
RADA 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 

Anonymizované usnesení  
 

U S N E S E N Í  

z mimořádné 18. schůze  

RADY 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 
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 2 18. MRMO 14. 9. 2016 

Anonymizované usnesení  
 

Mimořádné schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 14. 9. 2016 se zúčastnili 
 
Členové RMO 8 
Omluveni Mgr. Tomáš Čvančara 

p. Josef Stiborský 
Mgr. Alexandr Burda 

Tajemník MMO omluven 
Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO JUDr. Monika Schlauchová 

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

Zaměstnanci Ing. Marie Vavrečková 
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Anonymizované usnesení  
 

1588/18MRM16 
1/M18 

Návrh Dohody o ukon čení Smlouvy o budoucí kupní smlouv ě a o nájmu pozemk ů 
mezi SMO a Opava Development Company, a.s. 
 

  
 

Rada města 

   schvaluje  

 a)  návrh Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu 
pozemků (PID MMOPP00FG7D9) ke smlouvě (PID MMOPP0034030) ze dne 
30. 6. 2005 mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města a Opava Development Company, a.s., se sídlem Voctářova 2449/5,  
180 00 Praha 8, IČ 26704277, zastoupenou Ing. arch. Omarem Koleilatem, 
předsedou představenstva 
  

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z 

  v příjmech – odbor majetku města, odd. správy a evidence budov 

  231 
060
0 

Opava Development Company, a.s. 
náhrada za demolici budovy MZ 

 

   (3639,2424,00000000,0051,0009298000000) + 4.500.000,00 Kč 

     

  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   zapojení zůstatku ZBÚ  

  MD 
231 
000
0 

(0000,8115,00000120,0000,0000000000000) 
+ 24.000.757,27 Kč 

     
  ve výdajích – odbor majetku města, odd. 

správy a evidence pozemků 
 

   Opava Development Company, a.s. – 
poskytnuté náhrady 

 

   (3639,5192,00000000,0052,0001115000000) + 4.500.000,00 Kč 

     

   Opava Development Company, a.s. – 
poskytnuté náhrady 

 

   (3639,5192,00000120,0052,0001115000000) + 24.000.757,27 Kč 

  pro předložení zastupitelstvu města 
  Hlasování:  7-0-0 
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Anonymizované usnesení  
 

1589/18MRM16 
2/M18 

Městská policie Opava - pov ěření pln ěním úkol ů při řízení městské policie  
 

 Rada města 

 1. schvaluje  

  návrh Ing. Radima Křupaly, primátora SMO, pověřit pana Mgr. Petera Horvátha, 
bytem Náměšť na Hané, v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), 
plněním úkolů blíže určených v bodě 2 tohoto usnesení při řízení Městské policie 
Opava, a to s účinností ode dne následujícího po dni prokazatelného splnění 
všech podmínek uvedených v § 4 odst. 1 zákona o obecní policii 
 

 2. určuje  

  úkoly, k nimž je Mgr. Peter Horváth při řízení Městské policie Opava pověřen: 

 a) zodpovídá za plnění úkolů v rozsahu stanovených zákonem o obecní policii 
v platném znění mimo úkolů v pracovněprávních vztazích, které plní dle § 3 
odst. 1) zákona o obecní policii primátor nebo jiný člen zastupitelstva města 
pověřený zastupitelstvem města řízením městské policie 
 

 b) řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců Statutárního města Opavy 
zařazených do Městské policie Opava 

 c) vydává organizační a řídící normativní akty 

 d) plní úkoly obsažené v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu  
ve znění pozdějších předpisů 

 e) odpovídá za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 
v požární ochraně 

 f) navrhuje poskytování příspěvků ze sociálního fondu Statutárního města Opavy 

 g) plní další úkoly uložené primátorem města 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 7-0-0 
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Anonymizované usnesení  
 

1590/18MRM16 
3/M18 

Změny v  ostatních orgánech spole čností ve vlastnictví Statutárního m ěsta Opava  

 Rada města 
 

 1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta navrhnout odvolání ,  
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedených zástupců Statutárního 
města Opavy v orgánech následujících obchodních společností, v nichž má 
město majetkovou účast, 

  ve spole čnosti Hokejový klub Opava s.r.o. :  
- p. Davida Musiala z funkce člena dozorčí rady 

 
  ve spole čnosti Technické služby Opava s.r.o.:  

- p. Milana Koláře z funkce člena dozorčí rady 
 

 2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta navrhnout ,  
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené zástupce Statutárního 
města Opavy do orgánů následujících obchodních společností, v nichž má 
město majetkovou účast, 

  do dozor čí rady  spole čnosti Hokejový klub Opava s.r.o. :  
- Ing. Martina Vítečka, trvale bytem Opava do funkce člena dozorčí rady 

 
  do dozor čí rady spole čnosti Technické služby Opava s.r.o.:  

- Ing. Romeo Doupala, trvale bytem Opava do funkce člena dozorčí rady 

  Hlasování: 7-0-0 

  
 
1591/18MRM16 
4/M18 

Deklarace pot řebnosti sociální služby domov se zvláštním režimem  

 Rada města 

  nepřijala usnesení  

  k materiálu „ Deklarace potřebnosti sociální služby domov se zvláštním režimem“ 
 

  Hlasování: RMO nepřijala usnesení  

 
 
1592/18MRM16 
5/M18 

Majetkové záležitosti  

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu o výpůjčce pozemku (PID MMOPP00FG5FD) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jakožto půjčitelem a sportovním 
klubem HIT Opava, z.s., IČ 47811005, zastoupeným Ing. Zdeňkem Mateřankou, 
předsedou jako vypůjčitelem  jejímž předmětem je  výpůjčka částí pozemků 
parc.č. 2168/1 - ostatní plocha, parc.č. 2168/5 – ostatní plocha, parc.č. 2168/6 – 
ostatní plocha a parc.č. 2168/238 – ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí,  
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

  Hlasování: 7-0-0 
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Anonymizované usnesení  
 

1593/18MRM16 
6/M18 

Dofinancování sportovních organizací z  přímé podpory SMO  

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) dotaci Fotbalovému klubu SLAVIA OPAVA se sídlem Wolkerova 1469/1a, 
747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26541645, jako navýšení přímé podpory v roce 
2016, ve výši 80.000,00 Kč 
 

 b) dotaci Kánoe klubu Opava se sídlem Jaselská 1688/24, 747 05 Opava 5, 
IČ 00536105, jako navýšení přímé podpory v roce 2016, ve výši 25.000,00 Kč 
 

 c) dotaci Klubu plaveckých sportů Opava se sídlem Zámecký okruh 38/4, 746 01 
Opava, IČ 47815345, jako navýšení přímé podpory v roce 2016, ve výši 
20.000,00 Kč 
 

 d) dotaci Orientačnímu běhu Opava, z.s. se sídlem Vojanova 2978/31a, 746 01 
Opava, IČ 26534991, jako navýšení přímé podpory v roce 2016, ve výši 
25.000,00 Kč 
 

 e) dotaci Sportovnímu klubu p.e.m.a. Opava se sídlem Holasická 892/17, 747 05 
Opava 5,  jako navýšení přímé podpory v roce 2016, ve výši 140.000,00 Kč 
 

 f) dotaci TJ Opava se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 05 Opava 5, IČ 00495948, 
jako navýšení přímé podpory v roce 2016, ve výši 70.000,00 Kč 
 

 g) dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy Němcové 
1/20, 746 01 Opava, IČ 42869196,  jako navýšení přímé podpory v roce 2016, 
ve výši 90.000,00 Kč 
 

 h) dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, jako navýšení přímé podpory v roce 
2016, ve výši 200.000,00 Kč 
 
 

 2. ukládá  

  finančnímu a rozpočtovému odboru vypracovat a jako dodatečný materiál zaslat 
ZMO příslušné dodatky k dotačním smlouvám dle bodu 1. 
 

 3. schvaluje  

  Rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z 

     
  ve výdajích – odbor FARO 
   dotace sportovní (výtěžek z hazardu)  
   (6409,5901,00000000,0020,0000390000000)    - 650.000,00 Kč 
     
   FK Slavia Opava  
   (3419,5222,00000000,0020,0000303000000) + 80.000,00 Kč 
     
   Kánoe klub Opava  
   (3419,5222,00000000,0020,0000314000000) + 25.000,00 Kč 
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Anonymizované usnesení  
 

1593/18MRM16 
6/M18 

  Klub plaveckých sportů Opava  

   (3419,5222,00000000,0020,0000357000000) +20.000,00 Kč 
     
   Orientační běh Opava z.s.  
   (3419,5222,00000000,0020,0000360000000) + 25.000,00 Kč 
     
   Sportovní klub p.e.m.a. Opava  
   (3419,5222,00000000,0020,0000301000000) + 140.000,00 Kč 
     
   TJ Opava  
   (3419,5222,00000000,0020,0000353000000) + 70.000,00 Kč 
     
   TJ Slezan Opava z.s.  
   (3419,5222,00000000,0020,0000356000000) + 90.000,00 Kč 
     
   TJ Sokol Opava  
   (3419,5222,00000000,0020,0000354000000) + 200.000,00 Kč 
 pro předložení zastupitelstvu města 
 Hlasování: 7-0-0 
 
 
 
1594/18MRM16 
9/M18 

Rozhodnutí Statutárního m ěsta Opavy jako jediného akcioná ře spole čnosti  
Městský dopravní podnik Opava, a.s. p ři výkonu p ůsobnosti 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 společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se 
sídlem Opava, Kylešovice, Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06, IČ: 64610250, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1234 (dále 
jen „společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s.“), jejímž jediným akcionářem je 
Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tak, že:  
 

 1.  schvaluje  

 a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 14. 4. 2016 mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava a.s. a p. Adamem Ludvíkem Kwiekem, trvale 
bytem Opava jako předsedou představenstva 

 b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 14. 4. 2016 mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Tomášem Navrátilem, trvale bytem 
Opava jako místopředsedou představenstva 

 c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 14. 4. 2016 mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava a.s. a p. René Holušou, trvale bytem Opava jako 
členem představenstva 

 d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 14. 4. 2016 mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Michalem Jedličkou, trvale bytem 
Opava jako členem představenstva 

 e) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 14. 4. 2016 mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Liborem Pěčonkou, trvale bytem 
Opava jako členem představenstva 
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Anonymizované usnesení  
 

1594/18MRM16 
9/M18 

f) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 14. 4. 2016 mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Janem Sedláčkem, MBA, Ph.D., 
trvale bytem Opava jako předsedou dozorčí rady 

 g) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 14. 4. 2016 mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Vojtěchem Turkem, trvale bytem 
Opava jako místopředsedou dozorčí rady 

 h) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 14. 4. 2016 mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Ondřejem Veselým, trvale bytem 
Opava jako členem dozorčí rady 

 i) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 14. 4. 2016 mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava a.s. a p. Petrem Urbánkem, trvale bytem Opava 
jako členem dozorčí rady 

 j) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 14. 4. 2016 mezi společností 
Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Danielem Bennou, trvale bytem 
Opava jako členem dozorčí rady 
 

 2. ukládá  

  Ing. Radimovi Křupalovi, primátorovi, 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 představenstvu a dozorčí radě 
společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. 

  Hlasování: 6-0-2  
 
 
 
 
1595/18MRM16 
10/M18 

Městský dopravní podnik Opava a.s. – změna stanov  

 Rada města 

  doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  

  nové znění stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. 

  Hlasování: 7-0-1  

 
 
 
1596/18MRM16 
12/M18 

Mezinárodní projekt na adaptaci na zm ěny klimatu z  programu LIFE 2014 -2020 
 

 Rada města 

  nepřijala usnesení   

  k materiálu „Mezinárodní projekt na adaptaci na změny klimatu z programu LIFE 
2014-2020“ 

  Hlasování: RMO nepřijala usnesení 
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1597/18MRM16 
13/M18 

Poskytnutí ú čelového finan čního p říspěvku na obnovu kulturní památky v  MPZ 
Opava 
 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu (PID MMOPP00EJLJ3) „Poskytnutí účelového příspěvku na obnovu 
kulturní památky v MPZ Opava“ mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem a Konventem minoritů v Opavě, 
Masarykova 342/39, Město, 746 01 Opava, IČ 47814446, zastoupeným 
kvardiánem Mgr. Stanislawem Stecem, OFMConv., kvardiánem pro předložení 
zastupitelstvu města 
 

 b) smlouvu (PID MMOPP00EJLI8) „Poskytnutí účelového příspěvku na obnovu 
kulturní památky v MPZ Opava“ mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem a J. I., S. I., Opava pro předložení 
zastupitelstvu města 

  Hlasování: 8-0-0 
 
 
1598/18MRM16 
14/M18 

Dopln ěný návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva statutární ho m ěsta Opavy 
dne 19. 9. 2016 

 Rada města 

  schvaluje  

  doplněný návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 19. září 2016 s úpravou 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
1599/18MRM16 
15/M18 

Vyhlášení dota čních program ů pro rok 2017  

 Rada města  

  nepřijala usnesení  

  k materiálu „Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017“  

  Hlasování: RMO nepřijala usnesení 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim K řupala   v.r.  
primátor 

Ing. Martin Víte ček   v.r.  
1. náměstek primátora 

 


