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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í
87. schůze Rady statutárního města Opavy 

konané dne 20.10.2021 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3647/87/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 87. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  20. 10. 2021

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

3648/87/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků ul. Hlavní, Opava - Kylešovice

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1663/5 - zahrada, částí pozemků parc.č. 1663/2 - orná
půda, parc.č. 1663/4 - orná půda, dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemky
parc. č. 1663/2, parc.č. 1663/4, parc.č. 1663/10, k.ú. Kylešovice

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

3649/87/RM/21 Majetkové záležitosti - zrušení věcného břemene, ul. Divišova, Opava - Kylešovice

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu o zrušení věcného břemene (PID MMOPP00IYKSQ) mezi statutárním městem
Opava jako povinným z věcného břemene a manžely ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░
 jakožto oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene
chůze a jízdy zřízeného na pozemku parc.č. 1392/1 - orná půda, k.ú. Kylešovice

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

3650/87/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej části pozemku, oblast Komárovské Chaloupky

Rada města
 

1. bere na vědomí
výsledné pořadí:
1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 Opava
2. Rybka Building, a.s., Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře u Hlučína, IČ: 05450608
3. MAREOS s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 28630211

2. schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MVDr. ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01
Opava, jehož nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele schválené Radou
statutárního města Opavy ze dne  26.5.2021 pod č.usn. 3141/73/RM/21, kdy kritériem
výběru byla nejvyšší nabídková cena, tj. 675,97 Kč/m2
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3651/87/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej části pozemku, lokalita Vančurova - Krnovská

Rada města
 

1. bere na vědomí
podané nabídky na koupi pozemku parc.č. 1344/1 a části pozemku parc.č. 1343,
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1343/2, k.ú. Jaktař::
1. pan ░░░░ ░░░░ ░ Hlubočec░░░ , 747 69 Pustá Polom
2. paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 31 Chlebičov
3. pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 747 06, Opava

2. schvaluje
nový záměr prodeje pozemku parc.č. 1344/1 a části pozemku parc.č. 1343, označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1343/2, k.ú. Jaktař

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

3652/87/RM/21 Majetkové záležitosti - Dodatek č.4 ke kupní smlouvě, Venkato Invest s.r.o. (lokalita
Kačírkova ul.)

Rada města
 

1. neschvaluje
záměr změny kupní smlouvy (MMOPP00FOZ9H)  uzavřené dne 24.6.2016 mezi
Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností KP REAL SOLICITATION
(kupující 1) a  společností Venkato Invest s.r.o. (kupující 2) jako kupujícími, kterážto
spočívá v posunutí termínu zahájení výstavby pro kupujícího 2

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

3653/87/RM/21 Smlouva o nájmu prostor, Na Pastvisku 1587/78, Opava (Hasičárna)

Rada města
 

1. schvaluje
upravenou smlouvu o nájmu prostor (MMOPP00IYJEV) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░ , se sídlem Edvarda Beneše 992/12, 747 05
Opava - Kateřinky, IČ: 65517555 jako nájemcem

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

3654/87/RM/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu, Hrnčířská 124/9 a 125/11 , Opava (Květ lotosu, s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00IYJBA) ke smlouvě o nájmu mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a Květ lotosu s.r.o., se sídlem Moravice č.p. 86, PSČ: 747 84,
IČ: 03664856 jako nájemcem

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

3655/87/RM/21 Záměr prodeje bunkru, k.ú. Kateřinky u Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. St. 2849, zastavěná plocha a nádvoří, ležícího
v katastrálním území Kateřinky u Opavy, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba
ležící v katastrálním území Kateřinky u Opavy
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3656/87/RM/21 Postup pro zajištění veřejné dobrovolné dražby nemovitosti Masarykova třída 330/10,
Opava

Rada města
 

1. schvaluje
 
postup pro zajištění provedení dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách k nemovitosti, pozemek parc.č. 427 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je budova č.p. 330, stavba pro bydlení v katastrálním území Opava -
Město, na adrese Masarykova třída 330/10, 746 01 Opava
 

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

3657/87/RM/21 Souhlas s umístěním sídla, Hradecká 650/16, Opava (FOKUS - Opava, z.s.)

Rada města
 

1. schvaluje
 
umístění sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, pro FOKUS - Opava, z.s., se
sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ:26990881 v budově č.p. 650,
objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 658, zastavěná plocha
a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava - Předměstí, na adrese
Hradecká 650/16, 746 01 Opava 
 

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

3658/87/RM/21 Nákup elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa statutárního města
Opava rok 2022 - 2023 metodou postupného nákupu s násobícím koeficientem na
energetické burze (materiál bude předložen dodatečně)

Rada města
 

1. ruší
 
usnesení č. 3606/86/RM/21/1a) ze dne 6.10.2021 (Rada města svěřuje souladu
s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavření smluv
a souvisejících právních jednáních, jejichž účelem bude zajištění nákupů elektrické
energie a zemního plynu pro rok 2022 - 2023 formou sdružených dodávek pro statutární
město Opava, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově
ovládá,v souladu se smlouvou o centralizovaném zadávání ze dne 10.3.2020 
(MMOPP00I7Y38 )s výjimkou Městského dopravního podniku Opava a.s. na komoditních
burzách podle ustanovení § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, odboru majetku města Opava a pověřuje vedoucího odboru majetku města
uzavřením příslušných smluvních vztahů za podmínek uvedených v důvodové zprávě)

2. svěřuje
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavření smluv
a souvisejících právních jednáních, jejichž účelem bude zajištění nákupů elektrické
energie a zemního plynu pro rok 2022 - 2023 formou sdružených dodávek pro statutární
město Opava, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově
ovládá,v souladu se smlouvou o centralizovaném zadávání ze dne 10.3.2020 
(MMOPP00I7Y38) s výjimkou Městského dopravního podniku Opava a.s. na komoditních
burzách podle ustanovení § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, odboru majetku města Opava a pověřuje vedoucího odboru majetku města
uzavřením příslušných smluvních vztahů za podmínek uvedených v důvodové zprávě
 

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



3659/87/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 04 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 4 v Opavě

Rada města

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 04 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 4 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Opava

2 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Opava

3 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ Osoblaha

4 ░░ ░░░░ ░░ Lhotka u Litultovic ░░

5 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Oldřišov

6 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

7 ░░░░ ░░░░ Sosnová ░░

8 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ Štítina

9 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Nové Sedlice

10 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

11 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ Opava

12 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

13 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Opava

14 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Krnov

15 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

16 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Teplice

17 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Chuchelná

18 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

19 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Opava

20 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Svobodné Heřmanice

21 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

22 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Otice

23 ░░░░ ░░░░ Hlavnice ░░

24 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

25 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Opava

26 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Opava

27 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Opava

28 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí

29 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Rýmařov

30 ░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
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2. schvaluje
 
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 04 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 4 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3660/87/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 06 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
 
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 06 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě:
1 ░░░░ ░░░░ Hlavnice ░░

2 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Opava

3 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Opava

4 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Opava

5 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Opava

6 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Otice

7 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Opava

8 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

9 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ Opava

10 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Oldřišov

11 ░░ ░░░░ ░░ Lhotka u Litultovic ░░

12 ░░░ ░░░░ ░░ Březová ░░

13 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Opava

14 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Nové Sedlice

15 ░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ Štítina

16 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Krnov

17 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Chuchelná

18 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Svobodné Heřmanice

19 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Rýmařov

20 ░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Opava

21 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Žimrovice

 
 

2. schvaluje
 
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 06 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3661/87/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 1 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě

Rada města

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 1 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě:
 

1 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

2 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Opava

3 ░░░░ ░░░░ Hlavnice ░░

4 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ Osoblaha

5 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

6 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

7 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Opava

8 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Oldřišov

9 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Otice

10 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ Opava

11 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Opava

12 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

13 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Nové Sedlice

14 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Rýmařov

15 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ Štítina

16 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Krnov

17 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Svobodné Heřmanice

18 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Žimrovice

 
 
 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 1 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   
 

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

3662/87/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 08 velikosti 1+1 na adrese Horní náměstí 28 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 08 velikosti 1+1 na adrese Horní náměstí 28 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

2 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Teplice

3 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Malé Hoštice
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4 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Opava

5 ░░░░ ░░░░ Sosnová ░░░

6 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Ostrava

7 ░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

8 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí

 
 
 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 08 velikosti 1+1 na adrese Horní náměstí 28 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3663/87/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 05 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 05 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Opava

2 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

3 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ Opava

4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Oldřišov

5 ░░ ░░░░ ░░ Lhotka u Litultovic ░░

6 ░░░ ░░░░ ░░ Březová ░░

7 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Nové Sedlice

8 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

9 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Opava

10 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Opava

11 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Chuchelná

12 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Svobodné Heřmanice

13 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Opava

14 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Otice

15 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

16 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Opava

17 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Rýmařov

18 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

19 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Žimrovice

20 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Opava



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 
 
 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 05 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3664/87/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 02 velikosti 0+1 na adrese Hrnčířská 3 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 02 velikosti 0+1 na adrese Hrnčířská 3 v Opavě:
 

1 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Opava

2 ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

3 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Ostrava

4 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Malé Hoštice

5 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Teplice

6 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

 
 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 02 velikosti 0+1 na adrese Hrnčířská 3 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3665/87/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 05 velikosti 0+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 05 velikosti 0+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

2 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Opava

3 ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

4 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Teplice

5 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Ostrava

6 ░░░░ ░░░░ Sosnová ░░

7 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

8 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Žimrovice

9 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí

 



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 
 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 05 velikosti 0+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   
 

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

3666/87/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 05 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 05 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15 v Opavě:
 

1 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Zlaté Hory

2 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ Štítina

3 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

4 ░░ ░░░░ ░░ Lhotka u Litultovic ░░

5 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ Opava

6 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Krnov

7 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

8 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

9 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

10 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Oldřišov

11 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Nové Sedlice

12 ░░░░ ░░░░ Hlavnice ░░

13 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

14 ░░░░ ░░░░ Sosnová ░░

15 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Otice

16 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí

17 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Žimrovice

 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 05 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3667/87/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 17 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje



Usnesení: PŘIJATO

pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 17 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě:
 

1 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

2 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Zlaté Hory

3 ░░░░ ░░░░ Hlavnice░░░

4 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Opava

5 ░░ ░░░░ ░░ Lhotka u Litultovic ░░

6 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

7 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Krnov

8 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ Štítina

9 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Chuchelná

10 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Opava

11 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Opava

12 ░░░ ░░░░ ░░ Březová ░░

13 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Rýmařov

14 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ Malé Hoštice

15 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Opava

 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 17 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3668/87/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 05 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 05 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě:
 

1 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Malé Hoštice

2 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Ostrava

3 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Opava

4 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Chuchelná

5 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

6 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

7 ░░░░ ░░░░ Sosnová ░░

8 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

9 ░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Opava

10 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 
 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 05 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3669/87/RM/21 Bytové záležitosti - Jateční 8A

Rada města
 

1. schvaluje
přidělení volného bytu č. 3 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě
žadateli p.░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3670/87/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (Janská,
Krnovská, Družstevní, U Hřbitova, Nerudova)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením

stavby (MMOPP00JHD0N) 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 rozpojovací skříně
do/na pozemcích parc.č. 743/2, 744/3 v k. ú.  Opava - Předměstí pro stavbu "Opava,
Janská 2908/12a, rozšíření kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene stanovenou znaleckým posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHCZZ) 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 do pozemků parc.č.
3082/23, 530/1 v k. ú.  Jaktař pro stavbu "Opava, Krnovská, p.č. 5431, rozš. kNN" za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHCTT) 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 rozpojovací skříně 
do/na pozemcích parc.č. 326/1, 326/2 v k. ú.  Malé Hoštice pro stavbu "Malé Hoštice,
p.č. 287/2, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
znaleckým posudkem

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHCUO) 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 přípojkové skříně 
do/na pozemcích parc.č. 1837/1, 1837/10 v k. ú.  Kylešovice pro stavbu "Opava,
Kylešovice, p.č. 324, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou znaleckým posudkem

e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00JHCR3) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 proumístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 
2530/135 v k. ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Nerudova 2930/25b, kNN" za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3671/87/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČR-ÚZSVM a Kateřinskou
odbyt s.r.o. (ul. Holasická)

Rada města



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

1. schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. UZSVM/OOP/10645/2020-OOPH (MMOPP00JHCPD) mezi statutárním městem Opava
a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 a společností Kateřinská odbyt
s.r.o. se sídlem Vrchní 86/30, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 27771148 pro umístění
podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 2715/6 v k. ú.  Kateřinky
u Opavy pro stavbu "Přeložka přípojky kanalizace - Spádový sklad ÚZSVM ul. Holasická"

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

3672/87/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (Nerudova, Polomská, Na
Dolní hrázi, Rolnická)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHCWE) 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. 2530/134, 2541, 2994, 2995/1, 2996 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu "Opava, Nerudova, p.č. 2530/7, kNN" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 74.250,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHCY4) 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 pozemku parc.č. 1155/1 v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou stavbu "Podvihov, p.č.
729/6, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.870,00 Kč + DPH   

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHCVJ) 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. 3239/1, 3240/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou
stavbu "Opava, Na Dolní hrázi, p.č. 956/1, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 55.350,00 Kč + DPH 

d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHN2F) 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. 138/1, 138/2, 606/1, 686 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou
stavbu "Vávrovice, Jantarová 143/47, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 5.850,00 Kč + DPH 

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

3673/87/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami - přípojka vody (ul.
Hrušovecká, k.ú. Podvihov)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3R6O) mezi povinným statutárním

městem Opava a oprávněnými ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem
Raduň, pro uložení podzemního vedení vodovodní přípojky v rámci stavby "Vodovodní
přípojka na pozemek určený pro novostavbu RD" na pozemku parc.č. 597/4
v k.ú. Podvihov, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.500,00 Kč + DPH v platné výši

b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3R7J) mezi povinným statutárním
městem Opava a oprávněnými ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem
Raduň, pro uložení podzemního vedení vodovodní přípojky v rámci stavby "Vodovodní
přípojka na pozemek určený pro novostavbu RD" na pozemku parc.č. 597/1
v k.ú. Podvihov, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.500,00 Kč + DPH v platné výši

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



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

3674/87/RM/21 Souhlas s provedením a umístěním stavby na pozemcích SMO pro SmVaK Ostrava
a.s. - výměna vodovodu (ul. U Synagogy, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
umístění - výměnu stávajícího vodovodního řadu pro veřejnou potřebu v profilu potrubí DN
80 a vstup na pozemky parc.č. 2962/1, 2964 a 3007 v katastrálním území Opava-
Předměstí pro stavbu "Opava, U Synagogy - výměna vodovodu". Stavebníkem
je  společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

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

3675/87/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Pohřby osamělých osob" -
zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. bere na vědomí
informaci, že statutární město Opava je od 1. 9. 2017 povinno zajišťovat pohřbení slušným
způsobem podle místních zvyklostí dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, v přenesené působnosti, tudíž pravomoc rozhodovat ve
věcech s tím souvisejících náleží dle § 109 odst. 3 písm. b) a § 110 odst. 4 písm. a)
zákona o obcích Magistrátu města Opavy

2. potvrzuje
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, že k zajišťování pohřbení slušným
způsobem podle místních zvyklostí dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, byl a je i po změně působnosti, v jejímž rámci se takové
pohřbení zajišťuje, příslušným odbor majetku města Magistrátu města Opavy

3. bere na vědomí
a) informaci o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Pohřby

osamělých osob", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy
b) informaci o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:

1) MARIE - pohřební služba Opava s.r.o., Purkyňova 2206/6, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ: 04463269
2)  Petr Škrobánek, Slezské náměstí 19/32, 743 01  Bílovec, IČ: 12655422
3)  Kateřina Kasparová, Okrouhlá 119/6, 747 11  Kozmice, IČ: 70309124
4) Jiří Grigier, Komenského 169, 749 01  Vítkov, IČ: 73343684
5)  Pohřební služba BREUER, s. r. o., Školní 227/6, 748 01  Hlučín, IČ: 25848607

c) jmenování členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1) PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2) Mgr. Bc. Pavel Vltavský
3) Ing. Ladislava Halfarová

d) jmenování náhradníků členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek ve složení:
1) Mgr. Petr Orieščík
2) Ing. Jiří Elbl
3) Ing. Aleš Bořecký

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

3676/87/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení automobilu pro
Městskou policii Opava" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení

automobilu pro Městskou policii Opava" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání
nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) AUTO Hlaváček a.s., Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc - Holice, pobočka:
Těšínská 3012/93, 746 01 Opava - Předměstí, IČ: 65138180,

Č



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

2) AUTOczech s.r.o., Krnovská 700/137b, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 26820765
3) ADIV, spol. s r.o., Těšínská 3007/91, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 13642391
4) AUTO Červený s.r.o., Hlavní třída 384/142, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 29122830
5) AUTOBOND GROUP a.s., Kolbenova 859/15, Vysočany, 190 00 Praha 9,
IČ: 27567575
6) RELY servis s.r.o., Bohumínská 778, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ: 26854091

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení

nabídek ve složení:

1. PhDr. Igor Hendrych Ph.D
2. Mgr. Jiří Klein
3. Bc. Martin Čarnecký

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:

1. Ing. Michal Jedlička
2. Bc. Dušan Strnadel
3. pan Jiří Cábel

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/218
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva k rozdělení  

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 550.000,00 Kč
   
ve výdajích - městská policie
 dopravní prostředky  

 (5311,6123,000000000,0110,0002512000000) + 550.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3677/87/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Vybavení prádelny Domov sv.
Kateřiny" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:

1. Alliance Laundry CE s.r.o., Místecká 1116, 742 58 Příbor, IČ: 29451914
2. Atlantis Laundry Equipment s.r.o., Slunná 779/42, Michálkovice, 715 00 Ostrava,
IČ: 04518411
3. PRAGOPERUN, spol. s r.o., Modletice č. p. 98, 251 01 Modletice, IČ: 41190360

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Alliance Laundry CE s.r.o. se sídlem
Místecká 1116, 742 58 Příbor, IČ: 29451914, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH

2. bere na vědomí
smlouvu - zakázka: "Vybavení prádelny Domov sv. Kateřiny" mezi Seniorcentrem Opava,
příspěvkovou organizací se sídlem Rolnická 1550/24, Kateřinky, 747 05 Opava jako
kupujícím a společností Alliance Laundry CE s.r.o. se sídlem Místecká 1116, 742 58
Příbor, IČ: 29451914, jako prodávajícím

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

3678/87/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a
Masarykova 14" (okna, střecha, zateplení) - výsledek zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona:

Ň



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

1. BYSTROŇ Group a.s., Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 27800466
2. S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné, IČ: 26830272
3. FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 25815458
4. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574
5. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice č. p. 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947
6. INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 25873261
7. MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 27776506
 

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona o výběr dodavatele BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27800466, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (nabídkou s nejnižší
nabídkovou cenou)

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/219
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)  
 (0000,8123,00000027,0020,0009962000000)  +   2.755.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14 (okna,

střecha, zateplení)
 

 (3612,6121,000000027,0220,0007514000000)  +   2.755.000,00 Kč
   

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

3679/87/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Společná stezka pro
chodce a cyklisty Opava - MČ Malé Hoštice" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) výsledné pořadí:

1. BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČ: 02657392
2. STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Sever: Polanecká 827, 721 08

Ostrava - Svinov, IČ: 60838744
3. SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem 794 01

Krnov, IČ: 25357352
4. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová

Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523
5. POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava,

IČ: 25606468
6. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Oblast

Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 48035599
7. PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560
8. JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava,

IČ: 25855581

b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11,
792 01 Bruntál, IČ: 02657392, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele uvedené
v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší nabídkovou cenu.

2. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00LRYAM), zakázka: "Společná stezka pro chodce a cyklisty
Opava - MČ Malé Hoštice", mezi statutárním městem Opava a společností BERKASTAV
s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČ: 02657392

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

3680/87/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Poradenské služby pro
odpadové hospodářství statutárního města Opavy" - smlouva



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytování služby, MMOPP00IXOHU, zakázka: "Poradenské služby pro

odpadové hospodářství statutárního města Opavy", mezi statutárním městem Opava
jako objednavatelem a společností JRK Česká republika s.r.o., Bolzanova, 1615/1, 110
00 Praha 1, IČ: 24853640 jako dodavatel

b) smlouvu o zpracování osobních údajů, MMOPP00IXODE, zakázka: "Poradenské
služby pro odpadové hospodářství statutárního města Opavy", mezi statutárním
městem Opava jako objednavatelem a společností JRK Česká republika s.r.o.,
Bolzanova, 1615/1, 110 00 Praha 1, IČ: 24853640 jako dodavatel

c) Rozpočtové opatření č. 2021/220
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Poradenské služby pro odpadové hospodářství  

 (3729,5166,000000000,0130,0001075000000) - 404.140,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 404.140,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3681/87/RM/21 Investiční akce "Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část"

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 2 (MMOPP00LRY66) ke smlouvě o dílo č. 30/2020/PRI (MMOPP00IKK0O)

mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, statutárním městem Opava a Společností Opava,
MTS DS - MTS Infra, tvořenou společníkem 1 - správcem Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005,
DIČ: CZ24204005 a společníkem 2 Metrostav DS a.s. se sídlem Košická 17180/49,
821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČ: 46120602,
DIČ: SK2023231892 v rámci akce "I/11 Opava, severní obchvat - západní část"

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/106
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov  
(3111,6121,00000020,0220,0007625000000)    - 799.508,00 Kč

  
Investice - projektová dokumentace  
(6409,6121,00000020,0220,0000000000000) - 1.496.885,00 Kč

  
Severní obchvat - západní část  
(2212,6121,00000020,0220,0007769000000)    + 2.296.393,00 Kč

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

3682/87/RM/21 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Englišova - sportovní hala" -
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRY8W) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace
č. 49/2020/PRI (MMOPP00LRVVA) mezi statutárním městem Opava a Ing. arch. Petrem
Mlýnkem, podnikající fyzickou osobou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
IČ: 70606269, ░░░░ ░░░░ ░░░ , v rámci akce "ZŠ Englišova - sportovní hala"

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



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

3683/87/RM/21 Investiční akce "Písková - most" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRY71) ke smlouvě o dílo č. 6/2021/PRI (MMOPP00LRVZQ)
mezi statutárním městem Opava a společností AlfaPOL s.r.o. se sídlem U Tiskárny 616/9,
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25896512, DIČ: CZ25896512, v rámci akce "Písková - most"

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

3684/87/RM/21 Příprava a realizace investiční akce "Zimní stadion - rekonstrukce" - smluvní vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu č. 58/2021/PRI (MMOPP00LRY9R) o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
a statutárním městem Opava, a to vedení VN a NN v rámci akce "Zimní stadion -
rekonstrukce"  

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

3685/87/RM/21 Schválení smlouvy - NEXT Fitness s.r.o.

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
(MMOPP00CV1WS), mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a společností NEXT Fitness s.r.o. se sídlem U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava,
IČ 24315133, zastoupenou Stanislavem Pešátem, jednatelem, ve výši 49.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace

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

3686/87/RM/21 Dotace ostatní - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Opava

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Opava se sídlem
Ratibořská 1439/51, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 47813253 na náklady související se
zlepšením tréninkových možností dětí SSK Opava 0126 ve střelbě s pistole, ve výši
20.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci ČSS, z.s. - sportovně střeleckému klubu Opava se sídlem

Ratibořská 1439/51, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 47813253 na náklady související se
zlepšením tréninkových možností dětí SSK Opava 0126 ve střelbě s pistole, ve výši
20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/107
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč
   
 ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Opava  
 (3419,5222,000000000,0020,0000374000000)   + 20.000,00 Kč

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



3687/87/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/221

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 (0000,4116,000014036,0020,0002367000000) + 240.000,00 Kč
   

ve výdajích - Městská policie Opava

 
projekt "Podpora mimořádného finančního
ohodnocení strážníků obecních a městských
policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid
-19

 

 - platy zaměstnanců  
 (5311,5011,000014036,0110,0002367000000) + 240.000,00 Kč
 (5311,5011,000000000,0110,0000000000000)  - 240.000,00 Kč
 (5311,5011,000000000,0110,0002367000000) + 240.000,00 Kč
 - sociální pojištění  
 (5311,5031,000000000,0110,0000000000000)    - 119.040,00 Kč
 (5311,5031,000000000,0110,0002367000000) + 119.040,00 Kč
 - zdravotní pojištění  
 (5311,5032,000000000,0110,0000000000000)  - 43.200,00 Kč
 (5311,5032,000000000,0110,0002367000000) + 43.200,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/222
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4216,107117968,0020,0007570000000) + 374.755,65 Kč
   
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4216,107517969,0020,0007570000000) + 6.370.845,96 Kč
  Celkem 6.745.601,61 Kč

   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní  
 (2212,6121,000000026,0220,0007570000000)  - 6.745.601,61 Kč
 podíl EU 85%  
 (2212,6121,107517969,0220,0007570000000) + 5.733.761,36 Kč
 podíl SR 5%  
 (2212,6121,107117968,0220,0007570000000) + 337.280.08 Kč
 podíl SMO 10%  
 (2212,6121,107100000,0220,0007570000000) + 674.560,17 Kč
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

 Úvěr KB dlouhodobý (460. mil. Kč) - mimořádná
splátka

 

 (0000,8124,000000026,0020,0009963000000) + 6.745.601,61 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/223
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  



 (0000,4116,106515011,0020,0002380000000) + 2.583.592,00 Kč
   
 ostatní investiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000 EU  
 (0000,4216,106515974,0020,0002380000000) + 102.839,80 Kč
  Celkem 2.686.431,80 Kč

   
ve výdajích - odbor životního prostředí

 Kompostéry a bibliobox  
 - zařízení  
 (3726,6122,000000000,0130,0002380000000)  - 120.988,00 Kč
 podíl EU 85%  
 (3726,6122,106515974,0130,0002380000000) + 102.839,80 Kč
 podíl SMO 15%  
 (3726,6122,106100000,0130,0002380000000) + 18.148,20 Kč
   
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek  
 (3726,5137,000000000,0130,0002380000000)  - 3.039.520,00 Kč
 podíl EU 85%  
 (3726,5137,106515011,0130,0002380000000) + 2.583.592,00 Kč
 podíl SMO 15%  
 (3726,5137,106100000,0130,0002380000000) + 455.928,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 2.686.431,80 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/224
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery od obcí  
 MD 231 000  
 (0000,4221,000000000,0020,0007477000000) + 76.500,00 Kč
   

ve výdajích - Městská část Malé Hoštice
 Cyklostezka - Malé Hoštice - Chlebičov  
 (2219,6121,000000000,0810,0007477000000)  + 76.500,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/225
ve výdajích - TSO
 JA TS - Mlžítka v centru města - DDHM  

 (3639,5137,000000020,0790,0004270000000) -  92.700,00 Kč
   
 JA TS - Mlžítka v centru města - stavba  

 (3639,6121,000000020,0790,0004270000000) + 92.700,00 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2021/226
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ a MŠ Komárov  
 neinvestiční účelový příspěvek - smlouva

MMOPP00FFLKX
 

 



 Křížem krážem Moravou a Slezskem společně
CZ/PL

 

 (3113,5331,00000000,0030,0001002000026) + 79.391,23 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 79.391,23 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2021/227
ve výdajích - odbor školství
 MŠ Krnovska  
 neinvestiční příspěvek-oprava herních prvků ve

školní zahradě
 

 (3111,5331,00000000,0030,0001002000015) + 135.540,87 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 135.540,87 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2021/228
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 opravy a udržování - bytové hospodářství  
 (3612,5171,00000000,0051,0001035000000) + 490.000,00 Kč

   
 energetický management - budovy, haly a

stavby
 

 (2115,6121,00000000,0051,0002447000000) - 490.000,00 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2021/229
ve výdajích - odbor školství
 neinvestiční příspěvek - oprava doskočiště  
 ZŠ a MŠ Vávrovice  
 (3113,5331,00000000,0030,0001002000029) - 149.992,00 Kč
   
 investiční příspěvek - oprava doskočiště  
 (3113,6351,00000000,0030,0001001000029) + 149.992,00 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/108

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Nádraží západ - přednádražní prostor - PD  

 (objednávka)  
 (2212,6121,00000000,0220,0007495000000) + 48.550,00 Kč
   

 Rekonstrukce ul. Jurečkovy - PD  
 (objednávka)  
 (2212,6121,00000000,0220,0007770000000) + 98.710,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) -  147.260,00 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/109
ve výdajích - odbor majetku města

 nadlimitní věcná břemena  
 (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 8.712,00 Kč
   
 odvodnění garážiště ul. Oblouková  
 (2321,6121,000000000,0050,0000000000000) + 8.712,00 Kč
   
   

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

3688/87/RM/21 Povodňová komise Statutárního města Opavy - aktualizace ke dni 1.11.2021

Rada města
 

1. odvolává
a) Bc. Annu Sotolářovou, pracovnici prezentace města a vztahu k veřejnosti, tiskového

oddělení, odboru kanceláře primátora, Magistrátu města Opavy z funkce zástupce
vedoucího komunikačního střediska Povodňové komise statutárního města Opavy
ke dni 01.11.2021

b) kpt. Ing. Martina Fajku, zástupce vedoucího pracoviště krizového řízení a ochrany
obyvatelstva z funkce vedoucího odborné skupiny pro součinnost a komunikaci
Povodňové komise statutárního města Opavy ke dni 01.11.2021

2. jmenuje
a) Ing. Jiřího Vaníčka, vedoucího odboru životního prostředí, Magistrátu města Opavy do

funkce zástupce vedoucího pracovní skupiny Povodňové komise statutárního města
Opavy s účinnosti od 01.11.2021

b) PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D.,1. náměstka primátora statutárního města Opavy do
funkce místopředsedy Povodňové komise statutárního města Opavy s účinnosti od
01.11.2021

c) Bc. Martina Kůse, pracovníka vztahu k veřejnosti, tiskového oddělení, odboru
kanceláře primátora, Magistrátu města Opavy do funkce zástupce vedoucího
komunikačního střediska Povodňové komise statutárního města Opavy s účinnosti od
01.11.2021

d) mjr. Ing. Petra Serafína, velitele stanice Hasičského záchranného sbor, územního
odboru Opava do funkce vedoucího odborné skupiny pro součinnost a komunikaci
Povodňové komise statutárního města Opavy s účinnosti od 01.11.2021

3. bere na vědomí
aktualizované složení Povodňové komise statutárního města Opavy:
 
Ing. Tomáš Navrátil, PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., Ing. Roman Otipka, Ing. Martina Věntusová
Ing. Jiří Vaníček, mjr. Ing. Petr Serafín, Ing. Milan Binčík, Renata Zahradníková,
Mgr. Roman Konečný, Bc. Martin Kůs, Ing. Lubomír Měch, Bc. Martin Černý, Ing. Marie
Kopfová, Ing. Jakub Kramoliš, Ing. Andrea Štenclová a Václav Přibyl

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

3689/87/RM/21 Změna závazných ukazatelů Seniorcentrum Opava, p.o.

Rada města
 

1. schvaluje
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2021

 Odvětvový odbor:
 odbor sociálních věcí

 



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Název organizace:
Seniorcentrum Opava, p.o.
 
Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz celkem - v tom: 7.000.000,00
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava 1.800.000,00
Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 3.520.000,00
Příspěvek na provoz pečovatelské služby 1.680.000,00
odpisy DHM 3.300.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 17.500.000,00
Účelový investiční příspěvek "Výměna oken bytového
penzionu Rolnická 1591/29" - přesun z roku 2020 (viz změna
závazných ukazatelů 2020 - usn. RMO č. 1643/61/RM/21
z 20.01.2021)

2.790.000,00

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 2.500.000,00
Průtokové dotace:  
Dotace MSK na projekt "Senior Point Opava 2021" - schváleno v
RMO dne 10.3.2021 70.000,00

Dotace MSK na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 -
schváleno v RMO dne 19.05.2021

2.129.890,00

Dotace MSK na úhradu výdajů, které registrovaným
poskytovatelům sociálních služeb vznikly v souvislosti
s povinným testováním - schváleno v RMO dne 09.06.2021

108.990,00

Neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem
sociálních služeb - schváleno v RMO dne 30.06.2021

4.577.000,00

Dotace MSK na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 -
schváleno v RMO dne 11.08.2021

38.965,00

Dotace MSK na realizaci projektu  "Vybudování zázemí a
pořízení vybavení nové prádelny v Seniorcentru Opava, p.o." -
schváleno v RMO dne 22.09.2021

797.500,00

 
 

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

3690/87/RM/21 Seniorcentrum Opava - nájemní smlouva k bytu Hálkova 1756/13, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na adrese Hálkova 1756/13, Opava, mezi
Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Radimem Křupalou,
ředitelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava, ░░░░ ░░░ 

  
 
 

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

3691/87/RM/21 Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro Městský útulek v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
a) darovací smlouvu, (MMOPP00JCWB8) mezi statutárním městem Opava a společností

Útuláček s.r.o. se sídlem Podnikatelská 558, Běchovice, 190 11 Praha 9,  IČ 09769579
b) Rozpočtové opatření č. 2021/230

v příjmech - odbor životního prostředí
 Přijaté dary - útulek  



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 (1014,2321,000000000,0130,0009209000000) + 25.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Drobný hmotný dlouhodobý majetek  

 (1014,5137,000000000,0130,0002524000000) + 25.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3692/87/RM/21 Časový plán statutárního města Opavy pro provádění opatření uvedených v Programu
zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko CZ08Z: Aktualizace 2020

Rada města
 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích

1. schvaluje
 
časový plán statutárního města Opavy pro provádění opatření uvedených v Programu
zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko CZ08Z: Aktualizace 2020
 

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

3693/87/RM/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Rada města
 

1. schvaluje
 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (MMOPP002GGV5)
ze dne 3. 7. 2007 mezi statutárním městem  Opava a společností ASEKOL s.r.o., se
sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, zastoupenou
Ing. Michalem Šnírerem, na základě plné moci ze dne 4. 1. 2021

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

3694/87/RM/21 Odpis pohledávek Opavské kulturní organizace, p. o.

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
odpis pohledávek Opavské kulturní organizace, p. o. v celkové výši 229.740,00 Kč

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

3695/87/RM/21 Ukončené a proplacené dotační projekty

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
stav skutečně proplacených dotací u projektů s názvem:
- Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy-město

   Opava,
- Resolve,
- Air Tritia,
- Revitalizace bytových domů Hrnčířská 13, 15, 15a
 

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



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

3696/87/RM/21 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu 64. Bezručova Opava 2021 - "Síla ženy" ve výši 200.000,00 Kč

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D5IIC)

mezi Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava a statutárním městem Opava na realizaci projektu "64. Bezručova Opava
2021 - "Síla ženy"

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 ve výši
200.000,00 Kč na realizaci projektu "64. Bezručova Opava 2021 - "Síla ženy"

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

3697/87/RM/21 Smlouva č. 1190400013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky na realizaci projektu "Komárov a Suché Lazce-splašková kanalizace"

Rada města
 

1. schvaluje
a) Smlouvu č. 1190400013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

České republiky (MMOPP00D5IGM) mezi Státním fondem životního prostředí České
republiky, IČ: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
(korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4), zastoupen Ing. Petrem
Valdmanem, ředitelem SFŽP a statutárním městem Opava na realizaci projektu
"Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

b) přijetí dotace ve výši 163 523 719,19 Kč z rozpočtu Státního fondu životního prostředí
České republiky na realizaci projektu "Komárov a Suché Lazce - splašková
kanalizace"

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

3698/87/RM/21 Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci uzavřené dne 02. 10. 2020 - rekonstrukce
železničního osobního nádraží Opava-západ ve vlastnictví Správy železnic, státní
organizace a přednádražního prostoru v majetku statutárního města Opavy

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci (MMOPP00D5IHH) uzavřené 02. 01. 2020 podle
ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů mezi Správou železnic, státní organizací, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná
1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupenou Ing. Jiřím Machem, ředitelem
Oblastního ředitelství Ostrava a statutárním městem Opava

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

3699/87/RM/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00D5L6F) ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb
(MMOPP00D60L2), mezi statutárním městem Opava a společností BeePartner a.s., se
sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ: 03589277 k veřejné zakázce
malého rozsahu "Zabezpečení odborných služeb pro statutární město Opava v rámci
implementace strategických projektů a při zpracování Strategického plánu rozvoje města
Opava 2021+"

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

Š



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

3700/87/RM/21 Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ Opava, Havlíčkova

Rada města
 

1. souhlasí
s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Opava,
Havlíčkova-příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 1750/4, Předměstí, 746 01
Opava, IČ: 70 999 783, zastoupenou Ludmilou Knoppovou, ředitelkou školy, jako
zaměstnavatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,
747 05 Opava jako zaměstnancem

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

3701/87/RM/21 Platový postup ředitelky ZŠ Nový svět

Rada města
 

1. stanoví
plat Mgr. Haně Kroupové, ředitelce Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková
organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby rozhodné
pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy s účinností od 1. 11. 2021

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

3702/87/RM/21 Personální záležitosti - odbor životního prostředí

Rada města
 

1. schvaluje
zřízení 1 pracovního místa referenta úseku ochrany ovzduší na oddělení ochrany
ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí MMO, a to na dobu určitou
s účinností od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023

2. stanovuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet
332,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku +
1 pracovní místo na VPP s účinností od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023

3. schvaluje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu
Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1 - 2 tohoto usnesení, a to
s účinností od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023

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

3703/87/RM/21 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
 

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

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

3704/87/RM/21 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 14. 10. 2021

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od  06.10.2021 do 14.10.2021

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



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

3705/87/RM/21 Komise pro informatiku RMO - jmenování nového člena komise

Rada města
 

1. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
pana Ing. Petra Neugebauera členem Komise pro informatiku s účinností
od 21.10.2021 pro volební období 2018 - 2022

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

3706/87/RM/21 Dopravní komise RMO - rezignace na funkci předsedy komise

Rada města
 

1. bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Pavla Gebauera na funkci předsedy Dopravní komise RMO ke dni
18.10.2021

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

3707/87/RM/21 Komise pro výběr ředitele Slezského divadla Opava, p. o.

Rada města
 

1. schvaluje
složení výběrové komise na pozici ředitele Slezského divadla Opava, p. o.: 

1. Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora
2. Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, předseda Moravskoslezské oblasti Svazu českých

divadelních ochotníků
3. Mgr. Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora
4. Petr Urbánek, předseda kulturní komise
5. MgA. Daniel Volný, činoherní herec, zastupitel města Opavy a člen Kulturní komise

města Opavy
6. Mgr. Alexander Tomeček, psychoterapeut
7. Jiří Nekvasil,  ředitel Národního divadla Moravskoslezského
8. PhDr. Jiří Čech, Ph.D., pedagog na Janáčkově konzervatoři a fakultě umění

Ostravské univerzity v Ostravě
9. Ing. Vladimír Peringer, majitel kulturního centra Vodárenská věž Opava

10. Stanislav Pešát, zastupitel 

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. v. r.
 1. náměstek primátora města


