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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

56. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 25.11.2020 v 09:00 hodin 

v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

2424/56/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program 56. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 25.11. 2020

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

2425/56/RM/20 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva  (PID MMOPP00LRMIU) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemku parc.č. 875/144 - ostatní plocha, k.ú. 
Kylešovice

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

2426/56/RM/20 Majetkové záležitosti - budoucí prodej a směna pozemků v lokalitě Englišova - 
Gogolova

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o budoucí kupní smlouvě (PID MMOPP00HZENP) mezi statutárním městem 

Opava jako budoucím prodávajícím a panem░░░░ ░░░░ ░ jakožto budoucím 
kupujícím, jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc.č. 2530/727 
označené v přiložené situaci jako díl F a části pozemku parc.č. 2530/238 označené 
v přiložené situaci jako díl A2, vše k.ú. Opava - Předměstí

b) smlouvu o budoucí kupní smlouvě a smlouvu o budoucí směnné 
smlouvě  (PID MMOPP00HZEMU) mezi statutárním městem Opava jako budoucím 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto budoucím kupujícím, 
jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc.č. 2530/727 označené v 
přiložené situaci jako díl D a dále budoucí směna části pozemku parc.č. 2529/2 
označené v situaci jako díl B ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ za část pozemku parc.č. 
2529/4 označené v situaci jako díl C ve vlastnictví SMO, vše k.ú. Opava-Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2427/56/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr směny v rámci IBV Stromovka

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr směny pozemků parc.č. 507/62, 507/79, 508/37, 508/55, 508/56, 508/57, 508/74, 
512/5, 512/8, 512/15, 512/35, 512/43, 512/50, 512/63, 512/81, 512/86, 512/93, 530/1, 
530/6, 530/45, 530/82, 530/83, 530/87, vše orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy ve 
vlastnictví SMO za pozemky parc.č. 1568/1, 1568/2, 1569, 2127/2, 2130/1, 2130/2, 
2130/3, 2130/4, 2135/10 a 2135/11, k.ú. Jaktař ve vlastnictví ČR - Státního pozemkového 
úřadu

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

2428/56/RM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Rybářská, pozemků u obchodního centra 
Žabka", pozemku v Kylešovicích

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00LRMO0) mezi statutárním 
městem Opava jako prodávajícím a společností SKO spol. s.r.o.  jakožto kupujícím, jejímž 
předmětem je prodej částí pozemků parc.č. 252 - zahrada a parc.č. 254/7 - ostatní plocha, 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemky parc.č. 252/7 a parc.č. 
254/15, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 918.092,34 Kč (cena dle znaleckého 
posudku + DPH, odečteno věcné břemeno)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00LRL5U) mezi statutárním 
městem Opava jako prodávajícím a společností Obchodní centrum ŽABKA s.r.o. jakožto 
kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemků parc.č. 1153/90 - ostatní plocha, 
parc.č. 1153/91 ostatní plocha, parc.č. 1153/93 ostatní plocha, parc.č. 1153/94 - ostatní 
plocha, označeného dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemky 
parc. č. 1153/90, parc.č. 1153/91, parc.č. 1153/93, parc.č. 1153/214, parc.č. 
1153/215, k.ú. Kylešovice, za cenu ve výši 2.030.305,70 (cena dle znaleckého posudku + 
DPH + náklady, odečteno věcné břemeno)

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LRL34) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a společností VE-ŽATRUCK autodíly spol. s.r.o. jakožto kupujícím, jejímž 
předmětem je prodej pozemku parc.č. 2153/2 - orná půda, k.ú. Kylešovice, za cenu ve výši 
8.400,00 Kč tj. 600,00 Kč/m2 (cena dohodou)

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

2429/56/RM/20 Majetkové záležitosti - výkup pozemku u Stříbrného jezera

Rada města

1. ruší
usnesení RMO č. 1198/29/RM/19 bod 3. písm. a) ze dne 27.11.2019 (Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr výkupu pozemku parc.č. 1985/117 - 
orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00L9UU4) mezi statutárním městem Opava jako kupujícím 
a splečností FP majetková a.s. jako prodávajícím, jejímž předmětem je 
koupě pozemku parc.č. 1985/117 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 
1.725.000,00 Kč, tj. 510,05 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2430/56/RM/20 Majetkové záležitosti - úprava kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 28 za 
domem náměstí Osvoboditelů 9/3

Rada města

1. ruší
usnesení RMO č. 1838/44/RM/20 ze dne 10.6.2020 (Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a dohodu o narovnání (PID 
MMOPP00HZFDW) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ 
a ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ i, jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku 
parc.č. 28 - ostatní plocha, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu 
jako pozemek parc.č. 28/1, vše katastrální území Opava - Město, za cenu ve výši 
175.484,60 Kč (cena dohodou)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové znění kupní smlouvy a dohodu o narovnání (PID MMOPP00HZFDW) mezi 
statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ a ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ i, 
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 28 - ostatní plocha, 
označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 28/1, 
vše katastrální území Opava - Město, za cenu ve výši 175.484,60 Kč (cena dohodou)

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

2431/56/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku ve dvorním traktu ul. Vodní, 
pozemků ul. Tylova, částí pozemků ul. Kylešovská, pozemku ul. Junácká

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1396/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - 
Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit

záměr prodeje pozemků parc.č. 1408 - ostatní plocha, parc.č. 1410 - ostatní plocha, k.ú. 
Kylešovice

3. doporučuje zastupitelstvu města neschválit

záměr prodeje části pozemků parc.č. 826/18 - ostatní plocha, parc.č. 3331 - ostatní plocha 
a pozemku parc.č. 826/15 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, dle 
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

4. doporučuje zastupitelstvu města neschválit

záměr prodeje pozemku parc.č. 390/18 - zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy

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

2432/56/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2123/35, k.ú Opava - 
Předměstí

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2123/35 - trvalý travní porost, k.ú. Opava 
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2433/56/RM/20 Majetkové záležitosti - dohoda č. 2 o přistoupení ke smlouvě o nájmu pozemku parc.č. 
1017/1, k.ú. Opava - Předměstí

Rada města

1. schvaluje
dohodu o přistoupení ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2 (PID MMOPP00L9V3O) mezi 
Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto 
stávajícími nájemci a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jakožto novými nájemci, 
jejímž předmětem je přistoupení nových nájemců k původní nájemní smlouvě uzavřené 
dne 23.10.2017, na základě které je pronajat pozemek parc.č. 1017/1 - zahrada, k.ú. 
Opava - Předměstí 

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

2434/56/RM/20 Majetkové záležitosti - kupní smlouva, jejíž předmětem je prodej pozemků v lokalitě 
Bochenkova

Rada města

1. ruší
usnesení RMO č. 1562/38/RM/20, bod 4) ze dne 4.3.2020 (Rada  města doporučuje 
zastupitelstvu města kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebností 
(PID MMOPP00HZHQP) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a ░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími a povinnými 
ze služebnosti, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími a oprávněnými ze 
služebnosti, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, povinnými 
ze služebnosti a oprávněnými ze služebnosti, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ jako oprávněnými ze služebnosti, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 
112/11 a parc.č. 112/12 - oba zahrada, parc.č. 112/17 a parc.č. 112/28 - oba ostatní 
plocha, parc.č. 112/29 a parc.č. 112/32 - oba zastavěná plocha a nádvoří, za kupní cenu 
406.580,00 Kč (cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů spojených s 
převodem a dále zřízení služebnosti stezky a cesty přes části pozemků parc.č. 112/11a 
parc.č. 112/12 - oba zahrada, parc.č. 112/28 - ostatní plocha, parc.č. 112/29 - zastavěná 
plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové znění kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebností (PID MMOPP00HZHQP) mezi 
statutárním městem Opava jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ jako kupujícími a povinnými ze služebnosti, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími a oprávněnými ze služebnosti, ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, oprávněnými ze služebnosti a 
povinnými ze služebnosti a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako 
oprávněnými za služebnosti, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 112/11 a parc.č. 
112/12 - oba zahrada, parc.č. 112/17 a parc.č. 112/28 - oba ostatní plocha, a parc.č. 
112/29 a parc.č. 112/32 - oba zastavěná plocha a nádvoří, za kupní cenu 406.580,00 Kč 
(cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů spojených s převodem a dále 
zřízení služebnosti stezky a cesty přes části pozemků, parc.č. 112/11 a parc.č. 112/12 - 
oba zahrada, parc.č. 112/28 - ostatní plocha, parc.č. 112/29 - zastavěná plocha a nádvoří, 
vše k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2435/56/RM/20 Kupní smlouva, Klub vojenské historie Kateřinky z.s., k.ú. Kateřinky u Opavy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (MMOPP00I7ZSK) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím  
a Klubem vojenské historie Kateřinky z.s., se sídlem Pekařská 346/93, 747 05 Opava, 
IČ: 03125131 jako kupujícím

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

2436/56/RM/20 Smlouva o nájmu, Zámecký okruh 413/8, Opava (OPEX APE s.r.o.)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP00LUI1W) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a OPEX APE s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, 
Město, 746 01 Opava, IČ: 45195391 jako nájemcem

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

2437/56/RM/20 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LROHL) mezi statutárním městem 

Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemcích parc.č. 2981, 2291/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu 
"Opava, Vančurova 609/4, pos. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 16.650,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LROFV) mezi statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
a podzemního vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č. 2370/22, 2370/24, 
2370/26, 2370/27, 2370/28 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu 
"Opava, Englišova 1082/82, kVN/kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 90.740 Kč + DPH 

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

2438/56/RM/20 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene (MMOPP00LRO9P) mezi statutárním městem Opava a Ing. ░░░░ ░░░░ ░░ 
bytem Opava pro umístění  sjezdu na pozemku parc.č.  3030 v k.ú.  Opava - 
Předměstí pro stavbu "Připojení RD░░░░ ░░ " za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

b) Dodatek č. 1 (MMOPP00L9Y5T) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 17. 2. 2020 (MMOPP00K3FZZ) 
mezi statutárním městem Opava a Společenstvím vlastníků domu Palackého 10, 
Opava se sídlem U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 04082338 
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a "Společenstvím vlastníků domu Palackého 12, Opava" se sídlem U Cukrovaru 
1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 03073394 týkající se  prodloužení termínu 
realizace stavby pro umístění vodovodní přípojky na pozemcích parc.č. 2327/8, 3000 
v k.ú. Opava - Předměstí

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LROAK) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem 
Opava pro umístění  podzemního vedení přípojky nízkého napětí v pozemku parc.č.  
1716/16 v k.ú.  Kateřinky u Opavy pro stavbu "Přístřešek a parkování karavanu 
a osobního automobilu vč. venkovního rozvodu NN" za jednorázovou náhradu za 
zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za 
zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

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

2439/56/RM/20 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
s OpavaNet a.s.

Rada města

1. odročuje
projednání materiálu "Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby s OpavaNet a.s."

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

2440/56/RM/20 Prohlášení o partnerství - Statutární město Opava a EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Rada města

1. souhlasí
s uzavřením partnerství Statutárního města Opavy a EUROTOPIA.CZ, o.p.s. pro účely 
projektu Dialogem ke vzájemnému porozumění předkládaného v rámci programu Program 
Lidská práva, financovaného z Fondů EHP 2014-2021/Norských fondů 2014 - 2021

2. pověřuje
primátora Statutárního města Opavy Ing. Tomáše Navrátila k podpisu Prohlášení 
o partnerství

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

2441/56/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Dukelská kasárna - Lokalita A" - 
zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Dukelská kasárna - 

Lokalita A" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:

1. HRAT, s.r.o., Nádražní 348, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 64087352
2. ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 28568087
3. MVS Projekt, s.r.o., Rokycanova 781/11, Nové Sady, 779 00 Olomouc, 

IČ: 28617932
4. KP projekt s.r.o., Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České 

Budějovice, IČ: 26064600
5. BeePartner a.s., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ: 03589277
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2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

1) PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
2) Ing. Jaromír Hudeček
3) Mgr. Bc. Pavel Vltavský
4) Ing. Jakub Hvězda

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení:
1) Ing. Michal Jedlička
2) Ing. Hana Heinzová
3) Ing. Jiří Elbl
4) Ing. arch. Petr Stanjura

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2020/205
ve výdajích - odbor majetku města

oddělení správy a evidence budov
Studie "Dukelská kasárna-Lokalita A"
(3612,5166,00000120,0051,0002572000000) + 800.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva - FaRO
(6409,5901,00000120,0020,0002996000000) - 800.000,00 Kč

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

2442/56/RM/20 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem "Opava 
- telematika" - výsledek zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: 
1. AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 
IČ: 48029483
2. CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Louky, 76302 Zlín, IČ: 60715286
3. ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka, 
IČ: 45274517
4. ALAM s.r.o., se sídlem Mlýnské Luhy 88, 821 05 Bratislava, IČ: 35839465

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele AŽD Praha s.r.o., se sídlem 
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 48029483, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou

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

2443/56/RM/20 Realizace investičních akcí v roce 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
seznam investičních akcí na rok 2021 s tím, že v roce 2021 budou realizovány akce 
uvedené pod oddílem "zařazené k realizaci v roce 2021" a akce pod oddílem "dotační 
tituly" jen v případě získání dotace

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2444/56/RM/20 Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2021

Rada města

1. schvaluje
upravený seznam projektových dokumentací na rok 2021

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
seznam projektových dokumentací na rok 2021

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

2445/56/RM/20 Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s komunálním odpadem

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku č. x/2020, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
s účinností od 1. 1. 2021

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

2446/56/RM/20 Obecně závazná vyhláška - změna statutu města

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku č. x/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, 
Statut statutárního města Opavy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016, 
č. 4/2017, č. 5/2018, č. 8/2018 a č. 2/2019 účinnou ode dne schválení

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

2447/56/RM/20 Dotace ostatní - Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s. - vícemístná dodávka

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednoty Slezan Opava, z.s.. se sídlem Boženy 
Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na nákup vícemístné dodávky, ve 
výši 150.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava, z.s.. se sídlem Boženy Němcové 

1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na nákup vícemístné dodávky, ve výši 
50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020//Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč

Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.
(3419,6322,000000000,0020,0000356000000)    + 50.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2448/56/RM/20 Dotace ostatní - RHODOS Minerva, z.s. - sportovní činnost v roce 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

žádost o finanční dotaci spolku RHODOS Minerva, z.s. se sídlem Wolkerova 1469/1a, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 06880762, na sportovní činnost RHODOS Minerva, z.s. 
v roce 2021, ve výši 200.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit

finanční dotaci spolku RHODOS Minerva, z.s. se sídlem Wolkerova 1469/1a, Kateřinky, 
747 05 Opava, IČ 06880762, na sportovní činnost RHODOS Minerva, z.s. v roce 2021, ve 
výši 200.000,00 Kč

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

2449/56/RM/20 Dotace ostatní - Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. - údržba sportovního areálu a 
zajištění provozu klubu

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

žádost o finanční dotaci Fotbalového klubu SLAVIA OPAVA, z.s. se sídlem Wolkerova 
1469/1A, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 26541645, na projekt s názvem údržba sportovního 
areálu a zajištění provozu klubu, ve výši 600.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit

finanční dotaci Fotbalovému klubu SLAVIA OPAVA, z.s. se sídlem Wolkerova 1469/1A, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 26541645, na projekt s názvem údržba sportovního areálu 
a zajištění provozu klubu, ve výši 350.000,00 Kč

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVFGA, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA, z.s. se sídlem Wolkerova 1469/1A, Kateřinky, 
747 05 Opava, IČ 26541645, zastoupeným Petrem Česlůstkou, předsedou, ve výši 
350.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

2450/56/RM/20 Smlouva - sáčky na psí exkrementy

Rada města

1. schvaluje
kupní smlouvu  MMOPP00CVF8E, mezi statutárním městem Opava jako kupujícím 
a společností HAFYSO, s.r.o. se sídlem Bučovice, Ždánská 906, 685 01, IČ 29301963 
zastoupeným Ing. Petrem Hasalou, jednatelem a Pavlem Hasalou, jednatelem, ve výši 
150.082,00 Kč, jako prodávajícím

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2451/56/RM/20 Schválení dotačních smluv - přímá podpora z rozpočtu statutárního města Opavy pro 
rok 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 

MMOPP00CVF5T, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Základní školou pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 se sídlem 
Dostojevského 1669/12, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813229 zastoupenou 
Mgr. Silvií Häuserovou, ředitelkou, ve výši 50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVF7J, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací se sídlem Havlíčkova 
520/1, 746 01 Opava, IČ 47813482 zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou, 
ředitelkou, ve výši 30.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVFFF, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 
397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113 zastoupeným Mgr. Monikou Klapkovou, 
ředitelkou, ve výši 124.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVF6O, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
 spolkem Junák - český skaut, okres Opava, z. s. se sídlem Na Nábřeží 129/4, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47810980 zastoupeným Mgr. Petrem Tesařem, 
předsedou okresní rady, ve výši 500.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

e) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVF0I, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava. se sídlem Krnovská 2859/71d, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482 zastoupeným Danielem Rotherem, předsedou 
oblastní výkonné rady, ve výši 70.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

f) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVFEK, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
spolkem PREEDUK z.s.. se sídlem Pod Hanuší 364, 747 41 Hradec nad Moravicí, 
IČ 65889053 zastoupeným Mgr. Hanou Borunskou, předsedkyní, ve výši 100.000,00 
Kč, jako příjemcem dotace

g) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVFDP, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Hokejovým klubem Opava s.r.o.. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši 
4.000.000,00 Kč (mládež), jako příjemcem dotace

h) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVFCU, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Hokejovým klubem Opava s.r.o.. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši 
550.000,00 Kč (muži), jako příjemcem dotace

i) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVFA4, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Hokejovým klubem Opava s.r.o.. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši 
380.000,00 Kč (ženy), jako příjemcem dotace

j) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVFBZ, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Hokejovým klubem Opava s.r.o.. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši 
8.000.000,00 Kč (provoz), jako příjemcem dotace

k) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVF33, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Slezským FC Opava, z.s.. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 22883304 zastoupeným Jaroslavem Rovňanem, předsedou výboru, ve výši 
200.000,00 Kč, jako příjemcem dotace
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l) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVF99, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Slezským fotbalovým clubem Opava a.s.. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 25835912 zastoupeným Zdeňkem Viktorinem, předsedou představenstva, ve 
výši 5.300.000,00 Kč (provoz), jako příjemcem dotace

m) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVF4Y, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Slezským fotbalovým clubem Opava a.s.. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 25835912 zastoupeným Zdeňkem Viktorinem, předsedou představenstva, 
ve výši 10.000.000,00 Kč (sport), jako příjemcem dotace

n) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVF28, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Basketbalovým klubem Opava a.s.. se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 
Opava, IČ 25840576 zastoupeným Ing. Radimem Vysockým, předsedou 
představenstva, ve výši 1.600.000,00 Kč (provoz), jako příjemcem dotace

o) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVF1D, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Basketbalovým klubem Opava a.s.. se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 
Opava, IČ 25840576 zastoupeným Ing. Radimem Vysockým, předsedou 
představenstva, ve výši 8.000.000,00 Kč (provoz), jako příjemcem dotace

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

2452/56/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/206

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu
MD 231 0000

(0000,4116,103133063,0020,0000000000013) + 43.993,36 Kč
(0000,4116,103533063,0020,0000000000013) + 249.295,64 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ Na Pastvisku - účelový neinvestiční 
příspěvek 
na provoz - projekt "Šablony 2021-2022 - Na 
Pastvisku" (šablony III)
(3111,5336,103133063,0030,0001002000013) + 43.993,36 Kč
(3111,5336,103533063,0030,0001002000013) + 249.295,64 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/207
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu
MD 231 0000

(0000,4116,103533063,0020,0000000000023) + 518.448,13 Kč 
(0000,4116,103133063,0020,0000000000023) + 91.490,87 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Ilji Hurníka - účelový neinvestiční příspěvek
na provoz - projekt "Šablony III - podpora 
vzdělání"
(3113,5336,103533063,0030,0001002000023) + 518.448,13 Kč
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(3113,5336,103133063,0030,0001002000023) + 91.490,87 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/208
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu
MD 231 0000

(0000,4116,103533063,0020,0000000000018) + 768.562,34 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000018) + 135.628,66 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Boženy Němcové - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "Společná 
cesta" (šablony III)
(3113,5336,103533063,0030,0001002000018) + 768.562,34 Kč
(3113,5336,103133063,0030,0001002000018) + 135.628,66 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/209
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu
MD 231 0000

(0000,4116,000029096,0020,0000000000037)                  + 
108.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční transfery
zřízeným příspěvkovým organizacím
- snižování početních stavů prasete divokého
(1036,5336,000029096,0050,0001002000037) + 108.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/210
v příjmech - odbor životního prostředí

Svoz komunálního odpadu
dobropis za svoz KO z roku 2019, doručen 
1/2020
(3722,2324,000000000,0130,0001075000000) + 1.010.778,95 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
Svoz komunálního odpadu
(3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 1.010.778,95 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2020/211
ve výdajích - odbor majetku, TSO

Parkovací dům - služby
(2219,5169,000000000,0790,0001105000000) + 600.000,00 Kč
Parkovací dům - opravy
(2219,5171,000000000,0790,0001105000000) - 130.000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce - služby
(3412,5169,000000000,0790,0001102000000) - 1.345.000,00 

Kč
Smuteční obřadní síň - služby
(3632,5169,000000000,0790,0002545000000) + 175.000,00 Kč
Údržba obsluhovaného majetku - služby
(3639,5169,000000000,0790,0001099000000) - 580.000,00 Kč
Údržba obsluhovaného majetku - opravy
(3639,5171,000000000,0790,0001099000000) + 580.000,00 Kč
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Veřejná zeleň - služby
(3745,5169,000000000,0790,0002537000000) + 1.700.000,00 Kč
Čistota města - služby
(2219,5169,000000000,0790,0002536000000) - 1.700.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
Svoz komunálního odpadu - služby
(3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 900.000,00 Kč
Svoz komunálního odpadu - nebezpečný 
odpad
(3721,5169,000000000,0130,0001075000000) - 50.000,00 Kč
Svoz komunálního odpadu - poplatky
(3722,5365,000000000,0130,0001075000000) - 150.000,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2020/212

ve výdajích - odbor školství
EVVO - nákup ostatních služeb
(3792,5169,000000000,0030,0001076250000) - 7.950,00 Kč

ve výdajích - odbor kanceláře primátora
ostatní osobní výdaje - roznos letáků
(3349,5021,000000000,0120,0001057000000) + 7.950,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2020/100

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 
Podvihov + Komárovské chaloupky - splašková 
kanalizace (poplatek)
(2321,6121,000000000,0220,0007763000000) + 214,00 Kč

Investice - projektová dokumentace

(6409,6121,000000000,0220,0000000000000) - 214,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2020/101

ve výdajích - odd. personální a mzdové 
Platy zaměstnanců
(6171,5011,000000000,0192,0001096000000) - 141.000,00 Kč

soc. pojištění
(6171,5031,000000000,0192,0001096000000) - 34.959,00 Kč
zdrav. pojištění

(6171,5032,000000000,0192,0001096000000) - 12.690,00 Kč

odstupné
(6171,5024,000000020,0192,0001096000000) - 211.351,00 Kč

náhrady mezd v době nemoci
(6171,5424,000000000,0192,0001096000000) + 188.649,00 Kč

(6171,5424,000000020,0192,0001096000000)
+ 211.351,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 
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2453/56/RM/20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce (MMOPP00HMJ6S) mezi Statutárním městem 
Opava a Turistickou oblastí Opavské Slezsko, z. s., se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 
Opava, IČ 04597486

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

2454/56/RM/20 Obdarování dárců krve

Rada města

1. schvaluje

přidělení odměn ve výši 1.000,00 Kč celkem 69 držitelům Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana 
Jánského a 2.000,00 Kč celkem 33 držitelům Zlatého kříže ČČK 3. třídy

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

2455/56/RM/20 Úprava výše finančních prostředků dotačních programů pro rok 2021 - Dotační 
programy KULTURA 2021, SPORT 2021, PREVENCE KRIMINALITY 2021, SOCIÁLNÍ A 
SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) úpravu článku 12 dotačního programu KULTURA 2021 schváleného dne 22. 06. 2020, 

č. usnesení 361/11/ZM/20, kterým je stanovena výše rozpočtových prostředků a na 
tento program pro rok 2021 vyčlenit celkový objem rozpočtových prostředků ve výši 
1.600.000,00 Kč

b) úpravu článku 13 dotačního programu SPORT 2021 schváleného dne 22. 06. 2020, č. 
usnesení 362/11/ZM/20, kterým je stanovena výše rozpočtových prostředků a na tento 
program pro rok 2021 vyčlenit celkový objem rozpočtových prostředků ve výši 
11.300.000,00 Kč; pro dotační titul S3 Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů 
(S 3/21) na rok 2021 vyčlenit celkový objem rozpočtových prostředků v maximální výši 
4.800.000,00 Kč

c) úpravu článku 12 dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2021 schváleného 
dne 22. 06. 2020, č. usnesení 363/11/ZM/20, kterým je stanovena výše rozpočtových 
prostředků a na tento programu pro rok 2021 vyčlenit celkový objem rozpočtových 
prostředků ve výši 500.000,00 Kč

d) úpravu článku 12 dotačního programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021 
schváleného dne 22. 06. 2020, č. usnesení 364/11/ZM/20, kterým je stanovena výše 
rozpočtových prostředků a na tento program pro rok 2021 vyčlenit celkový objem 
rozpočtových prostředků ve výši 26.411.200,00 Kč; pro dotační titul B1 Hospicová 
péče vyčlenit pro rok 2021 celkový objem rozpočtových prostředků v maximální výši 
1.600.000,00 Kč; pro dotační titul B2 Dobrovolnictví na území města Opavy vyčlenit na 
rok 2021 celkový objem rozpočtových prostředků v maximální výši 400.000,00 Kč

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

2456/56/RM/20 Program Prevence kriminality 2021 - schválení dotací
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Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 

rok 2021 v rámci dotačního programu "Prevence kriminality 2021" žadatelům na 
projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

b) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 
rok 2021 v rámci dotačního programu "Prevence kriminality 2021" žadatelům 
uvedeným v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

2457/56/RM/20 Program Kultura 2021 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 

rok 2021 v rámci dotačního programu "Kultura 2021" žadatelům na projekty 
a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto materiálu, 
a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

b) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 
rok 2021 v rámci dotačního programu "Kultura 2021" žadatelům uvedeným v příloze 
č 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

2458/56/RM/20 Program Životní prostředí a EVVO 2021 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 

rok 2021 v rámci dotačního programu "Životní prostředí a EVVO 2021" žadatelům na 
projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

b) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 
rok 2021 v rámci dotačního programu "Životní prostředí a EVVO 2021" žadatelům 
uvedeným v příloze č 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

2459/56/RM/20 Program Sport 2021 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 

rok 2021 v rámci dotačního programu "Sport 2021" žadatelům na projekty a ve výších 
uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto materiálu, a 
uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Opavy dle přílohy č. 5 tohoto materiálu

b) 
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neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 
rok 2021 v rámci dotačního programu "Sport 2021" žadatelům uvedeným v přílohách č. 
3 a č. 4, které jsou nedílnou součástí tohoto materiálu

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

2460/56/RM/20 Program Sociální a související služby 2021 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
vzory smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy Programu 
"Sociální a související služby 2021" (MMOPP00D6I5S, MMOPP00D6I6N, 
MMOPP00D6I7I, MMOPP00D6I8D, MMOPP00D6I98, MMOPP00D6IA3) schválené 
usnesením č. 364/11/ZM/20, písmeno b) ze dne 22. 06. 2020 (Zastupitelstvo města 
1. schvaluje dotační program Sociální a související služby 2021, vzory smluv o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy Programu Sociální a související 
služby 2021 (MMOPP00D6I5S, MMOPP00D6I6N, MMOPP00D6I7I, MMOPP00D6I8D, 
MMOPP00D6I98, MMOPP00D6IA3) a vyhlášení dotačního Programu Sociální 
a související služby 2021 s účinností od 01. 07. 2020 a s termínem podání žádostí 
od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzory smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 

Programu "Sociální a související služby 2021" (MMOPP00D5WT3, MMOPP00D5WS8, 
MMOPP00D5WUY, MMOPP00D5WRD, MMOPP00D5WQI, MMOPP00D5WPN), které 
budou uzavírány s vybranými žadateli

b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 
rok 2021 v rámci dotačního programu "Sociální a související služby 2021" žadatelům 
na projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 nebo č. 8 tohoto 
materiálu

c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 
rok 2021 v rámci dotačního programu "Sociální a související služby 2021" žadatelům 
uvedeným v příloze č 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

2461/56/RM/20 Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
na rok 2020 v rámci dotačního Program KULTURA 2020, SPORT 2020, PREVENCE 
KRIMINALITY 2020

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dodatek č. 1 (MMOPP00D5X58) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Opavy (MMOPP00D6407) uzavřené dne 20. 04. 2020 mezi 
statutárním městem Opava a paní ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ░░ 
░░░░ ░░ Opava

b) dodatek č. 1 (MMOPP00D5X4D) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Opavy (MMOPP00D62RU) uzavřené dne 25. 05. 2020 
mezi statutárním městem Opava a panem Vladimírem Jaške, bytem ░░░░ ░░░░ , 
░░░░  Opava - Předměstí, IČ: 86880641

c) dodatek č. 1 (MMOPP00D5WWO) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Opavy (MMOPP00D6MGH) uzavřené dne 21. 04. 2020 
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mezi statutárním městem Opava a panem Miroslavem Spáčilem, bytem ░░░░ ░░░░ 
░░░░ , ░░░░  Opava - Kateřinky, IČ: 11545577

d) dodatek č. 1 (MMOPP00D5WXJ) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy (MMOPP00D68O3) uzavřené dne 28. 04. 2020 mezi 
statutárním městem Opava a organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se sídlem Zacpalova 
379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou 
Večerkovou, statutární zástupkyní

e) dodatek č. 1 (MMOPP00D60XE) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy (MMOPP00D66BA) uzavřené dne 13. 05. 2020 mezi 
statutárním městem Opava a organizací Tělovýchovná jednota Opava, z.s. se sídlem 
Kolofíkovo nábřeží 2257/52, 747 05 Opava, IČ: 00495948, zastoupenou Evou 
Kociánovou, statutární zástupkyní

f) dodatek č. 1 (MMOPP00D5XMV) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy (MMOPP00D620L) uzavřené dne 03. 04. 2020 mezi 
statutárním městem Opava a organizací S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s. se sídlem 
Holasická 892/17, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 70630119, zastoupenou Mgr. 
Přemyslem Novákem, statutárním zástupcem

g) dodatek č. 1 (MMOPP00D5WVT) ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy (MMOPP00D670M) uzavřené dne 27. 04. 2020 mezi 
statutárním městem Opava a organizací Junák - český skaut, středisko Ostrá Hůrka 
Háj ve Slezsku, z.s. se sídlem Komenského 45, 747 91 Štítina, IČ: 47811048, 
zastoupenou Lukášem Balnerem, statutárním zástupcem

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

2462/56/RM/20 Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyhlášení výzvy Nápady pro Opavu 2021 s finanční alokací ve výši 1.500.000,00 Kč

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

2463/56/RM/20 Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit

usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy č. 212/7/ZM/19 bod 1a),b) ze dne 
09. 09. 2019 (Zastupitelstvo města 1. schvaluje a) aktualizaci projektu s názvem 
"Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa", a to v souladu s Nařízením vlády 
č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na 
regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění pozdějších předpisů; b) 
spolufinancování projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa", 
a to v souladu s Nařízením vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění 
pozdějších předpisů a to z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů 
a plné výši neuznatelných nákladů)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) aktualizaci Projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa", dle 

nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů

b) dofinancování Projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa", 
dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů 
v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných
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3. schvaluje
a) podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 

III. etapa", do výzvy č. 1/390/2020 vyhlášené Státním fondem podpory 
investic v rámci programu "Regenerace sídlišť" 

b) zajištění udržitelnosti výstupů projektu "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. 
etapa"  v provozní fázi, a to po dobu stanovenou podmínkami Státního fondu podpory 
investic v rámci programu "Regenerace sídlišť" 

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

2464/56/RM/20 Provoz mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin

Rada města

1. bere na vědomí

rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních 
prázdnin

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

2465/56/RM/20 Servisní smlouva - zajištění správy a servisu ukazatele rychlosti

Rada města

1. schvaluje

Servisní smlouvu na umístěné zařízení (MMOPP00LTR0N) mezi statutárním městem 
Opava jako objednatelem a GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s. se sídlem Hálova 47/12, 
190 15 Praha - Satalice, IČ 24132098, jako dodavatelem

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

2466/56/RM/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb (PLS)

Rada města

1. schvaluje

Dodatek č. 1 (PLS) (MMOPP00LTR8J) ke smlouvě o poskytování pracovně lékařských 
služeb (MMOPP00H3WAK) mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a OASA 
Medical Service s.r.o. se sídlem U Zlatnice 256, 747 61 Raduň, IČ 28603583, jako 
poskytovatelem

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

2467/56/RM/20 Změna Územního plánu Opavy

Rada města

1. bere na vědomí
návrhy na pořízení změny územního plánu a návrh na pořízení Změny č. 3 a 4. Územního 
plánu Opavy
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení Změny č. 3 Územního plánu Opavy zkráceným postupem a Změny č. 4 
Územního plánu Opavy

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

2468/56/RM/20 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové 
bezúročné půjčky

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu (MMOPP00KPSJQ), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , nar. 

░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░ , 747 05  Opava-Malé Hoštice

b) smlouvu (MMOPP00KPSIV), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , nar. 
░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01  Opava-Předměstí

c) smlouvu (MMOPP00KPSH0), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01  Opava-Jaktař

d) smlouvu (MMOPP00KPS7E), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , 
nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 05  Opava-Malé Hoštice

e) smlouvu (MMOPP00KPSG5), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01  Opava-Milostovice

f) smlouvu (MMOPP00KPSFA), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░ , nar. ░░░░ ░ 2, bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 05  Opava-Kateřinky

g) smlouvu (MMOPP00KPSEF), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░ , nar. ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , 747 41  Hradec nad Moravicí

h) smlouvu (MMOPP00KPSDK), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , 746 01  Opava-Předměstí

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

2469/56/RM/20 Smlouva o dílo - oprava hrobu opavského purkmistra Martina Woytecha von Willfest

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo - oprava hrobu opavského purkmistra Martina Woytecha von Willfest, 
MMOPP00JNIUC, mezi Martinem Bockem, fyzickou osobou podnikající na základě 
živnostenského zákona, se sídlem Vendryně 1094, 739 94 Vendryně, IČ 47197374 
a statutárním městem Opava 

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

2470/56/RM/20 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění závodní preventivní péče

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č. 4  ke Smlouvě o zajištění závodní preventivní péče (MMOPP00L9N1I) 
uzavřený mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a MUDr. Janem 
Rambouskem, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 44941706, jako poskytovatelem

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2471/56/RM/20 Harmonogram termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva v roce 2021

Rada města

1. schvaluje
harmonogram termínů schůzí Rady statutárního města Opavy v roce 2021

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2021

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

2472/56/RM/20 Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 7. 12. 2020

Rada města

1. schvaluje

návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 7. 12 2020

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

2473/56/RM/20 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

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

2474/56/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Technický dozor investora a 
výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" - zahájení 
zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Technický dozor investora 
a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" - v rozsahu dle 
zadávací dokumentace a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy 

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek 
účasti, ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščik
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski
4. Ing. Jaromír Hudeček
5. Ing. Michal Kokošek

b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení 
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Radka Šabatková
3. p. Rostislav Onderka
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4. Ing. Hana Heinzová
5. p. Miroslav Kořistka

3. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2020/102
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní 
- BOZP + TDI 
(2212,6121,00000000,0220,0007570000000)    + 1.500.000,00 Kč

Investice - projektová dokumentace

(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)    - 1.500.000,00 Kč

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

2475/56/RM/20 Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení č. 35/2/ZM/18 ze dne 17. 12. 2018 (Delegace zástupců města na valné hromady 
obchodních společností) ke dni 7. 12. 2020

2. doporučuje zastupitelstvu města delegovat
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 8. 12. 2020
a) jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti 

Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Opava, Lipová 105/2, PSČ: 746 01, 
IČ: 25835912, které se budou konat do konce tohoto volebního 
období, Mgr. Petra Orieščíka, náměstka primátora a jeho náhradníky v tomto pořadí: 
Ing. Tomáše Navrátila, primátora, PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., 1. náměstka 
primátora a Ing. Michala Jedličku, náměstka primátora

b) jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti 
ELIO Slezsko a.s. se sídlem Holasovice, skládka Holasovice II č.p. 202, PSČ: 747 74, 
IČ: 60913860, které se budou konat do konce tohoto volebního období, Ing. Michala 
Jedličku, náměstka primátora a jeho náhradníky v tomto pořadí: Ing. Tomáše Navrátila, 
primátora,  PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., 1. náměstka primátora a Mgr. Petra 
Orieščíka, náměstka primátora

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

2476/56/RM/20 Změna svěření úkolů 1. náměstku primátora a náměstku primátora

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města svěřit

s účinností od 8. 12. 2020

a) 1. náměstkovi primátora PhDr. Igoru Hendrychovi, Ph.D., úkoly na úsecích:

• majetek města (vč. Městské lesy Opava, p.o.)
• sociální věci (komunitní plán)
• prevence kriminality
• Městská policie Opava
• městská obchodní společnost: Hokejový klub Opava s.r.o.

b) náměstkovi primátora Mgr. Petru Orieščíkovi úkoly na úsecích:
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• rozvoj města a strategického plánování (vč. Agenda MA21, Smart City)
• informatika
• školství (vč. Zařízení školního stravování Opava, p.o., Středisko volného času 

Opava, p.o.)
• kultura (vč. Slezské divadlo Opava, p.o., Opavská kulturní organizace, p.o., 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.)
• obchodní společnost s většinovým majetkovým podílem města: Slezský 

fotbalový club Opava a.s.

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

2477/56/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/213

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000333,0020,0000000000024) + 80.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
ZŠ Edvarda Beneše - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt " V pohodě ve 
škole i na ledě"
(3113,5336,000000333,0030,0001002000024) + 80.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/214
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu
MD 231 0000

(0000,4116,103533063,0020,0000000000008) + 357.522,73 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000008) + 63.092,27 Kč

Celkem: 420.615,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ Edvarda Beneše - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt 
(šablony III)
(3111,5336,103533063,0030,0001002000008) + 357.522,73 Kč
(3111,5336,103133063,0030,0001002000008) + 63.092,27 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2020/103

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
Rezerva na krizová opatření
(5213,5903,000000000,0193,0000000000000) - 32.390,00 Kč
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krizová opatření - nákup služeb
(5213,5169,000000000,0193,0000000000000) + 32.390,00 Kč

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

2478/56/RM/20 Schválení smlouvy - Slezská nemocnice v Opavě - dar

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) darovací smlouvu z rozpočtu statutárního města Opavy, MMOPP00CVEZU, mezi 

statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a Slezskou nemocnicí v Opavě, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 47813750, zastoupenou Ing. Karlem Seibertem, MBA, ředitelem, ve výši 
500.000,00 Kč, jako příjemcem daru

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO
(5213,5903.00000120,0020,0002989000000)     - 500.000,00 Kč

Slezská nemocnice v Opavě
(5213,5339,00000000,0020,0000402000000)    + 500.000,00 Kč

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Ing. Michal Jedlička v. r.
náměstek primátora města
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