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RADY 
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 2 32. MRMO 6. 2. 2018 

Mimořádné schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 6. 2. 2018 se zúčastnili 
 
Členové RMO 6 
Omluveni Mgr. Alexandr Burda 

Mgr. Tomáš Čvančara 
p. Adam Ludvík Kwiek 
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 
Mgr. Lada Dobrovolná 

Zaměstnanci Ing. Marie Vavrečková 
pí Hana Fraňková 
Ing. Jana Onderková 
Ing. Milena Skazíková 
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2861/M32 RM 18 
1/M32 

Závazek SMO na spolufinancování denního stacionáře pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  Závazek SMO na spolufinancování sociální služby denní stacionář pro osoby  
se zdravotním postižením a seniory organizace Česká provincie Kongregace 
Dcer Božské Lásky v nově zrekonstruovaném objektu v zahradě Mariana ve výši 
600.000,00 Kč, v případě schválení projektu „Vybudování zázemí nového 
denního stacionáře v Opavě pro seniory, osoby zdravotně postižené a osoby  
s poruchami autistického spektra“ předloženého v rámci výzvy 82. Rozvoj 
sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Integrovaného regionálního 
operačního programu 

  pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
 
2862/M32 RM 18 
2/M32 

Dukelská kasárna - schválení studie a záměru prodeje 

 Rada města 

 1. bere na vědomí 

  ideovou architektonicko-urbanistickou studii Dukelská kasárna (zak. č. 
A3817035) zpracovanou společností ATELIER 38 s.r.o, se sídlem Porážková 
1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25858343  
 

 2.  schvaluje 

  záměr prodeje částí areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě, a to: 
Zóna A: 
(spodní část areálu Dukelských kasáren), vymezené v přiloženém zákresu 
(Příloha č. 3 tohoto materiálu), sestávající se z pozemků, a to z části pozemku 
parc. č. 2204/1, , a dále z pozemku parc. č. 2204/2, jehož součástí je budova 
bez čp/če, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 2204/4, jehož 
součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 
2204/5, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, 
pozemku 2204/6, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského 
vybavení, pozemku 2204/7, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba 
občanského vybavení, pozemku 2204/8, jehož součástí je budova bez čp/če, 
stavba občanského vybavení, a pozemku 2204/12, jehož součástí je budova bez 
čp/če, stavba občanského vybavení, kteréžto pozemky leží v katastrálním území 
Opava-Předměstí 
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2862/M32 RM 18 
2/M32 

  Zóna B: 
(střední části areálu Dukelských kasáren) vymezené v přiloženém zákresu 
(Příloha č. 3 tohoto materiálu), sestávající se z pozemku parc.č. 2203/3, částí 
pozemku parc.č. 2204/1 a pozemku parc.č. 2202/2, vymezených v Příloze č. 3 
tohoto materiálu, a dále z pozemku parc.č. 2204/13, jehož součástí je budova 
bez čp/če, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 2204/14, jehož 
součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 
2204/15, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, 
pozemku parc.č. 2204/16, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba 
občanského vybavení, pozemku parc.č. 2202/6, jehož součástí je budova bez 
čp/če, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 2202/7, jehož součástí je 
budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 2202/8, jehož 
součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, pozemku parc.č. 2202/9, jehož 
součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, pozemku parc.č. 2202/10, jehož 
součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, pozemku parc.č. 2202/11, jehož 
součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, pozemku parc.č. 2202/12, jehož 
součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 
2202/13, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, 
pozemku parc.č. 2202/14, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba 
občanského vybavení, pozemku parc.č. 2202/15, jehož součástí je budova bez 
čp/če, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 2202/16, jehož součástí je 
budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 2202/17, 
jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, pozemku parc.č. 2202/18, jehož 
součástí je budova bez čp/če, garáž, pozemku parc.č. 2202/19, jehož součástí je 
budova bez čp/če, garáž, pozemku parc.č. 2202/20, jehož součástí je budova 
bez čp/če, garáž, pozemku parc.č. 2202/21 jehož součástí je budova bez čp/če, 
jiná stavba, a pozemku parc.č. 2202/22, jehož součástí je budova bez čp/če, 
stavba občanského vybavení, kteréžto pozemky leží v katastrálním území 
Opava-Předměstí  

 
za účelem revitalizace tohoto území a současně zveřejnění Výzvy k podávání 
návrhů řešení revitalizace části areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě, 
jejíž znění je přílohou č. 2. tohoto materiálu  
pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
 
 
2863/M32 RM 18 
3/M32 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem 
„Dodávka nádob na separaci bioodpadu a propagačních materiálů“ – zrušení 
zadávacího řízení – zrušení usnesení č. 2809/76 RM 18 pod bodem 2 
 

 Rada města 

 1. ruší 

  usnesení Rady města ze dne 10. 01. 2018 č. usnesení 2809/76 RM 18 bod 2, 
(Rada města rozhodla o zrušení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
zadávané v otevřeném řízení s názvem „Dodávka nádob na separaci bioodpadu 
a propagačních materiálů“ v souladu s § 127 odst. 1 zákona) 
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2863/M32 RM 18 
3/M32 

2. rozhodla 
 

 a) o zrušení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení 
s názvem „Dodávka nádob na separaci bioodpadu a propagačních materiálů“ – 
(ČÁST A - Dodávka nádob na separaci bioodpadu) v souladu s § 127 odst. 2 
písm. d) zákona 
 

 b) o zrušení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení 
s názvem „Dodávka nádob na separaci bioodpadu a propagačních materiálů“ – 
(ČÁST B - Dodávka propagačních letáků) v souladu s § 127 odst. 1 zákona 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
2864/M32 RM 18 
4/M32 

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Mezi Trhy a Dolní 
náměstí – parter“ – zahájení zadávacího řízení 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona 
s názvem „Mezi Trhy a Dolní náměstí – parter“ – v rozsahu dle zadávací 
dokumentace a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje 

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

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

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

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

  Hlasování: 6-0-0 
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2865/M32 RM 18 
5/M32 

Doplnění návrhu programu 29. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 12. 2. 2018 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  doplnění návrhu programu 29. zasedání Zastupitelstva statutárního města 
Opavy dne 12. 2. 2018 

  Hlasování: 6-0-0 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala   v.r. 
primátor 

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

 


