
RADA 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 

U S N E S E N Í  

z mimořádné 31. schůze  

RADY 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 

dne 20. 12. 2017 
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Mimořádné schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 20. 12. 201720. 12. 2017 se zúčastnili 
 
Členové RMO 10 
Omluveni Ing. Jan Sedláček 
Tajemník MMO omluven 
Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO Mgr. Antonín Binar 

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

Zaměstnanci pí Hana Fraňková 
Ing. Jana Onderková 
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2784/M31 RM 17 
1/M31 

Změna organizačního řádu MMO 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Magistrátu města Opavy s účinností ode dne 
1. 1. 2018  

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
2785/M31 RM 17 
2/M31 

Zásady pro hospodaření s prostředky sociálního fondu Statutárního města Opavy 

 Rada města 

  schvaluje 

  aktualizované „Zásady pro hospodaření s prostředky sociálního fondu 
Statutárního města Opavy“ s účinností od 1. 1. 2018  
 

  Hlasování: 10-0-0 

 
 
 
2786/M31 RM 17 
3/M31 

Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, 
Mařádkova 15 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „IROP PRO ZŠ 
MAŘÁDKOVA“ Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace 
ve výši 3.946.000 Kč, pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 10-0-0  

 
 
 
2787/M31 RM 17 
4/M31 

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

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Penzion IV., 
ul. Hálkova“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 
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2. jmenuje 

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

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

 c) 
 

v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Michal Jedlička 
3. Ing. Jana Onderková 
4. Ing. Martin Chalupski 
5. Ing. Martina Heisigová 

 d) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Bc. Iva Paletová 
2. Ing. Martin Chalupski   
3. Ing. Radka Šabatková 
4. Ing. Renata Cvancigerová 
5. Ing. Hana Šenková 
 

  Hlasování: 10-0-0 
 

 
 
 
2788/M31 RM 17 
5/M31 

Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla  
č. 2352/D/OP/2017 – Suché Lazce 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla  
č. 2352/D/OP/2017 (MMOPP009UKOZ) uzavřenou mezi společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou  
Ing. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů a Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 

  Hlasování: 10-0-0 
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Rozpočtová opatření 2017 a Změna rozpisu rozpočtu 2017 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) Rozpočtové opatření č. 2017/263 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 1.063,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města - TSO 
   vratky minulých let  
   nájemné – hrobová místa  
   (6409,5909,00000000,0790,0009235000000) + 285,00 Kč 
     
   služby – hrobová místa  

   (6409,5909,00000000,0790,0009236000000) + 778,00 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2017/264 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

  MD 231 
0000 (0000,4116,00029008,0020,0000000000000) + 231.701,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor životního prostředí 
   činnost odborného lesního hospodáře za 

III.Q 2017 
 

   - neinvestiční transfery fyzickým osobám  
   (1036,5212,00029008,0130,0000000000000) + 164.600,00 Kč 
     
   - neinvestiční transfery právnickým osobám  
   (1036,5213,00029008,0130,0000000000000) + 67.101,00 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2017/265 
  v příjmech – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 
   úhrada nákladů za zásah jednotky JSDH 

od pojišťovny  

  MD 231 
0600 (5512,2324,00000000,0193,0009167000000) + 5.600,00 Kč 

     
  ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 
   JSDH – drobný hmotný dlouhodobý 

majetek 
 

   (Vzhledem k termínu obdržení finančních 
prostředků a následného schválení v RMO bude 
tato částka převedena do rozpočtu 2018 v rámci 
finančního vypořádání.) 

 

   (5512,5137,00000000,0193,0002530000000) + 5.600,00 Kč 
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d) Rozpočtové opatření č. 2017/266 

  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
  

 
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu – ekologické a k přírodě 
šetrné technologie při hospodaření v lesích 

 

  231 
0000 (0000,4116,00029015,0020,0000000000037) + 30.934,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz - vyklizování nebo přibližování 
dříví koněm  

 

   (1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 30.934,00 Kč 
     
 e) Rozpočtové opatření č. 2017/267 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
  

 
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu – ekologické a k přírodě 
šetrné technologie při hospodaření v lesích 

 

  231 
0000 (0000,4116,00029015,0020,0000000000037) + 36.925,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz - vyklizování nebo přibližování 
dříví koněm  

 

   (1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 36.925,00 Kč 
     
 f) Rozpočtové opatření č. 2017/268 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
  

 
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu – ekologické a k přírodě 
šetrné technologie při hospodaření v lesích 

 

  231 
0000 (0000,4116,00029015,0020,0000000000037) + 46.568,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz - vyklizování nebo přibližování 
dříví koněm  

 

   (1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 46.568,00 Kč 
     
 g) Rozpočtové opatření č. 2017/269 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
  

 
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu – ekologické a k přírodě 
šetrné technologie při hospodaření v lesích 

 

  231 
0000 (0000,4116,00029015,0020,0000000000037) + 122.163,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz - vyklizování nebo přibližování 
dříví koněm 

 

   (1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 88.203,00 Kč 
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  Městské lesy Opava – účelový příspěvek 
na provoz – likvidace klestu štěpkováním 
nebo drcením 

 

   (1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 33.960,00 Kč 
     
 h) Rozpočtové opatření č. 2017/270 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu – ekologické a k přírodě 
šetrné technologie při hospodaření v lesích 

 

  231 
0000 (0000,4116,00029015,0020,0000000000037) + 139.558,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz - vyklizování nebo přibližování 
dříví koněm 

 

   (1039,5331,00029015,0050,0001002000037) + 139.558,00 Kč 
     
 i) Rozpočtové opatření č. 2017/271 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu – obnova, zajištění a 
výchova lesních porostů do 40 let věku 

 

  231 
0000 (0000,4116,00029014,0020,0000000000037) + 81.032,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz – přirozená obnova a umělá 
obnova síjí 

 

   (1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 5.280,00 Kč 
     
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz – výchova lesních porostů do 40 
let skutečného věku porostu 

 

   (1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 75.752,00 Kč 
     
 j) Rozpočtové opatření č. 2017/272 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu – obnova, zajištění a 
výchova lesních porostů do 40 let věku 

 

  231 
0000 (0000,4116,00029014,0020,0000000000037) + 144.612,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz – umělá obnova sadbou - první 
 

   (1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 31.140,00 Kč 
     
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz – umělá obnova sadbou - 
opakovaná 

 

   (1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 52.200,00 Kč 
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  Městské lesy Opava – účelový příspěvek 
na provoz – výchova lesních porostů do 40 
let skutečného věku porostu 

 

   (1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 61.272,00 Kč 
     
 k) Rozpočtové opatření č. 2017/273 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu – obnova, zajištění a 
výchova lesních porostů do 40 let věku 

 

  231 
0000 (0000,4116,00029014,0020,0000000000037) + 528.120,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz – zajištění lesních porostů 
 

   (1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 528.120,00 Kč 
     
 l) Rozpočtové opatření č. 2017/274 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu – obnova, zajištění a 
výchova lesních porostů do 40 let věku 

 

  231 
0000 (0000,4116,00029014,0020,0000000000037) + 539.550,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz – přirozená obnova a umělá 
obnova síjí 

 

   (1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 480,00 Kč 
     
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz – umělá obnova sadbou - první 
 

   (1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 466.290,00 Kč 
     
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz – umělá obnova sadbou - 
opakovaná 

 

   (1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 46.500,00 Kč 
     
   Městské lesy Opava – účelový příspěvek 

na provoz – výchova lesních porostů do 40 
let skutečného věku porostu 

 

   (1039,5331,00029014,0050,0001002000037) + 26.280,00 Kč 
     
 m) Rozpočtové opatření č. 2017/275 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

  MD 231 
0000 (0000,4216,106515974,0020,0007719000000) + 1.949.680,13 Kč 

   (0000,4216,106515974,0020,0007718000000) + 1.467.155,54 Kč 
    (celkem 3.416.835,67 Kč)  
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 ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 

   Zlatníky a Milostovice – splašková 
kanalizace – 1. žádost o platbu 

 

   Zlatníky - stavba  
   původně schváleno v rozpočtu 2017  
   (2321,6121,00000000,0220,0007719000000)     - 76.949,00 Kč 
   (2321,6121,00000026,0220,0007719000000) - 2.981.372,78 Kč 
     
   uznatelné výdaje hrazené z dotace (85% 

uznatelných výdajů snížených o předpokládané 
budoucí příjmy)  

 

   (2321,6121,106515974,0220,0007719000000) + 1.949.680,13 Kč 
     
   uznatelné výdaje SMO (15% z uznatelných 

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

 

   (2321,6121,106100000,0220,0007719000000) + 1.108.641,65 Kč 
     
   Milostovice - stavba  
   původně schváleno v rozpočtu 2017  
   (2321,6121,00000026,0220,0007718000000) - 2.301.420,46 Kč 
     
   uznatelné výdaje hrazené z dotace (85% 

uznatelných výdajů snížených o předpokládané 
budoucí příjmy)  

 

   (2321,6121,106515974,0220,0007718000000) + 1.467.155,54 Kč 
     
   uznatelné výdaje SMO (15% z uznatelných 

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

 

   (2321,6121,106100000,0220,0007718000000) + 834.264,92 Kč 
     
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 

2017 
 

  MD 231 
0000 (0000,8124,00000026,0020,0009963000000) - 3.416.835,67 Kč 

     
 n) Rozpočtové opatření č. 2017/276 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu 
 

  MD 231 
0000 

(0000,4116,00015002,0020,0002457000000) + 44.310,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor životního prostředí 
   Obnova remízu u sv. Anny – nákup služeb  
   (3745,5169,00000000,0130,0002457000000) - 44.310,00 Kč 
   (3745,5169,00015002,0130,0002457000000) + 44.310,00 Kč 
     
   Obnova zeleně – nákup služeb  
   (3745,5169,00000000,0130,0001070250000) + 44.310,00 Kč 
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o) Rozpočtové opatření č. 2017/277 

  ve výdajích – kancelář primátora 
   samostatné pracoviště  
   Vánoční a velikonoční trhy  
   nákup ostatních služeb  
   (2141,5169,00000000,0120,0001043000000) + 30.000,00 Kč 
     
   ostatní osobní výdaje  
   (2141,5021,00000000,0120,0001043000000) + 12.000,00 Kč 
     
  v příjmech – kancelář primátora 
   pronájem stánků  
   (2141,2133,00000000,0120,0009314000000) + 42.000,00 Kč 
     
 p) Rozpočtové opatření č. 2017/278 
  v příjmech – odbor majetku města 
   pojistné plnění  
   (6171,2322,00000000,0050,0009282000000) +110.904,00 Kč 
     
  ve výdajích – městská policie 
   městský kamerový systém  
   - opravy a udržování  
   (5311,5171,00000000,0110,0001047000000) +110.904,00 Kč 
     
 q) Rozpočtové opatření č. 2017/279 
  ve výdajích – odbor majetku města 
   oddělení správy a evidence budov  
   Zimní stadion  
   úchytný systém pro osvětlovací soustavu  
   (3412,6121,00000000,0051,0001103000000) + 413.752,24 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) + 693.938,76 Kč 
     
  v příjmech – odbor majetku města 
   oddělení správy a evidence budov  
   sml.MMOPP00DSRLV  
   nedodržení garantované úspory r. 2016  
   (2115,2112,00000000,0051,0009318000000) + 1.107.691,00 Kč 
     
 r) Rozpočtové opatření č. 2017/280 
  ve výdajích – odbor životního prostředí, TSO - výkony 
   veřejná zeleň  
   - nákup služeb  
   (3745,5169,00000000,0790,0002537000000) + 648.361,00 Kč 
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  čistota města  

   -  nákup služeb  
   (2219,5169,00000000,0790,0002536000000) - 587.912,00 Kč 
     
   sběr a svoz komunálních odpadů  

   - platby daní a poplatků  

   (3722,5365,00000000,0130,0001075000000) - 60.449,00 Kč 
     

  ve výdajích – odbor majetku města, TSO - výkony  

   veřejné osvětlení  

   - elektrická energie  

   (3631,5154,00000000,0790,0002538000000) - 437.941,00 Kč 
     

   - opravy a udržování  

   (3631,5171,00000000,0790,0002538000000) + 449.665,00 Kč 
     

   Údržba komunikací  

   - opravy a udržování  

   (2212,5171,00000000,0790,0002534000000) - 31.046,00 Kč 
     

   - nákup služeb  

   (2212,5169,00000000,0790,0002534000000) + 19.322,00 Kč 
     

     

 2. schvaluje 

 a) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/90 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 20.000,00 Kč 
     
   dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000) + 20.000,00 Kč  
     
 b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/91 
  ve výdajích – městská policie 
   - platy  
   (5311,5011,00000000,0110,0000000000000) -7.069,40 Kč 
     
   obecně prospěšné práce  
   - platy  
   (4349,5011,00000000,0110,0002520000000) +7.069,40 Kč 
     
   - sociální pojištění  
   (5311,5031,00000000,0110,0000000000000) -1.767,85 Kč 
     
   obecně prospěšné práce  
   - sociální pojištění  
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  (4349,5031,00000000,0110,0002520000000) +1.767,85 Kč 

     
   - zdravotní pojištění  
   (5311,5032,00000000,0110,0000000000000) -636,75 Kč 
     
   obecně prospěšné práce  
   - zdravotní pojištění  
   (4349,5032,00000000,0110,0002520000000) +636,75 Kč 
     
 c)  Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/92 
  ve výdajích – odbor majetku města, TSO - výkony 
   údržba obsluhovaného majetku   
   - opravy a udržování  
   (3639,5171,00000000,0790,0001099000000)      -55.902,00 Kč  
 
 

    

   údržba komunikací  
   - nákup služeb  
   (2212,5169,00000000,0790,0002534000000) +55.902,00 Kč 
  Hlasování: 10-0-0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala  v.r. 
primátor 

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

 


