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 2  91. RMO 5. 9. 2018 

Anonymizované usnesení 

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 5. 9. 2018 se zúčastnili 
 
Členové RMO 8 
Omluveni Mgr. Alexandr Burda 

p. Milan Němec 
Ing. Jan Sedláček 

Tajemník MMO omluven 
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 
Ing. Radka Honková 
Mgr. Renáta Mrákotová 
Ing. Jaroslav Sýkora 
Ing. Jana Onderková 
Ing. Jiří Elbl 
Ing. Milena Skazíková 
Ing. Monika Uherková 
Bc. Iva Paletová 
Ing. Monika Pazderová 
Ing. arch. Petr Stanjura 
Ing. Martina Věntusová 
Ing. Petr Sordyl 
 

Hosté Ing. Jaromír Walaski, MBA, ředitel MDPO a.s. 
Ing. Věra Bugárová, náměstkyně MDPO a.s. 
p. Lubomír Tobolka, Hokejový klub Opava, s.r.o., 
jednatel 
p. Martin Hvozda,  zástupce společnosti MVV Praha 
Ing. Jaroslav Glogar,  jednatel J2V – services, s.r.o. 
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Majetkové záležitosti 
 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 
 

 a) dohodu o ukončení nájemní smlouvy (PID MMOPP00HZQGC)mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a 
manžely Ing. B. a M. D., manžely Ing. Z.F., CSc. a H. F., paní H. H., manžely A. a 
A. J., manžely R. K. a L. Č., manžely J. a M. L., Bc. J. M., paní M. S., manžely Ing. 
arch. K. a Mgr. J. S., manžely Ing. J. a H. Š., paní J. Š., panem L. T., manžely Ing. 
M. a Mgr. A. Z., manžely Ing. J. a B. I., paní V. P., paní H. B. panem R. A., paní R. 
Š., paní L. W., panem T. H., paní L. S., manžely V. a I. G., paní D. K. a paní M. S. 
jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu pozemku parc.č. 174/38– 
ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí 

 b) nájemní smlouvu (PID MMOPP00IQ4W6) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek Hany Kvapilové 13, Opava zastoupeným paní M. Sch. a panem 
R. K. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 174/38– 
ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí za cenu ve výši 13.335,00 Kč, tj. 35,00 
Kč/m2/rok  
 

 2. schvaluje 

 a) dohodu o ukončení nájemní smlouvy (PID MMOPP00HZQDR) 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 Stará silnice Opava jakožto 
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu pozemku parc.č. 1079/241 
– ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 

 b) dohodu o ukončení nájemní smlouvy (PID MMOPP00HZQCW) 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 Stará silnice Opava jakožto 
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu pozemku parc.č. 1474 – orná 
půda, parc.č. 1473 – orná půda a parc.č. 1472 – zahrada, k.ú.Jaktař 
 

 3. schvaluje 

 a) záměr prodeje pozemku parc.č. 933/26 – zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy 

 b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 3/1 – zahrada, k.ú. Milostovice, dle zákresu 
v přiloženém snímku katastrální mapy 

 c) záměr prodeje části  pozemku parc.č. 74 – trvalý travní porost, k.ú. Držkovice,  
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

 d) záměr prodeje části pozemku parc.č. 28 – zahrada, k.ú. Opava – Město,  
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 
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4. schvaluje 

 a) záměr směny části pozemku parc.č. 2855 – ostatní plocha, označené jako písm. 
„a“, a části pozemku parc.č. st. 2202 – zastavěná plocha a nádvoří, označené jako 
písm. „b“, které se dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu slučují  
do pozemku parc.č. 2855/2 – ostatní plocha, ve vlastnictví SMO, za část pozemku 
parc.č. st. 2201/1 – zastavěná plocha a nádvoří, označené dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 3315 – ostatní plocha, vše k.ú. 
Kateřinky u Opavy 

 b) záměr směny části pozemku parc.č. 1210/187 – orná půda ve vlastnictví SMO  
za pozemky parc.č. 1730/18 – orná půda, parc.č. 1730/19 – orná půda, parc.č. 
1730/20 – orná půda, parc.č. 1626/8 – orná půda, parc.č. 1492/124 – orná půda, 
vše k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

 5. schvaluje 

  záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/444 – zastavěná plocha  
a nádvoří, spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na pozemcích parc.č. 2890/454 
- ostatní plocha, parc.č. 2890/455 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí 
 

 6. schvaluje 

  záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2663/30 – zahrada, k.ú. Opava  
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

  Hlasování o bodu 1 – 6: 7-0-0 

 7. neschvaluje 

  záměr směny části pozemku parc. č. 2349/1 – orná půda, označené jako díl 01  
a díl 02, ve vlastnictví SMO, za části pozemku parc. č. 2351/1 – orná půda, 
označené jako díl 03 a díl 04, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém 
snímku katastrální mapy   

  Hlasování: 7-0-0  

 8. nepřijala usnesení  

  k záměru prodeje pozemku parc.č. 2634 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 
2636 – ostatní plocha, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického 
plánu novým parc.č. 2636/2 – ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy 

  Hlasování: RMO nepřijala usnesení  
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města 

 Rada města 

 1. schvaluje 
 
 

  a) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00IQ4KU) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní I. H. a paní 
S. P. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.1959/6– 
zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 6.400,00 Kč,  
tj. 640,00 Kč/m2(cena dle zásad) 

 b) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00HZPY1) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem E. V. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 394/66– zahrada 
a části pozemku parc.č. 2312/2 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č 2312/15, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu  
ve výši 24.800,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
 

 c) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00IQ4DT) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem S. N. B., 
paní A. B. a panem M. S. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej 
pozemků parc.č. st. 379– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 1073 – 
zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2694 – zastavěná plocha a nádvoří, části 
parc.č. 1558/11 – ostatní plochaoznačené dle nezapsaného geometrického 
plánu jako pozemek parc.č. 1558/26, parc.č. 1586/2 – zahrada, parc.č. 1586/8 – 
zahrada, části parc.č. 1586/5 – ostatní plochaoznačené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1586/14, k.ú. Kateřinkyu Opavy,  
za cenu ve výši 909. 540,00 Kč + úhrada nákladů spojených s převodem  
 

  pro předložení zastupitelstvu města 

 2. schvaluje 
(ZO Stará silnice Opava – osada Filípkova) 
 

 a) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00IQ4FJ) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely  
J. a H. H. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 
1079/241– zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č 1079/331 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 49.950,00 Kč,  
tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) 

 b) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00IQ4EO) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a paní I. K. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc.č. 1079/241– zahrada, označené dle nezapsaného geometrického 
plánu jako parc.č 1079/330 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši  
47.700,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena 
dle znaleckého posudku) 
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c) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00IQ4CY) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a manžely E. a M. G. jakožto kupujícími, jejímž předmětem  
je prodej části pozemku parc.č. 1079/241– zahrada, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č 1079/329 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu  
ve výši 48.600,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 
(cena dle znaleckého posudku) 

 d) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00IQ4B3) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem P. F. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1079/241– 
zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č 
1079/328k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 48.150,00 Kč,  
tj. 450,00 Kč/m2+ úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) 

 e) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00IQ4A8) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a paní M. S. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc.č. 1079/241– zahrada, označené dle nezapsaného geometrického 
plánu jako parc.č 1079/327 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši  
47.700,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena 
dle znaleckého posudku) 

 f) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00IQ49D) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Mgr. I. K. jakožto 
kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1079/241– zahrada, 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č 1079/326 k.ú. 
Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 47.700,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) 

 g) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00IQ48I) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a manžely B. a I. G. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej 
části pozemku parc.č. 1079/241– zahrada, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č 1079/325 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu  
ve výši 53.550,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 
(cena dle znaleckého posudku) 

 h) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00IQ47N) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely  
B. a K. Š. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 
1079/241– zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č 1079/241 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 100.350,00 Kč,  
tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) 

  pro předložení zastupitelstvu města 
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3. schvaluje 
(ZO Stará silnice Opava – osada Stará silnice) 

 a) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GU893) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a paní L. M. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 1474/7– zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4 – 
trvalý travní porost, k.ú. Kateřinky u Opavy vzniklých dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 79.809,00 Kč,  
tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) 

 b) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GU888) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a manžely J. a N. P. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 1474/8– zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 
1474/4 – trvalý travní porost, k.ú. Kateřinky u Opavy vzniklých dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 81.289,00 Kč,  
tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) 

 c) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU87D) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem O. Š. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/9– zahrada 
a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4 – trvalý travní porost, k.ú. 
Kateřinky u Opavy vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, 
za cenu ve výši 80.919,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených 
s převodem (cena dle znaleckého posudku) 

 d) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GU86I) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a panem J. P. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 1474/10– zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 
1474/4 – trvalý travní porost, k.ú. Kateřinky u Opavy vzniklých  
dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši  
80.179,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena 
dle znaleckého posudku) 

 e) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GU85N) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a panem L. Sch. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 1474/11– zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 
1474/4 – trvalý travní porost, k.ú.Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 88.319,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) 

 f) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU84S) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely P. a B. 
V. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/12– 
zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4  
– trvalý travní porost, k.ú.Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 95.719,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) 
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g) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GU83X) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a manžely M. a V. D. jakožto kupujícími, jejímž předmětem  
je prodej pozemku parc.č. 1474/13– zahrada a podílu o velikosti 1/10  
na pozemku parc.č. 1474/4 – trvalý travní porost, k.ú.Jaktař vzniklých dle 
přiloženého nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 89.799,00 Kč, 
tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) 

 h) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU822) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní J. Š. 
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/14– zahrada 
a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4 – trvalý travní porost, 
k.ú.Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, za cenu 
ve výši 93.869,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 
(cena dle znaleckého posudku) 

 i) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU80C) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely M. a N. 
B. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/15– 
zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4 – trvalý travní 
porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, 
za cenu ve výši 87.949,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených 
s převodem (cena dle znaleckého posudku) 

 j) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GU817) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a paní J. K. Z. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 1474/16– zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 
1474/4 – trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 84.249,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) 

 k) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7ZO) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní I. B. jakožto 
kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/17– zahrada a podílu 
o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6 – trvalý travní porost, k.ú.Jaktař 
vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 
105.397,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena 
dle znaleckého posudku) 

 l) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7XY) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely  
J. a Z. G. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
1474/18– zahrada a pozemku parc.č. 1474/5 – trvalý travní porost, k.ú.Jaktař 
vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 
99.900,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena 
dle znaleckého posudku) 
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m) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GU7YT) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a manžely M. a H. K. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 1474/17– zahrada a podílu o velikosti 1/7 na pozemku 
parc.č. 1474/6 – trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 162.007,00 Kč,  
tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) 

 n) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GU7W3) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a manžely L. a L. O.  jakožto kupujícími, jejímž předmětem  
je prodej pozemku parc.č. 1474/20– zahrada a podílu o velikosti 1/7 na pozemku 
parc.č. 1474/6 – trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 169.777,00 Kč,  
tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) 

 o) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00IQ57G) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní I. G. 
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/21– zahrada 
a podílu o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6 – trvalý travní porost, k.ú. 
Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve 
výši 66.917,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 
(cena dle znaleckého posudku) 

 p) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00IQ58B3) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a paní J. K. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 1474/22– zahrada a podílu o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6 – 
trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 123.527,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) 

 q) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00IQ56L) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a paní M. H. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 1474/23– zahrada a podílu o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6 – 
trvalý travní porost, k.ú.Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 96.147,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) 

 r) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00IQ55Q) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a manžely T. a M. K. jakožto kupujícími, jejímž předmětem  
je prodej pozemku parc.č. 1474/24– zahrada a podílu o velikosti 1/7 na pozemku 
parc.č. 1474/6 – trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 109.098,00 Kč,  
tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) 

  pro předložení zastupitelstvu města 
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4. schvaluje 

  návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00HZPWB) 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 prodávajícím a Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako kupujícím, jejímž 
předmětem je koupě pozemku parc.č. 1241/4 – ostatní plocha,  k.ú. Kylešovice, 
za cenu ve výši 505.000,00 Kč, tj. 438,00 Kč/m2 (cena dohodou) 

  pro předložení zastupitelstvu města 

 5. schvaluje 

  návrh darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti (PID 
MMOPP00HZPVG)mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města jako dárcem a povinným z věcného břemene a Židovskou 
obcí v Ostravě se sídlem Tovární 732/15, 706 00, Ostrava, IČ 00562602  jakožto 
obdarovaným a oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti a darování části pozemku parc.č. 2566/1– ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2566/21, k.ú. Opava  
- Předměstí  

  pro předložení zastupitelstvu města 

 6. schvaluje 

  návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku (PID MMOPP00HZQ0K) mezi 
ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00, 
Praha 3, IČ 01312774, zastoupeným Mgr. Danou Liškovou,  ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu jako převádějícím a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem,jejímž předmětem 
je převod části pozemku parc.č. 510/6 – zahrada, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 510/49, k.ú. Vávrovice 

  pro předložení zastupitelstvu města 
 

 7. schvaluje 
 

  převzetí nemovitého majetku po zemřelém A. M. tj. pozemek parc.č. 317 – trvalý 
travní porost, k.ú. Vávrovice 
 

 
 

 pro předložení zastupitelstvu města 

 8. neschvaluje 

 a) prodej pozemku parc.č. 1959/6 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, Ing. E. T. 

 b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 3053/3 – ostatní plocha, k.ú. Opava  
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

 c) záměr prodeje pozemku parc.č.2701 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 

  pro předložení zastupitelstvu města 
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9. neschvaluje 

  převzetí nemovitého majetku po zemřelém K. Č. tj. spoluvlastnický podíl ve výši 
1/8na pozemcích parc.č. 4643/470, parc.č. 5481, parc.č. 5611, parc.č. 4647/142 
– orná půda, parc.č. 4643/318 – ostatní plocha, parc.č. 4643/346 – trvalý travní 
porost, parc.č. 4643/631, parc.č. 4705/17 – ostatní plocha, k.ú. Veselí - 
Předměstí, obec Veselí nad Moravou, okres Hodonín, kraj Jihomoravský 

  pro předložení zastupitelstvu města 

 10. neschvaluje 

  vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1883/49 - zahrada  k.ú. Kateřinky 
u Opavy, dle přiloženého snímku katastrální mapy  

  pro předložení zastupitelstvu města 

 11. neschvaluje 

 a) snížení kupní ceny u části pozemku parc.č. 992/2 – ostatní plocha a části 
pozemku parc.č. 993/1 – zastavěná plocha, k.ú. Opava – Předměstí z ceny 
1.270,00 Kč/m2 na cenu 400,00 Kč/m2 

 b) snížení kupní ceny u části pozemku parc.č. 1453 – orná půda, k.ú.Jaktař z ceny 
800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) na cenu 250,00 Kč/m2 

 c) snížení kupní ceny u části pozemku parc.č. 1453 – orná půda, k.ú.Jaktař z ceny 
800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) na cenu 370,00 Kč/m2 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování o bodech 1-11: 7-0-0  
 

 
 
 
3431/91 RM 18 
3/91 

Výpověď Smlouvy o poskytnutí maintenance aplikace Efesso 

 Rada města 

  schvaluje 

  výpověď Smlouvy o poskytnutí maintenance aplikace Efesso 
(MMOPP00B1QQ2), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
CortisConsulting s.r.o., se sídlem Plzeň, Teslova 1202/3, PSČ:301 00, 
IČ:26397668, DIČ: CZ26397668, zastoupenou Ing. Davidem Melicharem, Ph.D., 
jednatelem 

  Hlasování: 7-0-0  
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Aktualizace strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské 
Slezsko 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  aktualizaci strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské 
Slezsko pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-0  

 
 
3433/91 RM 18 
5/91 

Darovací smlouva 

 Rada města 

  schvaluje 
 

  darovací smlouvu, (MMOPP00HONPN), mezi statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Slezské zemské 
muzeum se sídlem Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava, Předměstí, 
IČ 00100595, zastoupeným Mgr. Janou Horákovou, ředitelkou, pro předložení 
zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-0 
 
 
3434/91 RM 18 
6/91 

Souhlas s pořízením majetku 

 Rada města 

  souhlasí 
 

  s pořízením vyorávacího stroje na vyzvedávání lesních sazenic v lesní školce 
do vlastnictví příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem  
Skřipov 110, IČ: 00849669 

  Hlasování: 7-0-0 
 
 
 
3435/91 RM 18 
7/91 

Návrh novely Statutu statutárního města Opavy 

 Rada města 

  schvaluje 

  návrh obecně závazné vyhlášky č. X/2018, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy, ve znění obecně 
závazných vyhlášek č. 3/2016, č. 4/2017 a č. 5/2018 pro předložení 
zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-0 
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Smlouva o nájmu výpočetní techniky k technickému zabezpečení voleb  
do obecního zastupitelstva a 1. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  Smlouva o nájmu výpočetní techniky k technickému zabezpečení voleb  
do obecního zastupitelstva a 1. kola voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky (MMOPP00GIKEE), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností System 
Servis s.r.o., se sídlem Ostrožná 246/23, Město, 746 01 Opava, IČ:25356496, 
DIČ: CZ25356496, zastoupenou Ing. Eduardem Svobodou, jednatelem ve výši 
145.200,00 Kč s DPH 

  Hlasování: 7-0-0  
 

 
 
3437/91 RM 18 
9/91 

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících – Městský dopravní podnik 
a.s. 

 Rada města 

  nepřijala usnesení  

  k materiálu „Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících – Městský 
dopravní podnik a.s.“ 

  Hlasování: RMO nepřijala usnesení  
 
 
3438/91 RM 18 
10/91 

Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní 
společnosti Hokejový klub 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 Hokejový klub Opava s.r.o.  
se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, IČ: 04618751, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64452 (dále 
jen „společnost Hokejový klub Opava“) jejímž jediným společníkem je Statutární město 
Opava, rozhodla dle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tak, že:  
 

 1. schvaluje 
 

 a) účetní závěrku společnosti za období od 01. 01. 2017 do 30. 04. 2018 

 b) použití vykázaného hospodářského výsledku na úhradu ztráty v minulém období 

 2. bere na vědomí 

 a) zprávu Dozorčí rady k hospodaření společnosti za období od 01. 01. 2017  
do 30. 04. 2018 
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b) výroční zprávu společnosti za období od 01. 01. 2017 do 30. 04. 2018 
 

 c) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období 01. 01. 2017  
do 30. 04. 2018 
 

 3. ukládá 

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

  Hlasování: 7-0-0  
 

 
 
 
3439/91 RM 18 
11/91 

Smlouva o půjčce pro Základní školu a Mateřskou školu Opava-Komárov 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, (MMOPP00FFLKX), mezi Statutárním městem Opava se sídlem   
Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Základní školou a Mateřskou školou Opava-
Komárov - příspěvková organizace se sídlem U Školy 52/1, Komárov, 747 70 
Opava, IČ 70999163, zastoupenou Mgr. Tomášem Weichtem, ředitelem školy 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2018/XXX/Z 
  ve výdajích – odbor školství 
   ZŠ a MŠ Komárov - zápůjčka  
   (3113,5651,00000000,0031,0001051000000)    + 193.920,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   podíl na dotačních programech  
   (6409,5901,00000000,0020,0002997000000)    - 193.920,00 Kč 
  Hlasování: 7-0-0 

 
 
 
3440/91 RM 18 
12/91 

Platový postup ředitele ZŠ Edvarda Beneše 

 Rada města 

  stanoví 

  plat Mgr. Karlu Frýdlovi, pověřenému řízením Základní školy Opava, Edvarda 
Beneše 2 – příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu 
v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového 
stupně příslušné třídy s účinností od 1. 10. 2018 

  Hlasování: 7-0-0  
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3441/91 RM 18 
13/91 

Výstupy z Fóra Zdravého města 2018 

 Rada města 

  doporučuje zastupitelstvu města schválit 

  výstupy z Fóra Zdravého města 2018 včetně garantů zodpovědných za jejich 
plnění  

  Hlasování: 7-0-0 
 
 
 
3442/91 RM 18 
14/91 

Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO o provádění 
vyřazování a likvidaci majetku města 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku 
SMO dle předloženého přehledu. Jedná se o majetek SMO ve výši  
2.643.856,16 Kč a majetek spravovaný příspěvkovými organizacemi ve výši 
2.022.909,24 Kč  
 

  Hlasování: 7-0-0  
 
 
3443/91 RM 18 
15/91 

Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 44/2018/PRI 
(MMOPP00HNX0J) pro stavební povolení, provádění stavby a na výkon 
autorského dozoru mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
382/69, Město, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností DOPRAPLAN s.r.o.  
se sídlem Přemyslovců 462/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 05411572, 
DIČ: CZ05411572, zastoupenou Ing. Dagmar Klajmonovou, jednatelkou  
na zakázku malého rozsahu „Propojení Krnovská - Žižkova“ za cenu nejvýše 
přípustnou 683.100,00 Kč bez DPH (826.551,00 Kč vč. DPH) 
 

 b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 45/2018/PRI 
(MMOPP00HNXKR) pro vydání územního rozhodnutí, stavební povolení, 
provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a Ing. Zbyňkem Novákem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Opava, 
IČ: 71831622, na zakázku malého rozsahu „Sídliště Kylešovice – 17. listopadu“ 
za cenu nejvýše přípustnou 447.400,00 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
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3443/91 RM 18 
15/91 

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 46/2018/PRI 
(MMOPP00HNXJW) pro vydání územního rozhodnutí, stavební povolení, 
provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a Ing. Zbyňkem Novákem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Opava, 
IČ: 71831622, na zakázku malého rozsahu „Sídliště Kylešovice – Liptovská“  
za cenu nejvýše přípustnou 358.220,00 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
 

 d) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 43/2018/PRI 
(MMOPP00HNXLM) pro vydání územního rozhodnutí, stavební povolení, 
provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  
DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 
5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377, 
zastoupenou Ing. Kamilem Škrobánkem, členem představenstva na zakázku 
malého rozsahu „Písková - most“ za cenu nejvýše přípustnou 456.000,00 Kč  
bez DPH (551.760,00 Kč vč. DPH) 
 

 e) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/95 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  ea) Propojení Krnovská - Žižkova - PD  
   (2212,6121,00000000,0220,0007562000000) +826.551,00 Kč 
     
  eb) Sídliště Kylešovice – 17. listopadu - PD  
   (2219,6121,00000000,0220,0007917000000) +447.400,00 Kč 
     
  ec) Sídliště Kylešovice – Liptovská - PD  
   (2219,6121,00000000,0220,0007559000000) +358.220,00 Kč 
     
  ed) Písková - most - PD  
   (2212,6121,00000000,0220,0007536000000)    + 551.760,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace   
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 2.183.931,00 Kč 
  Hlasování: 6-0-0  

 
 
 
3444/91 RM 18 
16/91 

Investiční akce „MŠ Heydukova - fasáda“ – dodatek ke smlouvě o dílo 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) dodatek č. 1 (MMOPP00HNXI1) ke smlouvě o dílo č. 11/2018/PRI 
(MMOPP00HNYN5) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní  
náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Ing. ILLÍK – RAIL spol. 
s. r.o. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1671/11A, 747 05 Opava 5,IČ: 25359592, 
DIČ: CZ25359592, zastoupenou Ing. Janem Illíkem, jednatelem společnosti 
v rámci akce „MŠ Heydukova – fasáda“ 
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16/91 

b) Rozpočtové opatření č. 2018/194 

  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   MŠ Heydukova - fasáda  
   (3111,5171,00000000,0220,0007561000000)    - 967,00 Kč 
     
   Investice    
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) + 967,00 Kč 
  Hlasování: 6-0-0  
 
 

 
 
3446/91 RM 18 
19/91 

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy 

 Rada města 

  schvaluje 

  Výměna vodovodního řadu DN 80 a DN 100 do pozemků parc.č. 2529/2 a 3000 
v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby „Opava, ul. Palackého  – 
výměna vodovodu“  

  Hlasování: 6-0-0  

 
 
3447/91 RM 18 
20/91 

Souhlas a zmocnění k zastupování ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les 

 Rada města 

  schvaluje 

  Souhlas a zmocnění k zastupování ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na 
pozemcích parc.č. 3530 k.ú. Jaktař, parc.č. 373/32, 614/3, 620, 626, 769/2  
k.ú. Vávrovice, parc.č. 195/10, 148/2, 195/31 k.ú. Palhanec a na pozemku  
parc.č. 3306/9 k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby „Silnice I/11 
Opava, Severní obchvat – západní část“  

  Hlasování: 6-0-0  

3445/91 RM 18 
17/91 

Smlouva s Armádou spásy o poskytnutí prostoru k prodeji na Farmářských trzích 
v Opavě 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  
 
 
 
 
 

Smlouvu o poskytnutí prostoru k prodeji na farmářských trzích Opava v roce 
2018, (MMOPP00HNM6U), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Armádou spásy v České republice, z. s. se sídlem na ulici 
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha - Stodůlky, IČ 40613411, zastoupenou 
Gerhardem Karhanem, ředitelem Armády spásy, Sociální služby Opava 

  Hlasování: 6-0-0  
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3448/91 RM 18 
21/91 

Schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci 
vyhlášení dotačního programu SPORT 2019 
 

 Rada města 

  doporučuje zastupitelstvu města schválit 

  návrh vzoru Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci 
vyhlášení dotačního programu SPORT 2019 

  Hlasování: 6-0-0  

 
 
 
3449/91 RM 18 
22/91 

Smlouva o výpůjčce, Rybí trh 2, Opava 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu o výpůjčce (MMOPP009XAKE), mezi statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako půjčitelem a Bludný kámen, z.s., 
se sídlem Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 66144108, 
zastoupeným MVDr. Martinem Klimešem, předsedou jako vypůjčitelem 

  Hlasování: 7-0-0 
 

 
 
 
3450/91 RM 18 
23/91 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (vitríny, čekárny, reklamní panely) 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 1 (MMOPP009XAJJ) k nájemní smlouvě (MMOPP009XDZQ) ze dne 
20. 6. 2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako pronajímatelem a euroAWK s.r.o., se sídlem Praha 10 – Vršovice, 
Konopišťská 739/16, PSČ: 100 00, IČ: 24196819, zastoupenou Bc. Kateřinou 
Sekytovou, prokuristou a Ing. Pavlínou Losinskou, prokuristou jako nájemcem 

  Hlasování: 7-0-0 
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3451/91 RM 18 
24/91 

Kupní a zástavní smlouva, k.ú. Jaktař 

 Rada města 

 1. ruší 

  usnesení č. 3235/86 RM 18 (RMO: návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy 
(MMOPP009XAT5), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města, jako prodávajícím a Ing. P. H., bytem  Opava, jako kupujícím, 
jejímž předmětem je prodej části pozemku parc. č. 394, zastavěná plocha  
a nádvoří, ležícího v katastrálním území Jaktař, geometrickým plánem  č. 1934-
58/2018, byla z výše uvedeného pozemku parc. č. 394 oddělena část pozemku 
označená novým parc. č. 394/2 o výměře 358 m2 v katastrálním území Jaktař  
za kupní cenu 232.700,00 Kč pro předložení  zastupitelstvu města) 
 

 2. schvaluje 

  návrh nové kupní smlouvy a zástavní smlouvy (MMOPP009XAIO), mezi 
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, jako 
prodávajícím a Ing. P. H., bytem Opava, jako kupujícím, jejímž předmětem  
je prodej části pozemku parc.č. 394, zastavěná plocha a nádvoří, ležícího 
v katastrálním území Jaktař, geometrickým plánem č. 1946 – 103/2018, byla 
z výše uvedeného pozemku parc.č. 394 oddělena část pozemku označená 
novým parc. č. 394/4 o výměře 39 m2 a část pozemku označená novým parc.č. 
394/3 o výměře 319 m2 v katastrálním území Jaktař za kupní cenu  
232.700,00 Kč pro předložení  zastupitelstvu města 

  Hlasování: 6-0-0  
 

 
 
3452/91 RM 18 
25/91 

Schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci 
vyhlášení dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2019 
 

 Rada města 

  doporučuje zastupitelstvu města schválit 

  návrh vzoru Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci 
vyhlášení dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2019 

  Hlasování: 6-0-0  
 
 
3453/91 RM 18 
26/91 

Schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci 
vyhlášení dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 
 

 Rada města 

  doporučuje zastupitelstvu města schválit 

  návrh vzoru Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci 
vyhlášení dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 

  Hlasování: 6-0-0  
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3454/91 RM 18 
27/91 

Elektronická dražba nemovité věci 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) účast statutárního města Opava jako dražitele v elektronické dražbě 
spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovité věci - budovy bez č.p./č.e. 
stavbě občanské vybavenosti, umístěné na pozemku parc. č. 2344/22 ležícím 
v katastrálním území Opava – Předměstí, konané dne 26. 9. 2018 v souladu 
s podmínkami dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby nemovité věci  
vydané usnesením Exekutorského úřadu Přerov č.j. 203 Ex 06205/18-22 ze dne 
3.8.2018, pro předložení zastupitelstvu města 
 

 b) pověření Rady statutárního města Opava v souladu s ustanovením § 85 písm. n) 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  k rozhodování statutárního města Opava jako 
dražitele v elektronické dražbě spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovité 
věci - budovy bez č.p./č.e. stavbě občanské vybavenosti, umístěné na pozemku 
parc. č. 2344/22 ležícím v katastrálním území Opava – Předměstí, konané dne 
26. 9. 2018 v souladu s podmínkami dražební vyhlášky o provedení elektronické 
dražby nemovité věci vydané usnesením Exekutorského úřadu Přerov č.j. 203 
Ex 06205/18-22 ze dne 3.8.2018, pro předložení zastupitelstvu města 
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2018/XX/Z 
  ve výdajích – odbor majetku, oddělení správy a evidence pozemků 
   - výkupy pozemků  
   (3639,6130,00000000,0052,0000000000000) - 115.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku, oddělení správy a evidence budov 
   - nákup nemovitosti – dražební jistota  
   (3639,6121,00000000,0051,0000000000000) + 115.000,00 Kč 
     
  pro předložení zastupitelstvu města 
  Hlasování: 6-0- 1  

 
 
 
 
3455/91 RM 18 
28/91 

Kupní smlouva - garáž 

 Rada města 

  schvaluje 

  kupní smlouvu (MMOPP00EITGB), mezi Mgr. R. R., bytem Praha a statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem pro předložení zastupitelstvu 
města 

  Hlasování: 7-0-0  
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3456/91 RM 18 
29/91 

Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem – dodatek  
č. 2 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 2(MMOPP00EITJW) ke smlouvě o poskytování energetických služeb 
se zaručeným výsledkem (MMOPP00DSRLV) ze dne 20.11.2013 mezi 
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a MVV 
Energie CZ a.s. se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 49685490, 
zastoupenou Ing. Jiřím Koptíkem, předsedou představenstva a Liborem Žížalou, 
členem představenstva společně s EVČ s.r.o. se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 
530 02 Pardubice, IČ 1350820275, zastoupenou  Ing. Bohuslavem Skaleckým, 
jednatelem společnosti, pro předložení zastupitelstvu města  

  Hlasování: 8-0-0 
 

 
 
 
3457/91 RM 18 
30/91 

Aleje podél ulice Hillova 

 Rada města 

  schvaluje 

  ponechat výsadbu aleje dubů na ulici Hillova realizovanou na základě smlouvy  
o dílo ze dne 9. 10. 2017 MMOPP00GVEQ7 zhotovitelem Mgr. Jiřím Konečným, 
U Dubu 237, Smolkov, 747 92 Háj ve Slezsku, IČO 88706222 bez zásahu, 
provádět následnou péči v souladu s uzavřenou smlouvou a dále usilovat  
o smírné řešení záležitosti 

  Hlasování: 7-0-0 
  

 
 
 
 
3458/91 RM 18 
31/91 

Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava – smlouva 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP00IT8FO), mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava, IČ: 45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním 
ředitelem na základě pověření k zastupování společnosti ze dne 26. 5. 2015 
pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-0  
 

 
 



 22  91. RMO 5. 9. 2018 

Anonymizované usnesení 

3459/91 RM 18 
32/91 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Pořízení osobního 
automobilu pro odbor sociálních věcí formou finančního leasingu“ 
– zahájení výběrového řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 
 

 a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Pořízení osobního automobilu pro odbor sociálních věcí formou finančního 
leasingu“ v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy 
 

 b) o zaslání písemné výzvy těmto dodavatelům k podání nabídky: 
1) ADIV, spol. s r.o., Těšínská 3007/91, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 13642391 
2) AUTOCENTRÁLA s.r.o., Markvartovická 1906/7, 748 01 Hlučín, IČ: 48390747 
3) AUTO DUBINA, a.s., Horní 3023/122, Bělský Les, 700 30 Ostrava, 
IČ: 25832191 
4) S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov č. p. 88, 793 83 Jindřichov, IČ: 61943649 
5) AUTOczech s.r.o., Krnovská 700/137b, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 26820765 
6) Auto Hégr, a.s., Hněvotínská 658/54a, Neředín, 779 00 Olomouc,  
     IČ: 25869833 
7) ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČ: 45805369 
8) ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60,140 00 Praha 4,, IČ: 63998980 
9) s Autoleasing, a.s., Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 27089444 
10) MONETA Auto, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4, 
IČ: 60112743 
11) UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle, 
IČ: 15886492 
 

 2. jmenuje 
 

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Bc. Iva Paletová  
2. Mgr. Tomáš Kalavský 
3. Bc. Dalibor Lukáš 
4. Ing. Milena Skazíková 
 

 b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  
ve složení: 
1. Mgr. Helena Kozáková 
2. pan Martin Lévay 
3. Mgr. Jana Žáčková, PhD. 
4. paní Hana Fraňková 
 

 3. bere na vědomí 

  pořízení osobního automobilu pro odbor sociálních věcí formou finančního 
leasingu, který bude financován z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí  
na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) 
 

 4. schvaluje 

  Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/96 
  ve výdajích – odbor sociálních věcí 
   OSPOD - DHDM  
   (4329,5137,00013011,0040,0002556000000) - 300.000,00 Kč 
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  OSPOD – nájemné za nájem s právem koupě  

   (4329,5178,00013011,0040,0002556000000) + 300.000,00 Kč 
  Hlasování:  8-0-0 

 
 
 
 
3460/91 RM 18 
33/91 

Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatů 
města Opavy 
 

 Rada města 

  schvaluje  

  návrh budoucího uspořádání silniční sítě na území statutárního města Opavy 
v rozsahu dle důvodové zprávy pro předložení zastupitelstvu města  

  Hlasování: 7-0-0  
 

 
 
 
3461/91 RM 18 
34/91 

Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb 
na rok 2018 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  návrh na dofinancování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního 
města Opavy na rok 2018 ve výši 1.230.000,00 Kč – viz příloha č. 1, která tvoří 
nedílnou součást tohoto usnesení 
 

 2. schvaluje 

 a) dodatek č. 1 MMOPP00DILSO ke smlouvě MMOPP00DKIJS mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací ANIMA 
VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava,  
IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem,  
ve výši 70.000,00 Kč 
 

 b) dodatek č. 1 MMOPP00DILRT ke smlouvě MMOPP00DKIIX mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Armáda 
spásy v ČR, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha,  
IČ 40613411, zastoupenou Frankem Robertem Gjeruldsenem, pplk., statutárním 
zástupcem a národním velitelem, ve výši 110.000,00 Kč  
 

 c) dodatek č. 1 MMOPP00DILQY ke smlouvě MMOPP00DKIG7 mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Centrum 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. se sídlem Bieblova 
2922/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupenou  
Ing. Liborem Schenkem, statutárním orgánem – ředitelem, ve výši  
290.000,00 Kč 
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d) smlouvu MMOPP00DILP3, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a organizací Česká unie neslyšících, z.ú. se sídlem Dlouhá 
729/37, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 00675547, zastoupenou Ing. Martinem 
Novákem, prezidentem, ve výši 10.000,00 Kč 

 e) dodatek č. 1 MMOPP00DILND ke smlouvě MMOPP00DKICR mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Elim 
Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, Kateřinky, 747 05 Opava,  
IČ 02278197, zastoupenou Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem, ve výši  
160.000,00 Kč 

 f) dodatek č. 1 MMOPP00DILMI ke smlouvě MMOPP00DKIBW mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Elim 
Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, Kateřinky, 747 05 Opava,  
IČ 02278197, zastoupenou Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem, ve výši  
100.000,00 Kč 
 

 g) dodatek č. 1 MMOPP00DILLN ke smlouvě MMOPP00DKIA1 mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací 
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelem, ve výši 
50.000,00 Kč 
 

 h) dodatek č. 1 MMOPP00DILO8 ke smlouvě MMOPP00DKI96, mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací FOKUS-
Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, 
zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedou spolku, ve výši 40.000,00 Kč 
 

 i) dodatek č. 1 MMOPP00DILTJ ke smlouvě MMOPP00DKHX1, mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací OASA 
nezisková o.p.s. se sídlem U Zlatnice 256, 747 61 Raduň, IČ 26839857, 
zastoupenou MUDr. Petrem Slaným, ředitelem, ve výši 400.000,00 Kč 
 

 j) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX/Z 
  ve výdajích – odbor sociálních věcí 
   ANIMA VIVA z.s.  
   sociální poradna   
   (4312,5222,00000000,0040,0000158230000) + 70.000,00 Kč 
     
   Armáda spásy v ČR, z.s.  
   terénní programy  
   (4378,5222,00000000,0040,0000153230000) + 110.000,00 Kč 
     
   Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o.p.s. 
 

   osobní asistence  
   (4351,5221,00000000,0040,0000102230000) + 290.000,00 Kč 
     
   Česká unie neslyšících, z.ú.  
   sociálně aktivizační služba pro osoby se ZP  
   (4379,5222,00000000,0040,0000150230000) + 10.000,00 Kč 
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  ELIM Opava, o.p.s.  

   nízkoprahové kluby  
   (4375,5221,00000000,0040,0000161230000) + 160.000,00 Kč 
   dobrovolnické centrum  
   (4359,5221,00000000,0040,0000161230000) + 100.000,00 Kč 
     
   EUROTOPIA.CZ, o.p.s.  
   nízkoprahové kluby  
   (4375,5221,00000000,0040,0000165230000) + 50.000,00 Kč 
     
   FOKUS – Opava, z.s.  
   služby následné péče  
   (4376,5222,00000000,0040,0000103230000) + 20.000,00 Kč 
   podpora samostatného bydlení  
   (4351,5222,00000000,0040,0000103230000) + 20.000,00 Kč 
     
   OASA nezisková o.p.s.   
   pečovatelská služba  
   (4351,5221,00000000,0040,0000428230000) + 400.000,00 Kč 
     
   Dotace na poskytování sociálních  

a souvisejících služeb v roce 2018 
 

   (6409,5901,00000000,0040,0000000230000) - 1.230.000,00 Kč 
  pro předložení zastupitelstvu města  
  Hlasování: 7-0-0  
 
 
 
3462/91 RM 18 
35/91 

Přehled sociálních a souvisejících služeb na území SMO 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  přehled sociálních a souvisejících služeb na území SMO, včetně jejich 
financování a dalších údajů (kapacita, cílová skupina) – viz příloha č. 2, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-0  
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Předložení žádosti o podporu k projektu s názvem „Pořízení elektromobilu - 
Magistrát město Opava“   
 

 Rada města 

  schvaluje 

  předložení žádosti o podporu u projektu v rámci 21. výzvy Národního programu 
Životní prostředí pod názvem „Pořízení elektromobilu - Magistrát město Opava“ 
nebo v rámci následující výzvy Národního programu Životní prostředí pro rok 
2018 v návaznosti na vyčerpání alokace 21. výzvy   

  Hlasování: 7-0-0  

 
 
 
3464/91 RM 18 
37/91 

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

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, (MMOPP00GLFBP) mezi Českou 
republikou – 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  
a  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
pro umístění podzemního vedení veřejného osvětlení včetně sloupu veřejného 
osvětlení na pozemku parc.č. 3303 v k.ú. Opava - Předměstí náležející ke 
stavbě  „Přeložky inž. sítí – most ev.č. 01129-3 přes řeku Opavu“ – objekt E 451 
– přeložka veřejného osvětlení“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 3.288,00 Kč 

  Hlasování: 7-0-0  
 

 
 
 
3465/91 RM 18 
38/91 

Kupní smlouvy – prodej vozidla, mobilních telefonů 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) kupní smlouvu MMOPP009KWFI mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Ing. M. V. 
 

 b) kupní smlouvu MMOPP009KWGD mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Ing. M. V. 
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c) kupní smlouvu MMOPP009KWH8 mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Mgr. D. H. 
 

 2. schvaluje 

 a) Rozpočtové opatření č. 2018/195 
  V příjmech – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
   prodej os. automobilu (p. V.)  
   (3639,3113,00000000,0191,0009398000000)    + 133.000,00 Kč 
     
  Ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka, odd. hospodářské správy 
   autoprovoz – dopr.prostř.  
   (6112,6123,00000000,0191,0002512000000)    + 133.000,00 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2018/196 
  V příjmech – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
   prodej mob.telefonu (p. V.)  
   (3639,2310,000000000,0191,0009398000000)    + 2.400,00 Kč 
     
  Ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
   DHDM  
   (6112,5137,00000000,0191,0000000000000)    + 2.400,00 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2018/197 
  V příjmech – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
   prodej mob.telefonu (p. H.)  
   (3639,2310,000000000,0191,0009398000000)    + 2.400,00 Kč 
     
  Ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
   DHMD  
   (6112,5137,00000000,0191,0000000000000)    + 2.400,00 Kč 
  Hlasování: 7-0-0  
 
 
 
3466/91 RM 18 
39/91 

Změna Územního plánu Opavy 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  informaci o předložených návrzích na změnu územního plánu, a informaci 
o návrhu na pořízení změny Územního plánu Opavy pro předložení  
zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-0 
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Rozpočtová opatření 2018 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) Rozpočtové opatření č. 2018/198 
  v příjmu – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční transfery od krajů  
  MD 231 

0000 
(0000,4122,00000211,0020,0002450000000) + 50.000,00 Kč 

     
  ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 
   dofinancování nákladů na zabezpečení 

akceschopnosti jednotky SDH kategorie 
JPO II v roce 2018 

 

   - ostatní osobní výdaje  
   (5512, 5132,00000211,0193,0002450000000) + 50.000.00 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2018/199 
  ve výdajích – MČ Malé Hoštice 
   budovy, haly, stavby  
   (2219,6121,00000000,0810,0000000000000) - 224.086,07 Kč 
     
   opravy a udržování  
   (2219,5171,00000000,0810,0000000000000)    + 224.086,07 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2018/200 
  ve výdajích – odbor majetku  
   oddělení správy a evidence budov  
   OD Breda – nařízené zabezpečovací práce  

(BREDA HOLDING a.s. – v konkursu) 
 

   (2169,5169,00000000,0051,0000000000000) - 265.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor výstavby 
   OD Breda – nařízené zabezpečovací práce  

(BREDA HOLDING a.s. – v konkursu) 
 

   (2169,5169,00000000,0060,0000000000000) + 265.000,00 Kč 
 d) Rozpočtové opatření č. 2018/201 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Horní náměstí 33, 34, 36  
   (3612,6121,00000020,0220,0007638000000) - 754.100,00 Kč  
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000) + 754.100,00 Kč 
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e) Rozpočtové opatření č. 2018/202 

  ve výdajích – Městská část Vávrovice  
   Rezerva MČ  
   (6409,5901,00000020,0840,0000000000000)    - 2.419.110,00 Kč 
     
   Revitalizace parku ul. Jantarová  
   (3745,6121,00000020,0840,0007580000000)    + 2.419.110,00 Kč 
  Hlasování: 7-0-0  
 
 
3468/91 RM 18 
41/91 

Mimořádná splátka úvěru ČS a.s. 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) mimořádnou splátku úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 460/09/LCD ze dne 
23.04.2009, (MMOPP006NWR6) a následných dodatků uzavřené mezi 
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem a Českou 
spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, 
zastoupenou Ing. Otto Machem, ředitelem odboru financování státní a komunální 
sféry a Pavlem Kvášem, manažerem centrály, ve výši 89.639.530,15 Kč  
pro předložení zastupitelstvu města 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2018/XXX /Z 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Sportoviště bazén  
   (3412,6121,00000110,0220,0007811000000)    - 80.139.530,15 Kč 
     
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   Dlouhodobý úvěr ČS a.s. 400 mil.Kč  
  DAL (0000,8124,00000110,0020,0009971000000)    + 80.139.530,15 Kč 
  pro předložení zastupitelstvu města 
   
 2. ukládá 

  odboru finančnímu a rozpočtovému zajistit v co nejkratším termínu v souladu 
se Smlouvou o úvěru provést mimořádnou splátku pro předložení zastupitelstvu 
města 
Z: vedoucí odboru finančního a rozpočtového 

  Hlasování: 8-0-0 
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Dotace ostatní 

 Rada města 

 1.  

  bere na vědomí 

 a) žádost o finanční dotaci pana P. C. bytem Pustá Polom, na náklady související 
s projektem Opava bez bariér doplněním měřící lišty k laserovému dálkoměru, 
ve výši 8.000,00 Kč 
 

  schvaluje  

 a1) finanční dotaci panu P. C. bytem Pustá Polom, na náklady související 
s projektem Opava bez bariér doplněním měřící lišty k laserovému dálkoměru, 
ve výši 8.000,00 Kč 
 

 a2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/97 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000)     - 8.000,00 Kč  
     
   P. C.  
   (3900,5499,00000020,0020,0000494000000) + 8.000,00 Kč 
  Hlasování: 8-0-0 

 
  bere na vědomí 

 b) žádost o finanční dotaci České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky 
se sídlem Rooseveltova 886/47, Předměstí, Opava, IČ 00494453, 
na dofinancování denního stacionáře Domovinka, ve výši 26.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

  schvaluje  

 b1) finanční dotaci České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem 
Rooseveltova 886/47, Předměstí, Opava, IČ 00494453, na dofinancování 
denního stacionáře Domovinka, ve výši 26.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

 b2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX/Z 
   dotace ostatní   
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 26.000,00 Kč 
     
   Česká provincie Kongregace Dcer Božské 

Lásky 
 

   (4356,5223,00000000,0020,0000154000000)    + 26.000,00 Kč 
  pro předložení zastupitelstvu města 
  Hlasování: 8-0-0 
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 bere na vědomí 
 

 c) Žádost o finanční dotaci Charity Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 
747 07 Opava, IČ 43964591, na projektovou dokumentaci pro stavební řízení, 
ve výši 600.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

  schvaluje  
 

 c1) finanční dotaci Charitě Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 
Opava, IČ 43964591, na projektovou dokumentaci pro stavební řízení, ve výši 
300.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

 c2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000)     - 300.000,00 Kč  
     
   Charita Opava  
   (4377,6323,00000020,0020,0000111000000) + 300.000,00 Kč 
  pro předložení zastupitelstvu města 
  Hlasování: 8-0-0 

 
  bere na vědomí 

 d) žádost o finanční dotaci Sportovního klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem 
U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na 1. ročník Sportovního 
festivalu Opava 2018, ve výši 150.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

  schvaluje  

 d1) finanční dotaci Sportovnímu klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem 
U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na 1. ročník Sportovního 
festivalu Opava 2018, ve výši 150.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

 d2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX /Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   dotace ostatní   
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000)    - 150.000,00 Kč 
     
   Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s.  
   (3419,5222,00000020,0020,0000346000000)    + 150.000,00 Kč 
  pro předložení zastupitelstvu města 
  Hlasování: 8-0-0 
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3470/91 RM 18 
43/91 

Schválení smluv 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, MMOPP00CWDO7, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Okresní radou Asociace školních sportovních  klubů České 
republiky Opava, pobočným spolkem se sídlem Englišova 1082/82, Předměstí 
(Opava), 746 01 Opava, IČ 02385635, zastoupenou Petrem Mičkou, předsedou 
výboru, na podporu činnosti Okresní rady Asociace školních sportovních  klubů 
České republiky Opava, pobočného spolku, ve výši 40.000,00 Kč 
 

 b) smlouvu, MMOPP00CWDNC, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Happy sportem Opava, z.s. se sídlem Na Bahně 1190/15, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 65888774, zastoupeným Ing. Davidem Šťasným, 
předsedou, na náklady související s organizací turnaje SUPER CUP 2018, 
ve výši 40.000,00 Kč 
 

 c) smlouvu, MMOPP00CWDMH, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Maticí slezskou, pobočným spolkem v Opavě se sídlem 
Matiční 175/2, Město, 746 01 Opava, IČ 00534366, zastoupenou Ing. Janou 
Novotnou Galuszkovou, předsedkyní, na částečnou úhradu nákladů 
souvisejících s vydáním Vlastivědných listů Slezska 2018, ve výši 30.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 7-0-0  
 
 
 
3471/91 RM 18 
44/91 

Záměr změny smlouvy, dohoda o budoucí změně smlouvy, Na Pastvisku 78, Opava 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 13. 7. 2011 
(PID smlouvy: MMOPP006R0UJ) mezi Statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a Milanem Kašpárkem, fyzickou osobou s místem podnikání 
Opavská 93, 747 75 Velké Heraltice, IČ: 70607630, jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je nájem části nebytových prostor, které se nacházejí v I.NP budovy 
č.p. 1587, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. St. 
2213, zastavěná plocha a nádvoří, vše ležící v katastrálním území Kateřinky u 
Opavy, na adrese Opava, Na Pastvisku 1587/78, 746 01, kteréžto změny 
spočívají ve zvýšení měsíčního nájemného z částky 14.915,00 Kč za pronajatou 
plochu na částku 21.000,00 Kč za pronajatou plochu (obě částky jsou uvedeny 
bez DPH), dále změny spočívají ve změně frekvence splatnosti nájemného 
ze čtvrtletních splátek na splátky měsíční a dále změny spočívají v prodloužení 
doby nájmu z doby určité do 30. 6. 2021 na dobu určitou do 30. 6. 2026 
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3471/91 RM 18 
44/91 

b) Dohodu o budoucí změně Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
(MMOPP009XAHT) ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP006R0UJ) 
ze dne 13. 7. 2011, kterážto Dohoda o budoucí změně Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor (MMOPP009XAHT) bude uzavřena mezi statutárním 
městem Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, 
IČ: 00300535, jako pronajímatelem a Chachar catering s.r.o., se sídlem Ludvíka 
Podéště 1974/25, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 28587740, jako budoucím 
nájemcem  

  Hlasování: 6-0-0  
  

 
 
 
3472/91 RM 18 
45/91, 45/91/1 

Návrh programu 34. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  
dne 17. 9. 2018 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  upravený programu 34. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne17. 9. 2018  

  Hlasování: 7-0-0  
 

 
 
 
3473/91 RM 18 
46/91 

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 

  Hlasování: 7-0-0  
 
 
 
3474/91 RM 18 
47/91 

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

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 15.08.2018 
do 30.08.2018 

  Hlasování: 7-0-0  
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3475/91 RM 18 
49/91 

Smlouva o výlepu plakátů -  vzorová smlouva 

 Rada města 

 1. schvaluje 
 

  vzorovou smlouvu o výlepu plakátů MMOPP00F797Y mezi statutárním městem 
Opava se sídlem Horní nám. 69, 746 01 Opava, IČ 00300535 zastoupeným,  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a volební stranou kandidující do 
voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR 
 

 2. svěřuje  
 

  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavírání 
smluv o výlepu plakátů v rámci volební kampaně pro volby do zastupitelstev obcí 
a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018, 
případné 2. kolo ve dnech 13. a 14. 10. 2018 s jednotlivými volebními stranami 
Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy s tím, že obsah uzavíraných 
smluv bude odpovídat přiloženému vzoru, a pověřuje vedoucí tohoto odboru 
podepisováním takových smluv        
 

  Hlasování: 8-0-0 
 

 
 
 
3476/91 RM 18 
52/91 

Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů a kanalizací 
provozně souvisejících 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
kanalizací (MMOPP00IT8NK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a JOP GROUP s.r.o. se sídlem Pekařská 2997/36A, 746 01 
Opava, IČ: 26807581, zastoupenou Mgr. Magdou Hrstkovou, jednatelkou 
společnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizační 
sítě, ul. Bílovecká, Na Prachovníku, Opava, Kylešovice v rámci stavby 
„Kanalizační čerpací stanice Opava - Prachovník“ umístěná na pozemku parc.č. 
2255/11 v k.ú. Kylešovice 
 

 b) Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů (MMOPP00IT8MP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a JOP GROUP s.r.o. se sídlem Pekařská 2997/36A, 746 01 
Opava, IČ: 26807581, zastoupenou Mgr. Magdou Hrstkovou, jednatelkou 
společnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodní sítě, 
ul. Bílovecká, Na Prachovníku, Opava, Kylešovice v rámci stavby „Vodovod 
v lokalitě U Prachovníku v Opavě - Kylešovicích“ umístěné na pozemku parc.č. 
2761/1 v k.ú. Kylešovice 

  Hlasování: 7-0-0  
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3477/91 RM 18 
53/91 

Schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci 
vyhlášení dotačního programu KULTURA 2019 

 Rada města 

  doporučuje zastupitelstvu města schválit  

  návrh vzoru Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci 
vyhlášení dotačního programu KULTURA 2019  

  Hlasování: 7-0-0 
 
 
3478/91 RM 18 
54/91 

Přidělení bytů, Horní náměstí 33-35, Opava 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) přidělení volné bytové jednotky č. 54 o velikosti 0+1 v domě č.p. 1550 na adrese 
Opava, Rolnická 1550/24, Kateřinky, PSČ: 747 05 žadateli, panu J. V., trvale 
bytem Opava  
 

 b) přidělení volné bytové jednotky č. 49 o velikosti 1+1 v domě č.p. 1550 na adrese 
Opava, Rolnická 1550/24, Kateřinky, PSČ: 747 05 žadatelce, paní D. V., trvale 
bytem Opava 

  Hlasování:  6-0-0  

 
 
3479/91 RM 18 
55/91 

Ocenění města 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) udělení Ceny statutárního města Opavy panu PhDr. K. M., bytem Opava,  
za mimořádné dlouhodobé zásluhy v oblasti společenských věd, archivnictví, 
heraldiky a popularizaci dějin města Opavy a Opavska  
 

 b) udělení Ceny statutárního města Opavy panu Mgr. J. P. za významné 
dlouhodobé zásluhy v oblasti vzdělání a výchovy, organizaci mimoškolní činnosti 
mládeže a dlouhodobé vedení skautských a turistických oddílů a táborů  
 

 c) přiznání finančních odměn PhDr. K. M. a M. J. P. ve výši dle předloženého 
návrhu 

  pro předložení zastupitelstvu městu 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala   v.r. 
primátor 

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

 


