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě,
městské policie Opava a závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu
ORP Opava v roce 2018
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
a) Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2018 (HZS MSK ÚO Opava)
b) Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu
obvodního oddělení Opava územního odboru Opava Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje (dále jen "OO PČR Opava") za rok 2018 v porovnání
s rokem 2017 (KŘP MSK ÚO Opava)
c) Tiskovou zprávu - Souhrnná zpráva o zásazích ZZS MSK-ÚO Opava za rok 2018 (ZZS
MSK ÚO Opava)
d) Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2018 (MPOL Opava)
e) Závěrečnou zprávu o bezpečnostní situaci správního obvodu obce s rozšířenou
působností Opava v roce 2018 (odd. BHKR KTAJ MMO)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

332/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 22. 02. 2019
Rada města
1. schvaluje
návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 22. 02. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

333/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Kontrola plnění přijatých usnesení RMO
Rada města
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
2. ruší
usnesení č. 44/3/RM/18/3 ze dne 28. 11. 2018
(Rada města ukládá náměstkovi s dohledem nad SFC Opava a.s.
1.1. neprodleně vstoupit v jednání s Kupujícím za účelem vyjasnění všech sporných či
pochybných záležitostí souvisejících s případným prodejem akcií společnosti Slezský
fotbalový club Opava a.s. Kupujícímu;
T: 29. 11. 2018
2.1. následně, zejména s ohledem na fakt, že platnost původní nabídky skončila
dne 31. 10. 2018, a také s ohledem na výsledek jednání dle bodu 2), úkolu č. 1.1.) tohoto
usnesení, projednat nové podmínky případného prodeje akcií společnosti Slezský
fotbalový club Opava a.s. Kupujícímu;
T: 31. 12. 2018
3.1. informaci o výsledku těchto jednání včetně případného materiálu, jehož předmětem
bude schválení příslušné kupní smlouvy o prodeji akcií společnosti Slezský fotbalový club
Opava a.s. mezi statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Kupujícím jako
kupujícím, předložit zastupitelstvu statutárního města Opavy na jeho nejbližším zasedání
T: 17. 12. 2018)
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Usnesení: PŘIJATO

Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí
Rada města
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 23. 1. 2019 do 13. 2. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

335/9/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský
dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady II.
Rada města
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem
Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen "společnost Městský dopravní
podnik Opava, a.s."), jejímž jediným akcionářem je Statutárním město Opava, rozhodla dle ust.
§ 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:
1. schvaluje
následující smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Městský dopravní
podnik Opava a.s.:
a) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s.
a panem Ing. Vladimírem Schreierem, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako předsedou představenstva
b) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s.
a panem Janem Štěrbou, nar. ░░░░ ░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ jako místopředsedou představenstva
c) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava
a.s. a panem Ing. Antonínem Boudou, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ jako členem představenstva
d) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s.
a panem Kamilem Vágnerem, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
jako členem představenstva
e) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s. a
panem Ing. Vladanem Šafarčíkem, nar.░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ jako členem představenstva
2. schvaluje
následující smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti Městský dopravní
podnik Opava a.s.:
a) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s.
a panem René Holušou, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ jako předsedou dozorčí rady
b) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s.
a panem Ing. Michalem Štěpánkem, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ jako místopředsedou dozorčí rady
c) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s.
a panem Pavlem Beranem, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako členem dozorčí rady
d) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s.
a panem Tomášem Pchálkem, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ jako členem dozorčí rady
e) smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s.
a panem MUDr. Miroslav Rafaj, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ jako členem dozorčí rady
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3. ukládá
1. primátorovi města
1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí statutárního města Opavy jako
jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. dle výše
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil
společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Termín: 28.2.2019
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

336/9/RM/19

Rozpočtová opatření 2019 a Změny rozpisu rozpočtu 2019
Rada města
1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/18
ve výdajích - odbor majetku města
rekonstrukce kotelny MDKPB - PD
(3322,6121,000000000,0051,0007523000000) + 120.000,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 120.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Usnesení: PŘIJATO

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města

