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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 20.1.2021 v 09:30 hodin 
v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava, (VIDEOKONFERENCE)

2585/61/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program 61. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  20. 1. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2586/61/RM/21 Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení s názvem 
"Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace" - vyloučení účastníka ze zadávacího 
řízení

Rada města

1. vylučuje
účastníka STAEG Stavby, spol. s r.o., Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 
Vyškov, IČ: 24140520 z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nedoručení objasnění 
žádosti o účast dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2587/61/RM/21 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), při 
výkonu působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava, 
Zámecký okruh 413/8, PSČ 746 01, IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64452 (dále jen "společnost Hokejový klub 
Opava"), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů tak, že:

1. schvaluje
dohodu o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. OPA-CO-3025646/202 
dle §12, odst 1.) písmena o.) Zakladatelské listiny společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. 
a vyplácení dotace dle této dohody

2. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. dle 
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výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil 
statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2588/61/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr - majetkoprávní vypořádání částí pozemku v lokalitě ulice 
Hlavní

Rada města

1. schvaluje
a) záměr prodeje části pozemku parc.č.1153/110 -ostatní plocha, označené dle 

nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1153/210, k.ú. Kylešovice

b) záměr prodeje části pozemku parc.č.1153/110 -ostatní plocha, označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1153/211, k.ú. Kylešovice

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2589/61/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod garáží (garážiště Hradecká)

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2627/48- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 
1/165 na pozemku parc.č. 2627/11, vše k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2590/61/RM/21 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků 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 MMOPP00LRL7K) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemků parc.č. 3068 , parc.č. 3070, parc.č. 
3071, parc.č. 3076, parc.č. 3078, parc.č. 3141, parc.č. 3144, parc.č. 3147, parc.č. 3150, 
parc.č. 3151, parc.č. 3200, parc.č. 3201, vše ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2591/61/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr daru částí pozemků v rámci ukončení stavby ROP: 
Rekonstrukce křižovatky silnice III/4661 a III/4662, k.ú. Komárov u Opavy

Rada města

1. schvaluje

záměr daru částí pozemků parc.č. 635 - ostatní plocha díl "b", parc.č. 636 - ostatní plocha 
díl "a" (budou sloučeny do pozemku parc.č. 635/2 - ostatní plocha), části parc.č. 969/1 - 
ostatní plocha, z kterého vznikl nový pozemek parc.č. 969/35 - ostatní 
plocha, k.ú. Komárov u Opavy, dle přiloženého geometrického plánu

2. schvaluje

záměr přijetí daru částí pozemků parc.č. 967 - ostatní plocha z kterého vznikly nové 
pozemky parc.č. 967/3 - ostatní plocha a parc.č. 967/4 - ostatní plocha, z pozemku parc.č. 
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638/5 - ostatní plocha vznikl nový pozemek parc.č. 638/5 - ostatní plocha, k.ú. 
Komárov u Opavy, dle přiloženého geometrického plánu

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2592/61/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr výpůjčky části pozemku na ul. Sušilova u nemocniční 
lékárny

Rada města

1. schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2290/86 - ostatní plocha zeleň, k.ú. Opava - 
Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2593/61/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků v areálu společnosti OPATHERM a.s. v 
Opavě - Kateřinkách

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. st. 1908 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 1909 - 
zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1162/12 - ostatní plocha, parc.č. 1162/13 - ostatní 
plocha, parc.č. 1162/14 - ostatní plocha, parc.č. 1162/15 - ostatní plocha, katastrální 
území Kateřinky u Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2594/61/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry prodeje a pronájmu pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2327/33 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/106 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/58 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/319 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2595/61/RM/21 Záměr prodeje nemovitosti, Tyršova 1863/26, Opava

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 630/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova  č. p. 1863, stavba občanského vybavení a pozemku parc.č. 630/1 zahrada, vše 
v katastrálním území Opava - Předměstí, vše zapsané na LV č. 3618 pro katastrální území 
Opava - Předměstí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Opava dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 
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2596/61/RM/21 Záměr prodeje podílu na budově a pozemku, k.ú. Neplachovice

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje podílu ve výši 2/65 na pozemku parc. č. 7 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení a podílu ve výši 2/65 
na pozemku parc.č. 6/4 ostatní plocha - pohřebiště, vše  katastrální území Neplachovice, 
zapsané na LV č. 368 pro katastrální území Neplachovice u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

2597/61/RM/21 Záměr prodeje nemovitosti, Masarykova třída 330/10, Opava

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 427 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova  č. p. 330, stavba pro bydlení v katastrálním území Opava - Město, vše zapsané 
na LV č. 168 pro katastrální území Opava - Město u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2598/61/RM/21 Slevy z nájmu, Krnovská 28, 30, Opava (garáže)

Rada města

1. schvaluje
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LUHU2 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 Opava, 
jako nájemcem

2. schvaluje
dohoda o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LUHT7 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 
Opava, jako nájemcem

3. schvaluje
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LUHSC mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 
Opava, jako nájemcem

4. schvaluje
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LUHRH mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba bytem ░░░░ ░  ░░░░ 
░ , 746 01 Opava, jako nájemci

5. schvaluje
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOYCF mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 
Opava jako nájemcem

6. schvaluje
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOYBK mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 
Opava jako nájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2599/61/RM/21 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu, Zámecký okruh, Opava, OPEX APE s.r.o.

Rada města

1. schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu MMOPP00LOY9U 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2600/61/RM/21 Souhlas s převodem nájmu, Pekařská 417/12, Opava (restaurace U Přemka)

Rada města

1. schvaluje
převod nájmu založeného nájemní smlouvou PID: MMOPP009XCHF, uzavřenou 
dne 19. 2. 2018 mezi statutárním městem Opava, jako pronajímatelem a Michaelou 
Nedělovou, se sídlem Milady Horákové 1048/7, 746 01 Opava - Předměstí, 
IČ: 87774224 (právním předchůdcem nájemce byla Věrka s.r.o., IČ: 24258385, nájem byl 
později se souhlasem pronajímatele převeden), jejímž předmětem je nájem části prostor, 
které se nacházejí v I. PP a I. NP budovy č.p. 417, část obce Město, na adrese Opava, 
Pekařská 417/12 a Solná 417/8, která je součástí pozemku parc.č. 348 zastavěná plocha 
a nádvoří, ležícího v katastrálním území Opava - Město, dále prostor nacházejících se v I. 
PP a v I. NP budovy č.p. 113, část obce Město, na adrese Opava, Pekařská 113/22, která 
je součástí pozemku parc.č. 345 ležícího v katastrálním území Opava - Město a části 
pozemku parc.č. 348 a části pozemku parc.č. 353/1, oba ležící v katastrálním území 
Opava - Město, využívaných jako venkovní posezení a příslušenství restaurace; převod 
nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Michaelou Nedělovou jako postupitelem 
a Continental gastro s.r.o., se sídlem 28.října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava, 
IČ: 07721153 jakožto postupníkem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2601/61/RM/21 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy (VN ul. Olomoucká, Mánesova 
a Alšova, NN ul. Komenského a Sady u muzea)

Rada města

1. schvaluje
a) umístění podzemního vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č. 3003,  2960, 2971, 

2970/2 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "Opava, Slezského odboje, 
VN 2093, výměna kVN"

b) umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 560/1, 554/1 v k.ú. 
Opava - Město v rámci realizace stavby "Opava, Praskova, 411/14, kNN"

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2602/61/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. a fyzickou osobou (plynovodní 
přípojka ul. Slezská, Malé Hoštice)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LROD5) mezi statutárním městem 
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ 27295567 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava, Malé Hoštice a ░░░░ 
░░░░ ░░░░ bytem Opava pro umístění plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 285  
a parc.č.  927 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu "Novostavba RD na pozemku 
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parc.č. 385/2 k.ú. Malé Hoštice,  plynovodní přípojka" (ul. Slezská) za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2603/61/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. (plynovod a přípojka, propojení 
ul. Krnovská - Žižkova, Opava)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LROY8) mezi statutárním městem 
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ 27295567 pro umístění plynárenského zařízení v pozemcích 
parc.č. 2133/15, 2135/2, 2951 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "PREL 
A, Opava - Žižkova, Plynovod a přípojka, číslo stavby: 8800088876" (propojení Krnovská - 
Žižkova) za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500,00 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2604/61/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami - připojení komunikace 
Arnošta Rychlého

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LROMW) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ , bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░ , bytem Branka u Opavy a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Branka u Opavy a 
░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ ,  bytem Opava a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░ ,  bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ ,  bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , 
 bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,  bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ,  bytem Opava a 
░░░░ ░░░░ ░░ ,  bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  bytem Oldřišov a ░░░░ ░░░░ 
░░░ ,  bytem Oldřišov a ░░░░ ░░░░ ░ ,  bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  bytem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  bytem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ ,  bytem Ludgeřovice pro 
umístění sjezdu na pozemcích parc.č. 2308/18, 2324/11 v k.ú. Kateřinky u Opavy za 
účelem přístupu a příjezdu k panujícímu pozemku parc.č. 815/20 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
(Arnošta Rychlého) z veřejné komunikace pro zrealizovanou stavbu "Technická 
infrastruktura pro rodinné domy v Opavě Kateřinkách s napojením na ul. Hlučínská" za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 13.570,00 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2605/61/RM/21 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (propojení ul. Krnovská - 
Žižkova, ul. U Tratě Komárov, zahrada u č.pop. 159 Skřipov)

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LROZ3) 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. 3333/4, 3333/5, 2146/19 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu "Propojení Krnovská - Žižkova, přeložka NN" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 17.200,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LROWI) 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. 339/2 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Komárov, 
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U Tratě, p.č. 357/1, smyčka NNk" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LROXD) 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. 378/5 v k.ú. Skřipov pro zrealizovanou stavbu "Skřipov 191, 
p.č. 257, pos. vNN, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve 
výši 1.500,00 Kč + DPH 

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2606/61/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
s OpavaNet a.s.

Rada města

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

(MMOPP00L9XYZ) mezi statutárním městem Opava a společností OpavaNet a.s. 
se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011 pro umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č.  2897/22, 
2897/15, 2897/10, 2893/17, 2895/1, 2893/29, 947/3, 2897/1, 2896/15 v k.ú. Opava - 
Předměstí, parc.č. 566/5, 566/2, 566/6, 571/6, 566/3, 9/2, 9/1, 570/1, 549/1, 566/1, 
566/16, 560/1, 4/1 v k.ú. Opava - Město v rámci realizace stavby "Přípolož SEK 
OpavaNet k Telematika, ul. Praskova a Komenského" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00L9Y0I) mezi statutárním městem Opava a společností OpavaNet a.s. 
se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011 pro umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č.  2626/226, 
2626/10, 598/1, 2626/227, 3023/5, 612/1, 2661/2, 3023/2, 2657/5, 2184/7, 2656/3 
v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "Rozšíření SEK OpavaNet 
Hradecká" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou 
znaleckým posudkem

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00L9XZU) mezi statutárním městem Opava a společností OpavaNet a.s. 
se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011 pro umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 2918, 2929, 
1915/1, 3317/1 v k.ú. Opava - Předměstí a parc.č. 2098/83, 2098/2, 2348, 2097/26, 
1833/2, 1886/2, 2098/84, 2028/117, 2407/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci 
realizace stavby "Přípolož SEK OpavaNet k VO ul. Mostní" za  jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LRP1M) mezi statutárním městem Opava a společností OpavaNet a.s. 
se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011 pro umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 2994, 2995, 
2996, 2541, 2530/136, 2530/252, 2530/594, 2530/220, 2530/166, 2530/135, 2530/167, 
2530/261, 2530/1, 2530/260, 2530/192, 2530/9 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci 
realizace stavby "Rozšíření SEK OpavaNet ul. Nerudova" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2607/61/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. (rekonstrukce 
plynovodu a přípojek na ul. Janská, Nádražní okruh, Praskova, Opava)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, 
(MMOPP00L9XNI) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 pro umístění 
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plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 565/5, 492/1 v k.ú. Opava - Město a parc.č. 
3033/4, 3033/14, 3033/15, 3033/10, 3033/2, 2779, 2896/10, 2896/11, 2896/9, 713/1, 713/2 
v k.ú. Opava - Předměstí pro  stavbu "REKO MS Opava, 2. etapa, 3. část", (rekonstrukce 
plynovodu a  přípojek na ul. Janská, Nádražní okruh, Praskova) 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2608/61/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s CETIN a.s. a s Vodafone 
Czech Republic a.s. (komunikační vedení ul. Bílovecká a ul. Mařádkova)

Rada města

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

stavby, (MMOPP00LRP0R) mezi statutárním městem Opava a společností CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 pro umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a 1ks rozvaděče 
MRK20  do/na pozemcích parc.č. 655/12, 655/11 v k.ú. Kylešovice pro realizaci 
stavby: "16010-058190 VPIC HZ Opava Kylešovice pře1 SEK" (ul. Bílovecká) 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč + DPH    

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LRP2H) mezi statutárním městem Opava a společností Vodafone Czech 
Republic a.s. se sídlem Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 
IČ 25788001 pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě v pozemcích parc.č. 2955, 245/1, 245/3, 2953/1, 2953/2, 2953/3, 2953/4 v k.ú. 
Opava - Předměstí (ul. Mařádkova 10, ul. Hany Kvapilové) pro realizaci stavby: 
"Zřízení EKS (elektronické komunikační sítě) UPC - Opava, Sestavení optické trasy, 
Mařádkova 10 - Kvapilová" (ul. Mařádkova, Krnovská, Hany Kvapilové) za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým 
posudkem     

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2609/61/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. a 
Pražskou energetikou, a.s. (NN ul. Budišovská, ul. Pekařská)

Rada města

1. schvaluje

a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LROIG) 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 pozemku parc.č.  1822 v k.ú. 
Kylešovice pro stavbu "Opava, Budišovská, parc.č. 683, rozšíření kNN", č. stavby IV-
12-8019499 (ul. Budišovská), 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) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00L9XRY) mezi statutárním městem Opava a společností Pražská 
energetika, a.s. se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, 
IČ 60193913, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č.  
2914/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Stavba veřejné dobíjecí stanice 
pro elektromobily v obchodním areálu" (ul. Pekařská), 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2610/61/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami - sjezd 
(ul. Ovocná, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(MMOPP00K3XF9) mezi statutárním městem Opava a stavebníky ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava - Předměstí, pro umístění sjezdu 
do pozemku parc.č. 2903 v katastrálním území Opava-Předměstí, pro stavbu "Sjezd 
Ovocná ░░ " umístěnou na pozemcích parc.č. 1027/4 a 2903 v k.ú. Opava-Předměstí, 
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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2611/61/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami - 
vodovodní přípojka (ul. Dolní, k.ú. Malé Hoštice, ul. Krnovská, k.ú. Jaktař, ul. Praskovo 
náměstí, k.ú. Milostovice)

Rada města

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

(MMOPP00K3ZIG) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem 
░░░░ , 747 84 Melč, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky 
do pozemků parc.č. 119, 650/6 a 650/12 v k.ú. Malé Hoštice, pro stavbu "Přípojka 
vody p.č.185/7, k.ú. Malé Hoštice", 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) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K40LH) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem 
░░░░ ░░░░ , 747 07 Opava - Jaktař, pro umístění podzemního vedení vodovodní 
přípojky do pozemků parc.č. 3084/3 a 1114/1 v k.ú. Jaktař, pro stavbu "Vodovodní 
přípojka pro RD č.p. ░░ , parc.č. 1124, Opava-Jaktař", za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K404U) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem 
░░░░ ░░░ , 746 01 Opava - Milostovice, pro umístění podzemního vedení vodovodní 
přípojky do pozemků parc.č. 201/2 a 201/11 v k.ú. Milostovice, pro stavbu na 
parc.č. 7/1 "Novostavba vodovodní přípojky Opava-Milostovice", pro stávající RD 
č.p. ░░░ Opava - Milostovice, 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2612/61/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právnickou osobou - 
přípojka kanalizace a plynu, sjezd (ul. Žižkova, k.ú. Jaktař)

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(MMOPP00K405P) mezi statutárním městem Opava a společností URBUS s.r.o., 
IČ: 03793222, se sídlem Šaljapinova 5220/23, Třebovice, 722 00 Ostrava, pro umístění 
podzemního vedení kanalizační přípojky, přípojky plynu a sjezdu do pozemku parc.č. 902, 
k.ú. Jaktař, pro stavbu "Bytový dům Rezidence JASAN" umístěnou na pozemcích 
parc.č. 926, 927 a 902 v k.ú. Jaktař, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
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břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2613/61/RM/21 Souhlas k umístění staveb na pozemcích města - pro právnickou osobu - vodovodní 
řad (ul. Čajkovského, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města

1. schvaluje

umístění - výměnu stávajícího rozvodného vodovodního řadu pro veřejnou potřebu 
v profilu potrubí DN 80 do pozemků parc.č. 2370/60, 2370/66, 2370/71, 2370/73, 2373/7, 
2373/274, 2373/313, 2373/314, 2373/315, 2999/2 a 3000 v k.ú. Opava-Předměstí v rámci 
realizace stavby "Opava, ul. Čajkovského - výměna vodovodu". Stavebníkem je 
společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2614/61/RM/21 Návrh ceny pro stočné pro rok 2021

Rada města

1. bere na vědomí

cenu pro stočné pro rok 2021 vycházející z koncesní smlouvy o nájmu a provozování 
kanalizací č. 575930/KNS/OP/2018 (MMOPP00IT8FO) uzavřené dne 23. 10. 2018 mezi 
statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., v souladu s Přílohou č. 5 smlouvy - Platební mechanismus, a to ve výši za 
vodu odvedenou (stočné) 39,39 Kč/m3 (bez DPH) a 43,33 Kč/m3 (vč. 10%DPH) s účinností 
od 1. 1. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2615/61/RM/21 Příkaz zaslaný Českou inspekcí životního prostředí

Rada města

1. bere na vědomí

Příkaz zaslaný Českou inspekcí životního prostředí, vydaným dne 7.1. 2021 pod 
č.j. ČIŽP/49/2021/159, kterým se podle ustanovení § 125a odst.1 a 3 vodního zákona 
ukládá pokuta ve výši 250.000,00 Kč za překročení povolených limitů z kanalizačních 
vyústí v městských částech Podvihov, Komárov a Suché Lazce

2. nesouhlasí

s podáním odporu k Příkazu zaslaného Českou inspekcí životního prostředí, vydaným dne 
7.1. 2021 pod č.j. ČIŽP/49/2021/159, kterým se podle ustanovení § 125a odst.1 a 3 
vodního zákona ukládá pokuta ve výši 250.000,00 Kč za překročení povolených limitů z 
kanalizačních vyústí v městských částech Podvihov, Komárov a Suché Lazce

3. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2021/1
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 250.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor majetku

pokuta - kanalizace MČ Podvihov,  Komárov a 
Suché Lazce
(2321,5363,000000000,0050,0000000000000) + 250.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2616/61/RM/21 Dodatky č. 1 k pojistným smlouvám

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00LRIAQ) k Pojistné smlouvě č. 400 047 0921 

(MMOPP00LRONR) ze dne 16. 12. 2020 mezi statutárním městem Opava 
a společností Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, 
IČ 47115971, zastoupenou na základě pověření Mgr. Janou Svatošovou - manažerem 
korporátního a podnikatelského pojištění a Kateřinou Šustrovou - manažerem 
metodické podpory korporátního pojištění

b) dodatek č. 1 (MMOPP00LRI9V) k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru 
vozidel č. 4289140855 (MMOPP00LRIIM) ze dne 22. 12. 2020 mezi statutárním 
městem Opava a společností Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 
110 00 Praha 1, IČ 45272956, zastoupenou na základě plné moci Ing. Irenou 
Stavařovou, specialistou péče o klienty senior a Jarmilou Krásnou, specialistou péče 
o klienty senior, servis flotilového pojištění

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2617/61/RM/21 Majetek ve správě TSO s.r.o. - dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
(Tyršův stadion)

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00LRI80) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve sportovním 
zařízení na Tyršově stadionu v Opavě (MMOPP00G0F9K) ze dne 18. 3. 2017 mezi 
statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 27.09.2013 
společností Technické služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, 
IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a spolkem Tělocvičná 
jednota Sokol Opava, se sídlem Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 13643185 zastoupenou Ing. Jiřím Štindlem, PhD., starostou a Mgr. Martou Kovářovou, 
jednatelkou

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2618/61/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 16 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 33 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 16 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 33 v Opavě:
     1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nové Sedlice
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Dolní Životice
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava    
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    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava  
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Velké Heraltice
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Litultovice ░░ 
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Bolatice 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 16 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 33 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2619/61/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 14 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 14 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě: 

1. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Opava
2. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Opava
3. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy bytu č. 14 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2620/61/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 11 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. 11 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě:

1. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava 
2. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Opava
3. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
4.  ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
6.   ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
7.   ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vítkov
8.   ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
9.   ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Opava

10.   ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Dolní Životice
11.   ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
12.   ░░░░ ░░░░ , trvale ░░░░ ░░ , Bolatice

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy bytu č. 11 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 
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2621/61/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 11 velikosti 2+1 na adrese Jateční 10a v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 11 velikosti 2+1 na adrese Jateční 10a v Opavě:
     1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava     
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava     
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Malé Hoštice
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Litvínov
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Vítkov
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 11 velikosti 2+1 na adrese Jateční 10a 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

2622/61/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 6 velikosti 2+1 na adrese Dolní náměstí 24 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 6 velikosti 2+1 na adrese Dolní náměstí 24 v Opavě:
     1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Malé Hoštice
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Vítkov 
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Litvínov 
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava 
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava

 13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava  
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava 
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Velké Heraltice
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    17. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Bolatice
    18. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Litultovice ░░ 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 6 velikosti 2+1 na adrese Dolní náměstí 24 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2623/61/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 5 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 9 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 5 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 9 v Opavě:
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1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Dolní Životice
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Malé Hoštice
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Vítkov
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Litvínov
     10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava - Jaktař

 11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Velké Heraltice
     12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Bolatice

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 5 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 9 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2624/61/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 2 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. 2 velikosti 0+1 na adrese Hrnčířská 3 v Opavě:

1. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Opava 

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 2 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2625/61/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 1 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. 1 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15 v Opavě:

      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nové Sedlice
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava    
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Malé Hoštice
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Litvínov
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Dolní Životice
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Vítkov
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava 
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Velké Heraltice
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Bolatice

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 1 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2626/61/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 1 velikosti 2+1 na adrese Mezi trhy 1 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 1 v Opavě:

      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nové Sedlice
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava     
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Malé Hoštice
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava 
     10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
     11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
     12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Litvínov
     13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Velké Heraltice
     14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 1 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 1 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2627/61/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 1 velikosti 1+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě

Rada města

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

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

1. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem, ░░░░ ░░░ , Opava 
2. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Opava
3. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Opava
4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Dolní Životice
5. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Opava
6. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 1 velikosti 1+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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2628/61/RM/21 Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-2/2020

Rada města

1. schvaluje
a) Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-2/2020, (MMOPP00HIK9M), mezi statutárním 
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městem Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 
170 00 Praha 7, IČ 72496991, zastoupeným Mgr. Petrou Ballovou, ředitelkou 
Kontaktního pracoviště ÚP ČR Opava

b) prodloužení existence 2 pracovních míst s názvem "Asistent prevence kriminality"
do 31. 3. 2021 na Městské policii Opava

c) Rozpočtové opatření č. 2021/2

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + 
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. 
MMOPP00HIK9M)
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 66.000,00 Kč

ve výdajích - Městská policie
platy
(4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 49.327,36 Kč

Sociální pojištění

(4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 12.233,18 Kč

Zdravotní pojištění

(4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 4.439,46 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2629/61/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Písková - most" - 
zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Písková - most" - 
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. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski
4. Ing. Dalibor Novotný
5. Mgr. Bc. Pavel Vltavský

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. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Radka Šabatková
3. p. Rostislav Onderka
4. Bc. Rudolf Klapetek
5. Ing. Irena Bednářová

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2630/61/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Technický dozor investora a 
výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" - smlouva

Rada města

1. schvaluje
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smlouvu o poskytování služeb, MMOPP00LRVYV, zakázka: "Technický dozor investora 
a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" mezi statutárním 
městem Opava jako objednavatelem a společností JS Property, a.s., se sídlem 
Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, IČ: 27814742, jako zhotovitelem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2631/61/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Dukelská kasárna - Lokalita A" - 
výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) výsledné pořadí:

1. ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 28568087
2. SAURA, s.r.o., Minoritská 10, 60200 Brno, IČ: 49974050

b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 
737 01 Český Těšín, IČ: 28568087, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele 
uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší nabídkovou cenu

2. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00LFW1L), zakázka: "Dukelská kasárna - Lokalita A", mezi 
statutárním městem Opava a společností ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 
Český Těšín, IČ: 28568087

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2632/61/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Pořízení kompostérů" - zahájení 
zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Pořízení kompostérů" - 
v rozsahu dle zadávací dokumentace důvodové zprávy

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

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek 
účasti, ve složení
1) Ing. Jiří Vaníček
2) Ing. Michal Jedlička
3) Ing. Albert Červeň
4) Bc. Martin Škrabánek
5) Ing. Hana Heinzová

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. Marie Kopfová
2) PhDr. Igor Hendrych, PhD.
3) Pavel Zdrálek
4) Ing. Miluše Kudělová
5) Mgr. Petra Vlčová

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2633/61/RM/21 Příprava investiční akce "Podvihov + Komárovské Chaloupky - splašková kanalizace" - 
smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00LRW24) ke smlouvě č. 168/2009/PRI (MMOPP006RLTL) 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem 
Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, IČ:42196451, DIČ: CZ42196451, 
zastoupenými na základě pověření Ing. Františkem Musilem, lesním správcem Lesní 
správy Opava a statutárním městem Opava, v rámci akce "Podvihov + Komárovské 
Chaloupky - splašková kanalizace"

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2634/61/RM/21 Dar - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - COVID-19

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dar Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem 
Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, v souvislosti s řešením 
pandemie COVID-19, ve výši 400.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dar Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem 

Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, v souvislosti s řešením 
pandemie COVID-19, ve výši 400.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO - krizová opatření

(5213,5903,000000020,0020,0002989000000)    - 400.000,00 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava

(5213,5222,000000020,0020,0000159000000)   + 400.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2635/61/RM/21 Dotace ostatní - Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. - slavnostní 
vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 2020

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. se sídlem 
Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 00436062, na náklady související se 
slavnostním vyhodnocením ankety Nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů 
okresu Opava v roce 2020, ve výši 100.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Regionálnímu sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. se sídlem 

Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 00436062, na náklady související 
se slavnostním vyhodnocením ankety Nejúspěšnějších sportovců a sportovních 
kolektivů okresu Opava v roce 2020, ve výši 70.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 70.000,00 Kč
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Regionální sdružení České unie sportu v Opavě

(3419,5222,000000000,0020,0000415000000)    + 70.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

2636/61/RM/21 Rozpočtová opatření 2020 a změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/245

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000000324,0020,0002384000000) + 127.500,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostřední
Projekt "Posouzení vybudování překládací 
stanice na směsný komunální odpad, odpad 
papíru a plastů a drtičky objemných odpadů- 
studie proveditelnosti"
(dotace MSK 50%)

(3722,5166,000000324,0130,0002384000000) + 127.500,00 Kč
(3722,5166,000000120,0130,0002384000000)     - 127.500,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO

(6409,5901,000000120,0020,0002996000000) + 127.500,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/246

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku
(úprava položky)
(2212,6121,000000000,0220,0007525000000)        - 410.000,00 Kč
(2212,5169,000000000,0220,0007525000000)   + 410.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/247

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 96.462,84 Kč

ve výdajích - odbor vnitřních věcí

Ministerstvo vnitra ČR - regresní úhrada
(6171,5192,000000000,0090,0000000000000) + 96.462,84 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/248

ve výdajích - odbor školství
DDHM - žíněnky
(3421,5137,00000000,0030,0000000000000) + 64.486,00 Kč

DHIM - žíněnky
(3421,6122,00000000,0030,0000000000000) - 64.486,00 Kč
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2. schvaluje
a) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/123

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Úprava staré Jaktarky

(úprava položky)

(2321,6121,000000020,0220,0007909000000) - 2.668.657,59 Kč

(2321,6122,000000020,0220,0007909000000) + 2.668.657,59 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/124

ve výdajích - městská policie
platy
(5311,5011,000000000,0110,0000000000000) - 31.337,82 Kč

platy - VPP
(4349,5011,000000000,0110,0002520000000) + 31.337,82 Kč

sociální pojištění
(5311,5031,000000000,0110,0000000000000) - 7.473,53 Kč

sociální pojištění - VPP
(4349,5031,000000000,0110,0002520000000) + 7.473,53 Kč

zdravotní pojištění
(5311,5032,000000000,0110,0000000000000) - 2.818,56 Kč

zdravotní pojištění - VPP
(4349,5032,000000000,0110,0002520000000) + 2.818,65 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2637/61/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změna rozpisu rozpočtu 2021

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/3

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 4.723,86 Kč

ve výdajích - odbor majetku města

vratka přeplatku
(2321,5909,000000000,0050,0009219000000) + 4.723,86 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2021/4

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + odvodů 
v rámci veřejně prospěšných prací OPA-V-27/2020 
(sml. MMOPP00KRHVH)
(0000,4116,000013101,0020,000252000000) + 32.000,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
platy
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(3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 23.916,29 Kč

sociální pojištění
(3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 5.931,24 Kč

zdravotní pojištění
(3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 2.152,47 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2021/5

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + odvodů 
v rámci veřejně prospěšných prací OPA-V-2/2020 
(sml. MMOPP00HIKWF)
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 66.000,00 Kč

ve výdajích - městská policie
platy
(4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 49.327,36 Kč

sociální pojištění
(4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 12.233,18 Kč

zdravotní pojištění
(4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 4.439,46 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2021/6

ve výdajích - odbor školství
Základní škola Boženy Němcové

neinvestiční příspěvek-dorovnání grantu
(3113,5331,107100000,0030,0001002000018) + 23.711,00 Kč

investiční příspěvek-dorovnání grantu
(3113,6351,107100000,0030,0001001000018) + 6.655,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 30.366,00 Kč

2. schvaluje
a) Zařazení jmenovité akce oprava vozovky ul. Stará silnice do seznamu jmenovitých 

akcí 2021

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/1

ve výdajích - OMM, TSO
rezerva na jmenovité akce
(6409,5901,000000020,0790,0004000000000) - 2.000.000,00 Kč

Nová JA - oprava vozovky ul. Stará silnice
(2212,5171,000000020,0790,0004274000000) + 2.000.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2638/61/RM/21 Přijetí rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Opava s. r. o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při 
výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se 
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sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen "společnost Technické 
služby Opava"), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů tak, že:

1. schvaluje
následující dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti 
Technické služby Opava:

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava 
a Mgr. Daliborem Bártou, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Otice jako 
jednatelem společnosti

b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava 
a MUDr. Daliborem Hudcem, MBA, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 
░ , Opava jako jednatelem společnosti

c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava 
a Ing. Janem Hazuchou, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 
Opava jako jednatelem společnosti

2. schvaluje
následující dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Technické 
služby Opava:

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava 
a Ing. Petrou Hlaváčovou, narozenou ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Opava 
jako členem (předsedou) dozorčí rady

b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava 
a Mgr. Simonou Horákovou, narozenou ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 
Opava jako členem dozorčí rady

c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava 
a Jaroslavem Čechem, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ Opava - 
Zlatníky jako členem dozorčí rady

d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava 
a Mgr. Ondřejem Kubesou, Ph.D., narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 
░░ , Opava jako členem dozorčí rady

e) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava 
a Jiřím Koreníkem, narozeným ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Opava - 
Vávrovice jako členem dozorčí rady

3. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle 
výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil 
statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2639/61/RM/21 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti 
Městský dopravní podnik Opava, a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení),při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Městský dopravní podnik 
Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 IČ: 64610250, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen "společnost 
Městský dopravní podnik Opava"), jejímž jediným akcionářem je statutární město Opava, 
rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:
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1. schvaluje
a)  smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik 
Opava a. s., pana Ing. Romana Kremsera, nar. ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 
Kateřinky, 747 05 Opava s účinností od 01. 01. 2021

b) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik 
Opava a. s., pana Tomáše Pchálka, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 
747 73 Opava-Vávrovice s účinností od 01. 01. 2021

c) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik 
Opava a.s., pana MUDr. Miroslava Rafaje, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 
░░░░ , 746 01 Opava s účinností od 01. 01. 2021

d) smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti Městský dopravní 
podnik Opava a.s., pana Kamila Vágnera, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ , 
747 61 Raduň s účinností od 01. 01. 2021

e) smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Městský dopravní 
podnik Opava a.s., pana Ing. Michala Štěpánka, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ 
 ░░ , 746 01 Opava s účinností od 01. 01. 2021

f) smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti Městský dopravní 
podnik Opava a.s., pana Ing. Vladimíra Schreiera, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░ 
 ░░░░ ░░░░ , Kylešovice, 747 06 Opava s účinností od 01. 01. 2021

2. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti Městský dopravní podnik, a. s. dle 
výše uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil 
statutárním orgánům společnosti Městský dopravní podnik Opava, a. s.

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2640/61/RM/21 Seniorcentrum Opava, p.o. - odpisový plán v roce 2020

Rada města

1. schvaluje
odpisový plán Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace na rok 2020 s celkovými 
účetními odpisy ve výši 2.195.037,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2641/61/RM/21 Seniorcentrum Opava, p.o. - stavební úprava šaten, WC, umýváren, místnosti pro 
zesnulé

Rada města

1. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Seniorcentrum Opava, stavební úpravy nemovitého majetku "SENIORCENTRUM OPAVA 
- stavební úpravy šaten, WC, umýváren, místnosti pro zesnulé" 

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2642/61/RM/21 Seniorcentrum Opava - přijetí daru z MSK- vybavení Senior Pointu

Rada města

1. schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 
702 18 Ostrava, IČ:70890692, jako dárcem a Seniorcentrem Opava, příspěvkovou 
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organizací, se sídlem Rolnická 1550/24, 747 05 Opava, IČ 71196943, zastoupenou 
Ing. Radimem Křupalou, ředitelem, jako obdarovaným, a přijetí daru dle této smlouvy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2643/61/RM/21 Změna závazných ukazatelů rozpočtu p.o. Seniorcentrum Opava za rok 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2020

Odvětvový odbor:
odbor sociálních věcí
Název organizace:
Seniorcentrum Opava 
Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz celkem - v tom:    2.160.000,00

Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava 0,00

Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 1.560.000,00

Příspěvek na provoz pečovatelské služby 600.000,00

Účelový investiční příspěvek "Výměna oken bytového 
penzionu Rolnická 1591/29" (pro rok 2021)    2.790.000,00

odpisy DHM 2.196.000,00

limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 14.240.000,00

Průtokové dotace:

Dotace z MSK na financování běžných výdajů souvisejících s 
poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb  - 
1. splátka ve výši 2.433.000,-Kč schválena v RMO dne 24.06.2020, 
2. splátka ve výši 1.622.000,-Kč schválena v RMO dne 22.07.2020,
3. splátka ve výši 24.000,-Kč schválena v RMO dne 16.12.2020

4.079.000,00

Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s 
výkonem povolání v období epidemie koronaviru 868.243,00

Dotace MSK na realizaci projektu "Rekonstrukce stávajícího 
nevyhovujícího výtahu v domově pro seniory - Seniorcentrum 
Opava" - schváleno v RMO dne 9.9.2020

570.500,00

Dotace Ministerstva zdravotnictví "Odměňování zdravotnických 
pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 Seniorcentrum 
Opava,p.o." - schváleno v RMO den 9.9.2020 

121.531,21

Mimořádná dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadek 
zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v 
souvislosti s epidemií COVID-19  - schváleno v RMO dne 
7.10.2020

85.585,00

Mimořádná dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů a výpadků 
zdrojů v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 - 
schváleno v RMO dne 9.12.2020

201.813,00

b) Rozpočtové opatření č. 2020/249
ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava
- neinvestiční příspěvek na provoz
(4350,5331,000000000,0040,0001000000036)) - 2.790.000,00 Kč

- účelový investiční příspěvek na provoz na akci
"Výměna oken bytového penzionuRolnická 1591/29"
(přesun nevyčerpaného příspěvku do roku 2021)
(4350,6351,000000000,0040,0001001000036)) + 2.790.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2644/61/RM/21 Smlouva č. 1190900160 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Rada města

1. schvaluje
smlouvu č. 1190900160 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (MMOPP00LNLJC), mezi 
statutárním městem Opava a Státním fondem životního prostředí České republiky se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2645/61/RM/21 Smlouva č. 1190900416 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Rada města

1. schvaluje
smlouvu č. 1190900416 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky (MMOPP00LNDODL), mezi statutárním městem Opava  jako příjemcem podpory 
a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 
148 00 Praha 11, IČ: 00020729

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2646/61/RM/21 Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku

Rada města

1. schvaluje
a) Dodatek č. 1 (MMOPP00LNFS9) k Dohodě (MMOPP00KRHVH) mezi statutárním 

městem Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 
170 00 Praha 7, IČ: 72496991

b) Rozpočtové opatření č. 2021/7

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + 
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. 
MMOPP00LNFS9)
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 96.000,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
platy
(3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 71.748,88 Kč

sociální pojištění

(3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 17.793,72 Kč

zdravotní pojištění

(3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 6.457,40 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2647/61/RM/21 Zpráva o provozu sdílených kol za rok 2020 na území statutárního města Opavy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
zprávu o provozu sdílených kol na území statutárního města Opava za rok 2020

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2648/61/RM/21 Finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých v dotačním programu "Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2020

Rada města

1. bere na vědomí
finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury České republiky v rámci 
dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností" za rok 2020 předložených Římskokatolickou farností Slavkov 
u Opavy, se sídlem Ludvíka Svobody č. p. 27, 747 57 Slavkov u Opavy, Obcí Jezdkovice, 
se sídlem Jezdkovice č. p. 32, 747 55 Litultovice, Římskokatolickou farností Stěbořice, 
se sídlem Stěbořice, č. p. 27, 747 51 Stěbořice, Římskokatolickou farností Dolní Životice, 
se sídlem Hlavní 6, 747 56 Dolní Životice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem 
░░░░ ░░░░ ░░░ , 746 01 Opava

2. ukládá
pověřenému vedoucímu odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu 
města Opavy doručit předložená finanční vyúčtování příspěvků v rámci dotačního 
programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností" za rok 2020 Ministerstvu kultury České republiky, odboru památkové péče do 
termínu 25. 01. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2649/61/RM/21 Stažení žádosti o dotaci projektu "Jubilejní dny přátelství Opavy a Ratiboře" z Fondu 
mikroprojektů 2014 -2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu přeshraniční 
spolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Rada města

1. schvaluje
stažení žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "Jubilejní dny přátelství Opavy 
a Ratiboře" z  Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia předloženého 
do kontinuální výzvy vyhlášené dne 01. 04. 2016 v rámci programu přeshraniční 
spolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2650/61/RM/21 Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ Opava, Edvarda Beneše

Rada města

1. souhlasí
s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Opava, Edvarda 
Beneše-příspěvková organizace, se sídlem Edvarda Beneše 989/6, Kateřinky, 747 05 
Opava, IČ: 71000101, zastoupenou Bc. Dášou Onderkovou, ředitelkou školy, jako 
zaměstnavatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ Opava░░░░ ░░ , jako 
zaměstnancem

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

2651/61/RM/21 Jmenování členů konkursní komise na pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy 
Opava-Kylešovice, p.o.

Rada města

1. jmenuje
členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele
Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková organizace, a to:
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Předsedkyně konkursní komise:

• Ing. Andrea Štenclová, vedoucí odboru školství

Členové konkursní komise:

• Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora
• PhDr. Libuše Josieková, referentka oddělení správy škol Odboru školství, mládeže 

a sportu KÚ MSK
• Mgr. Monika Konečná, ředitelka Základní školy Ostrava - Petřkovice
• Mgr. Darina Krejzlová, vedoucí odboru rozvoje a školství, Městský úřad Hlučín
• Mgr. Radim Černín, učitel Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková 

organizace
• Mgr. Lenka Wollná, školní inspektorka České školní inspekce
• Mgr. Monika Michalovská, členka školské rady při Základní škole Opava-

Kylešovice, příspěvková organizace

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2652/61/RM/21 Platy ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2021

Rada města

1. stanovuje
platy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Opava s účinností 
od 1. 1. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2653/61/RM/21 Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době jarních
prázdnin

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

2654/61/RM/21 Souhlas RMO s přijetím daru pro Základní školu Nový svět, Opava

Rada města

1. souhlasí
s přijetím finančního daru pro Základní školu Nový svět, Opava, příspěvková organizace 
na základě uzavřené darovací smlouvy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2655/61/RM/21 Smlouva o výpůjčce - Euroregion Silesia - CZ

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce, MMOPP00F5YJ5, mezi Euroregion Silesia - CZ, se sídlem Horní 
náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČ 68941773, zastoupené Ing. Tomášem 
Navrátilem, předsedou Rady Sdružení a statutárním městem Opava

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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Usnesení: PŘIJATO

2656/61/RM/21 Slezské divadlo - změna závazných ukazatelů rozpočtu - převod finančních prostředků 
z roku 2020

Rada města

1. schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 

Účel Částka

Příspěvek na provoz 90.000.000,00

Z toho:

Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.169.086,00

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 61.000.000,00

Příspěvek na provoz 2021 7.000.000,00

Průtokové dotace 2020 14.719.136,00

Neinvestiční

Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem 
divadla (MSK) 1.190.136,00

Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium (MSK) 1.000.000,00

Podpora zaměstnanosti Slezského divadla Opava - sólisté opery 
(MSK) 1.000.000,00

Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium (MK) 329.000,00

Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů/záchranný balíček 
k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19

11.200.000,00

Výsledek hlasování: Pro: 11, 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
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