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ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
konaného dne 22.6.2020 v 09:00 hodin 

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

348/11/ZM/20 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města

1. volí
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 6. 2020
a) pana Miroslava Mařádka

b) pana Mgr. Petra Orieščíka

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 

349/11/ZM/20 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města

1. volí
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 22. 6. 2020 ve složení:
a) předseda návrhové komise pan Ing. Marek Veselý

b) člen návrhové komise pan Ing. Romeo Doupal

c) člen návrhové komise pan Ing. Jan Kunze

d) člen návrhové komise pan Bc. René Černohorský

e) člen návrhové komise pan Jaroslav Čech

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 3 

350/11/ZM/20 Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
program zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 22. 6. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

351/11/ZM/20 Dodatek č. 1 k programu Poskytování návratné finanční výpomoci + vzor Smlouvy o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - refinancování půjčky
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Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) dodatek č. 1 k programu  Poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování 
výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací 
Moravskoslezského kraje včetně příloh

b) vzorovou smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO 
- refinancování, (MMOPP00KSGB3), mezi statutárním městem Opava a příjemcem 
návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Opava

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

352/11/ZM/20 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO- kotlíkové 
bezúročné půjčky

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) smlouvu (MMOPP00KSDOV), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 05 Opava-Malé Hoštice

b) smlouvu (MMOPP00KSGCY), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , 
nar. ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 06 Opava-Kylešovice

c) smlouvu (MMOPP00KSGDT), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░ , 747 06 Opava-Kylešovice

d) smlouvu (MMOPP00KSDN0), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 05 Opava-Kateřinky

e) smlouvu (MMOPP00KSDKF), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , nar. 
░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , 746 01 Opava-Předměstí

f) smlouvu (MMOPP00KSDLA), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 05 Opava-Kateřinky

g) smlouvu (MMOPP00KSGEO), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ , 
nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 06 Opava-Kylešovice

h) smlouvu (MMOPP00KSDQL), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 05 Opava-Malé Hoštice

i) smlouvu (MMOPP00KSDPQ), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 747 05 Opava-Malé Hoštice

j) smlouvu (MMOPP00KSDM5), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , 
nar. ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava-Milostovice

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

353/11/ZM/20 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy - neinvestiční 
dotace na realizaci projektu "Dotace na ochranné pomůcky pro veřejnou dopravu 
(COVID-19) - Městský dopravní podnik Opava, a.s."

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Opavy ve výši 
187.000,00 Kč na realizaci projektu "Dotace na ochranné pomůcky pro veřejnou 
dopravu (COVID-19) - Městský dopravní podnik Opava, a.s."

b) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy (MMOPP00D5Z0J) 
mezi Městským dopravním podnikem Opava, a.s., IČ: 64610250, se sídlem 
Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava, zastoupen Ing. Vladimírem Schreierem, 
předsedou představenstva jako příjemcem dotace  a statutárním městem Opava, jako 
poskytovatelem dotace

Přehled usnesení [11/ZM/22.6.2020]

Stránka 2 z 23



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 

354/11/ZM/20 Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování územně plánovací 
dokumentace

Zastupitelstvo města

1. ruší
jmenování Ing. arch. Jana Zelinky určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem 
na pořizování územně plánovací dokumentace ke dni 22. 6. 2020

2. stanoví
Ing. Romeo Doupala určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování 
územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností 
od 23. 6. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 1, Zdržel se: 7, Nehlasoval: 1 

355/11/ZM/20 Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Opavy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
zadání Změny č. 2 Územního plánu Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 9, Nehlasoval: 1 

356/11/ZM/20 Basketbalový klub Opava a.s. - krytí záporného kapitálu

Zastupitelstvo města

1. souhlasí
s navýšením základního kapitálu formou peněžitého příplatku statutárního města Opavy 
mimo základní kapitál ve výši 1.000.000,00 Kč

2. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 
mezi statutárním městem Opava a společností Basketbalový klub Opava a. s., podle níž 
statutární město Opava poskytne společnosti Basketbalový klub Opava a. s. dobrovolný 
peněžitý příplatek mimo základní kapitál ve výši 1.000.000,00 Kč za účelem ekonomické 
stabilizace společnosti Basketbalový klub Opava a. s.

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2020/006/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 1.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku
dobrovolný příplatek k základnímu kapitálu 
Basketbalového klubu Opava a.s.
(3412,6202,00000000,0050,0000350760000) +  1.000.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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357/11/ZM/20 Žádost Základní školy Opava, Englišova 82 o příslib zřizovatele k předfinancování a 
spolufinancování projektu

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
podání projektové žádosti, předfinancování projektu, financování spoluúčasti, provedení 
technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupů min. 
po dobu udržitelnosti, tj. 5 let od ukončení realizace projektu "Modernizace dvou 
počítačových učeben v ZŠ Englišova" Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková 
organizace ve výši 3.000.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

358/11/ZM/20 Dodatky ke Zřizovacím listinám - MŠ Opava, 17. listopadu a MŠ Sedmikrásky Opava

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) dodatek č. 3 (MMOPP00GO1ID) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, 

17. listopadu, příspěvková organizace se sídlem, 17. listopadu 994/6, 747 06 Opava

b) dodatek č. 3 (MMOPP00GO1HI) ke Zřizovací listině Mateřské školy Sedmikrásky 
Opava, příspěvková organizace se sídlem, Olomoucká 2405/103, 746 01 Opava

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

359/11/ZM/20 Smlouvy o zápůjčce - předfinancování projektů školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) smlouvu o zápůjčce, (MMOPP00FFLER), mezi statutárním městem Opava a Základní 

školou a Mateřskou školou Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace 
se sídlem Dvořákova 26/37, Malé Hoštice, 747 05 Opava, IČ 70 999 368, zastoupenou 
Mgr. Marcelou Rončkovou, ředitelkou školy

b) smlouvu o zápůjčce, (MMOPP00FFLFM), mezi statutárním městem Opava a Základní 
školou Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace se sídlem Vrchní 101/19, Kateřinky, 
747 05 Opava, IČ 70 999 325, zastoupenou Mgr. Romanem Podzemným, ředitelem 
školy

c) smlouvu o zápůjčce, (MMOPP00FFLDW), mezi statutárním městem Opava a Základní 
školou a Mateřskou školou Opava-Vávrovice - příspěvková organizace 
se sídlem Chmelová 86/2, Vávrovice, 747 73 Opava, IČ 70 999 341, zastoupenou 
Mgr. Pavlem Gregorem, ředitelem školy

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

360/11/ZM/20 Vyhlášení dotačního programu Životní prostředí a EVVO pro rok 2021

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2021

b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00D6I32) programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2021

c) vyhlášení dotačního Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2021 s účinností 
od 01. 07. 2020 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020
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Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 

361/11/ZM/20 Vyhlášení dotačního programu Kultura pro rok 2021

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) dotační Program KULTURA 2021

b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00D6I1C) Programu KULTURA 2021

c) vyhlášení dotačního Programu KULTURA 2021 s účinností od 01. 07. 2020 
a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

362/11/ZM/20 Vyhlášení dotačního programu Sport pro rok 2021

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) dotační Program SPORT 2021

b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00D6I4X) Programu SPORT 2021

c) vyhlášení dotačního Programu SPORT 2021 s účinností od 01. 07. 2020 a s termínem 
podání žádostí od 01. 09. 2020 do 15. 10. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

363/11/ZM/20 Vyhlášení dotačního programu Prevence kriminality pro rok 2021

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) dotační Program PREVENCE KRIMINALITY 2021

b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00D6I27) programu PREVENCE KRIMINALITY 2021

c) vyhlášení dotačního Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021 s účinností 
od 01. 07. 2020 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

364/11/ZM/20 Vyhlášení dotačního programu Sociální a související služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) dotační Program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021

b) vzory Smluv pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00D6I5S), (MMOPP00D6I6N), (MMOPP00D6I7I), (MMOPP00D6I8D), 
(MMOPP00D6I98), (MMOPP00D6IA3) Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 
2021

c) 
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vyhlášení dotačního Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021 s účinností 
od 01. 07. 2020 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

365/11/ZM/20 AIR TRITIA - schválení strategie řízení kvality ovzduší pro SMO včetně akčního plánu

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
Strategii řízení kvality ovzduší pro statutární město Opava včetně funkční městské 
oblasti a také akčního plánu jako jednoho z výstup projektu s názvem "AIR TRITIA"

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 

366/11/ZM/20 Hokejový klub Opava s.r.o.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
nové znění Zakladatelské listiny společnosti Hokejový klub Opava

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 2, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 3 

367/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita 
Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, I.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva (PID MMOPP00HZFHC) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, 
jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 1241/1- ostatní plocha, k.ú. Kylešovice

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 

368/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita 
Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, II.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu, smlouvu o budoucí směnné smlouvě, smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti stezky a cesty a smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjčce 
(PID MMOPP00HZEY6) mezi statutárním městem Opava a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a Společenstvím vlastníků jednotek 
Hlavní 1358/97d, Opava, jejímž předmětem je budoucí směna pozemku parc.č. 19/1 - 
orná půda a části pozemku parc.č. 23/1 - orná půda, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 23/6 za část pozemku parc.č. 1241/4 - ostatní plocha, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, budoucí smlouva o výpůjčce pozemku 
parc.č. 19/1 - orná půda a smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 23/6 a 
19/1 - orná půda, vše k.ú. Kylešovice
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Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 

369/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita 
Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, III.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu a dohodu o zrušení věcných břemen (PID MMOPP00HZGV7) mezi panem 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako prodávajícím a povinným z věcných břemen a statutárním 
městem Opava jakožto kupujícím, manžely MUDr. ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ , manžely Ing. ░░░ a Ing. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manžely Ing. ░░░░ ░ a ░░░░ 
░░░░ ░░░░ , manžely Ing. ░░░░ a Bc. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manžely░░░░ ░░ a 
░░░░ ░░░░ ░░ , manžely Mgr. ░░░░ ░ a Mgr. ░░░░ ░░░░ ░░ , manžely MUDr░░░░ 
░░ a Mgr.░░░░ ░ ░░░░ ░░░ jako oprávněnými z věcných břemen, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 1392/1 - orná půda, k.ú. Kylešovice, za cenu ve výši 122.400,00 
Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 

370/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita 
Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, IV. A

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00GVFJZ) mezi paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako 
prodávající a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 1372/1 - orná půda, označeného dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1372/20 - orná půda, 
k.ú. Kylešovice, za cenu ve výši 52.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)

Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 11, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 2 

371/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita 
Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, IV. B

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00GVFKU) mezi paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako prodávající 
a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc.č. 1372/16 - orná půda, označeného dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1372/19 - orná půda, k.ú. Kylešovice, za cenu 
ve výši 20.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)

Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 6, Zdržel se: 7, Nehlasoval: 2 

372/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou trafostanice

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZGKQ) mezi statutárním městem Opava  jako 
prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej části pozemku parc.č. 2184/6 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
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geometrického plánu jako parc.č. 2184/149, k.ú. Opava - Předměstí za cenu 7.500,00 Kč 
+ DPH, tj. 1.250,00 Kč/m2 + DPH (cena dle znaleckého posudku)

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

373/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - dohoda o zrušení věcného práva

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
dohodu o zrušení věcného práva (PID MMOPP00HZFKX) mezi statutárním městem 
Opava  jako oprávněným a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako povinným, jejímž 
předmětem je zrušení zákazu zcizení a zatížení u pozemku parc.č. 2349/39 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

374/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemku parc.č. 28 za domem s byty a nebytovými 
prostory náměstí Osvoboditelů 9/3, k.ú. Opava - Město

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) kupní smlouvu a dohodu o narovnání (PID MMOPP00HZFDW) mezi statutárním 

městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ a ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ i, jakožto 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 28 - ostatní plocha, 
označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
28/1, vše katastrální území Opava - Město, za cenu ve výši 175.484,60 Kč (cena 
dohodou)

b) Rozpočtové opatření č. 2020/007/Z
v příjmech  - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků

MD 231 0600

- výkupy pozemků
(3639,3111,000000000,0052,0009007000000) + 166.991,00 Kč

- bezdůvodné obohacení
(3639,2324,00000000,0052,0009158000000) + 150.352,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
- náhrada - dodatečně uznaná sleva z kupní 
ceny bytového domu, který je již celý uhrazen
(3612,5192,000000000,0052,0000000000000) + 317.343,00 Kč

2. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZFER) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a Společenstvím vlastníků Nám. Osvoboditelů 3, Opava, jakožto 
kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 28 - ostatní plocha, 
označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 28/3, 
vše katastrální území Opava - Město, za cenu ve výši 30.047,00 Kč (cena dle zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 4 

375/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemků přináležejících k bytovým domům Sadová 59 a 
61

Zastupitelstvo města
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1. schvaluje
kupní smlouvu, zástavní smlouvu, smlouvu o zřízení služebností (PID MMOPP00HZGJV) 
mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a společností REFIHOS REALITY 
s.r.o., manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ 
░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem 
░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░ a manžely ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░ jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 1856/10 
zastavěná plocha, parc.č. 1856/11 zastavěná plocha, parc.č. 1856/12 zastavěná plocha, 
parc.č. 1856/17 zastavěná plocha, parc.č. 1856/18 zastavěná plocha , parc.č. 1856/19 
zastavěná plocha, parc.č. 1856/20 zastavěná plocha a částí pozemku parc.č. 1856/7 
zastavěná plocha označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 
1856/23, parc.č. 1856/24, parc.č. 1856/25, parc.č. 1856/26, parc.č. 1856/27 a parc.č. 
1856/28, vše k.ú. Opava - Předměstí,  za cenu 858.300,00 Kč (cena dle zásad platných do 
9.9.2019) + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

376/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemku parc.č. 2626/354 za bytovým domem ul. 
Hobzíkova 606/5, k.ú. Opava - Předměstí

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZH21) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░ , manžely ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░ , manžely 
░░░░ ░  a ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░ , panem░░░░ ░░░░ ░░░ ,  
panem ░░░░ ░░░░ ░ , jakožto kupujícími, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 2626/354 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 163.200,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

377/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej pozemků funkčně 
souvisejících s bytovými domy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZFTO) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manžely ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ 
░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ a manžely ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░ 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 2162/20 
- zastavěná plocha a nádvoří, označených dle nezapsaného přiloženého 
geometrického plánu novými parc.č. 2162/96 a parc.č. 2162/97 - vše zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú.  Opava - Předměstí, za kupní cenu 150.400,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 

(cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů spojených s převodem

b) kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebností (PID MMOPP00HZFST) mezi 
statutárním městem Opava jako prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek 
Stará silnice 2176/10, Opava jako kupujícím a povinným ze služebnosti, a panem 
░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░ a manžely 
░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako oprávněnými ze služebnosti, jejímž předmětem 
je prodej částí pozemku parc.č. 2162/20 - zastavěná plocha a nádvoří, označené 
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu stávajícím parc.č. 2162/20 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.  Opava - Předměstí, za kupní cenu 197.760,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů spojených 
s převodem a dále zřízení služebnosti stezky a cesty přes část pozemku parc.č. 
2162/20 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
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Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

378/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej pozemků funkčně 
souvisejících s rodinnými domy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZGLL) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a manžely ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 3113/1 - ostatní plocha, 
označených dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novými parc.č. 3113/200 
a parc.č. 3113/199, vše ostatní plocha, vše k.ú.  Opava - Předměstí, za kupní cenu 
415.360,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů 
spojených s převodem

2. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJ4D) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 119 - ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 119/2 - ostatní plocha 
a části pozemku parc.č. 175/11 - orná půda, označené dle nezapsaného přiloženého 
geometrického plánu novým parc.č. 175/13 - orná půda, vše k.ú.  Malé Hoštice, za kupní 
cenu 18.880,00 Kč, tj. 320,00 Kč/m2 (cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada 
nákladů spojených s převodem

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

379/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou garáže

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZG8E) mezi statutárním městem Opava  jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku zastavěného stavbou garáže parc.č. st. 1094, k.ú. Kateřinky u 
Opavy za cenu 14.700,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZF7Q) mezi statutárním městem Opava  jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku zastavěného stavbou garáže parc.č. 2373/548 - zastavěná plocha a 
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí za cenu 14.700,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle 
zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 

380/11/ZM/20 Prominutí úroků z prodlení - užívání nebytových prostor (bývalá Alhambra)

Zastupitelstvo města

1. odročuje
projednání prominutí úroků z prodlení ve výši 751.605,76 Kč a nákladů řízení ve 
výši 14.400,00 Kč panu Oldřichu Jaškovi, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava, vzniklých z 
nezaplaceného nájemného za užívání nebytových prostor dle Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne 30. 4. 1997 uzavřené mezi Statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a Oldřichem Jaškem, IČO: 48831298 jako nájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 
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381/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - souhlasné prohlášení o vydržení vlastnického práva k části 
pozemku parc.č. 1031/1, k.ú. Opava - Předměstí, ul. Ovocná 2449/21

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi 
Statutárním městem Opavou a manžely ░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ , v němž 
Statutární město Opava uzná vlastnické právo manželů ░░░░ ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ 
k nemovitosti - části pozemku parc.č. 1031/1 - ostatní plocha označené dle nezapsaného 
geometrického plánu novým  parc.č. 1031/34 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města 
Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva manželů ░░░░ ░░░ a ░░░░ 
░░░░ ░░░  k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení 
vlastnického práva podle § 134 občanského zákoníku

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 4 

382/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku parc.č. 546/1, ul. Slepá, pozemku 
parc.č. 333/1, ul. Písková, vše k.ú. Jaktař

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 546/1 - zahrada, k.ú. Jaktař

2. neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 333/1 - ostatní plocha, k.ú. Jaktař

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

383/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 387/2  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2657/5 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

3. neschvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 659/1 - zahrada, parc.č. 656 - orná půda, parc.č. 658 
a parc.č. 659/2 - oba zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Jaktař 

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 

384/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Komárov u Opavy

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
záměr prodeje částí pozemku parc.č. 112/26 - ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 6 
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385/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - záměr odkupu pozemků v areálu bývalé "Květeny", k.ú. Opava - 
Předměstí

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZEK4) mezi statutárním městem Opava jako kupujícím a 
paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , paní░░░░ ░░░░ ░░░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto 
prodávajícími, jejímž předmětem je koupě pozemků parc.č. 1959/19 - zahrada, parc.č. 
1959/22 - zahrada, parc.č. 1959/23 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve 
výši 7.625.200,00 Kč, tj. 1.100,00 Kč/m2 (cena dohodou)

Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 2, Zdržel se: 8, Nehlasoval: 2 

386/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - smlouvy o bezúplatném převodu

Zastupitelstvo města

1. ruší

a) usnesení ZMO č. 258/9/ZM/19, 1a) ze dne 16.12.2019 (Zastupitelstvo  města  
schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (PID 
MMOPP00HZHYL) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je 
převod pozemku parc.č. 712/3- ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí)

b) usnesení ZMO č. 258/9/ZM/19, 1b) ze dne 16.12.2019 (Zastupitelstvo města schvaluje 
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (PID 
MMOPP00HZHXQ) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je 
převod pozemků parc.č. 713/1- ostatní plocha a parc.č. 713/2 - ostatní plocha, k.ú. 
Opava - Předměstí)

2. schvaluje

a) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva  (PID MMOPP00HZFNI) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je převod  pozemku 712/3 ostatní plocha,  k.ú. Opava 
- Předměstí

b) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva  (PID MMOPP00HZFMN) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 713/1 ostatní plocha a 
pozemku parc.č. 713/2 ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje

a) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva  (PID MMOPP00HZHWV) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 2530/2- ostatní plocha a 
parc.č. 2530/908 - ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí

b) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (PID 
MMOPP00HZHU5) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem 
je převod  pozemku parc.č. 1707/1- ostatní plocha, k.ú. Jaktař

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

387/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - záměr odkupu pozemku pod vojenským bunkrem parc.č. 2325/2 
k.ú. Jaktař
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Zastupitelstvo města

1. schvaluje
záměr odkupu pozemku ve vlastnictví Česká republika - Ministerstvo obrany 
parc.č. 2325/2 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jaktař, za cenu ve výši 
9.999,00 Kč tj. 227,25 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 

388/11/ZM/20 Majetkové záležitosti - uplatnění předkupního práva - pozemky parc.č. st.114, st.117, 
727/3, k.ú. Lesní Albrechtice

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle kupní smlouvy mezi Městem 
Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░  a ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto kupujícími, 
uzavřené dne 4.8.1998 právní účinky vkladu vznikly dnem 25.8.1998, a to u následující 
nabízených nemovitostí: pozemků parc.č. st. 114 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 
117 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 727/3 - lesní pozemek, k.ú. Lesní 
Albrechtice, za nabízenou kupní cenu 116 300,00 Kč (cena dle znaleckého posudku)

2. neschvaluje
dohodu o zrušení věcného předkupního práva (PID MMOPP00HZFFM) mezi statutárním 
městem Opava jako oprávněným a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░ , 
jakožto povinnými, jejímž předmětem je zrušení věcného předkupního práva ve prospěch 
oprávněného, a to k pozemkům parc.č. st. 114 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc.č. st. 117 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 727/3 - lesní pozemek, k.ú. Lesní 
Albrechtice

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 

389/11/ZM/20 Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem, Hálkova 1756/13, Opava

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem (MMOPP00LDDWP) mezi statutárním 
městem Opava jako zástavcem a dlužníkem a Česká republika, Ministerstvem pro místní 
rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222 jako zástavním 
věřitelem a věřitelem

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 

390/11/ZM/20 Uplatnění předkupního práva - garáž parc.č. 2724/107 k.ú. Opava - Předměstí

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez č.p./č.e. způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2724/107 
k.ú. Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní 
cenu ve výši 100 000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/008/Z
ve výdajích - odbor majetku města

budovy, haly a stavby - výkup garáže
(3639,6121,00000000,0051,0000000000000) + 100.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva - FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 100.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 

391/11/ZM/20 Darovací smlouva reliéfu z Loretánské kaple

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
darovací smlouvu (MMOPP00LDDT4) mezi statutárním městem Opava jako 
dárcem a Slezským zemským muzeem, se sídlem Nádražní okruh 669/31, Opava 
IČ: 00100595 jako obdarovaným

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

392/11/ZM/20 Snížení nájemného v prostorách statutárního města Opava v souvislosti s COVID-19

Zastupitelstvo města

1. ruší

a) usnesení rady města č. 1686/41/RM/20 ze dne 22. 4. 2020 (Rada města 1. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o slevě z nájemného, včetně prominutí 
všech sankcí za prodlení s úhradou nájemného za uvedené období, za dobu trvání 
nájmu od 14. 3. 2020 do 30. 4. 2020 s nájemci, jejichž upravený seznam je přílohou 
tohoto materiálu a výše slevy z nájemného je součástí důvodové zprávy, 2. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy 
uzavíráním dohod o slevě z nájemného dle bodu 1. tohoto usnesení)

b) usnesení rady města č. 1687/41/RM/20 ze dne 22. 4. 2020 (Rada města 1. schvaluje 
uzavření dohod o slevě z nájemného, včetně prominutí všech sankcí za prodlení s 
úhradou nájemného za uvedené období, za dobu trvání nájmu od 14. 3. 2020 do 
30. 4. 2020 s nájemci, jejichž seznam je přílohou tohoto materiálu a výše slevy z 
nájemného je součástí důvodové zprávy, 2. doporučuje a) městským částem 
Statutárního města Opavy, aby v případě nájemních vztahů poskytli jako pronajímatelé 
nájemcům slevu z nájemného stejně jako poskytuje slevu z nájemného statutární 
město Opava dle bodu 1. tohoto usnesení, b) právnickým osobám zřízeným nebo 
založeným statutárním městem Opava a právnickým osobám, které statutární město 
Opava ovládá, aby v případě nájemních vztahů poskytli jako pronajímatelé nájemcům 
slevu z nájemného stejně jako poskytuje slevu z nájemného statutární město Opava 
dle bodu 1. tohoto usnesení, 3. ukládá odboru majetku města Magistrátu města Opavy 
informovat nájemce, kterým není poskytnuta sleva z nájemného dle bodu 1. tohoto 
usnesení, o možnosti podat žádost o poskytnutí přiměřené slevy z nájemného, která 
bude individuálně posouzena, 4. pověřuje vedoucího odboru majetku města Magistrátu 
města Opavy uzavíráním dohod o slevě z placení nájemného dle bodu 1. tohoto 
usnesení)

2. ruší
usnesení zastupitelstva města č. 325/10/ZM/20 ze dne 11. 5. 2020 (Zastupitelstvo města1. 
schvaluje uzavření dohod o slevě z nájemného za dobu trvání nájmu od 14. 3. 2020 do 
30. 4. 2020 s nájemci, jejichž seznam včetně výše slevy z nájemného je přílohou č. 2 
materiálu, s tím, že pokud do 30. 6. 2020 bude rozhodnuto o kompenzaci části nájemného 
(za jakékoliv období roku 2020) z rozpočtu České republiky, bude sleva snížena o 
kompenzaci, o kterou bude moci nájemce požádat stát, a dále prominutí všech případných 
sankcí za prodlení s úhradou nájemného za období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 u 
nájemců uvedených v seznamu, 2. schvaluje odklad splatnosti nájemného za období od 
1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (na které se nebude vztahovat sleva podle bodu 1 tohoto 
usnesení) u všech nájemců uvedených v seznamu, který je přílohou č. 2 materiálu, do 
31. 12. 2020, 3. Schvaluje uplatnění postupu - uzavření dohod podle bodu 1 a 2 tohoto 
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usnesení i s nájemci, u kterých o slevě z nájemného rozhodla rada města usnesením č. 
1687/41/RM/20 ze dne 22. 4. 2020, 4. Pověřuje vedoucího odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy uzavíráním dohod v souladu s body 1 až 3 tohoto usnesení)

3. schvaluje
prominutí 30% nájemného za dobu trvání nájmu od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 nájemcům 
uvedeným v seznamu, který je přílohou materiálu a dále prominutí všech případných 
sankcí za prodlení s úhradou nájemného za období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 
u nájemců uvedených v seznamu, který je přílohou materiálu, přičemž o 50% nájemného 
za uvedené období si nájemci mohou požádat u Ministerstva průmyslu a obchodu 
v rámci Programu COVID - Nájemné

4. schvaluje
odklad splatnosti nájemného do 31. 12. 2020 za dobu trvání nájmu od 1. 3. 2020 
do 30. 6. 2020 nájemcům uvedeným v seznamu, který je přílohou materiálu a dále 
prominutí všech případných sankcí za prodlení s úhradou nájemného za období 
od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 u nájemců uvedených v seznamu, který je přílohou materiálu

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 5 

393/11/ZM/20 Finanční příspěvek SMO na nízkopříjmové klienty - Charita Ostrava

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
finanční příspěvek v podobě daru organizaci Charita Ostrava se sídlem 
Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 44940998, zastoupené Bc. Martinem 
Pražákem, DiS., ředitelem, ve výši 28.536,00 Kč

2. schvaluje
smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Opava 
(PID MMOPP00DKKQF) ve výši 28.536,00 Kč mezi statutárním městem Opava jako 
dárcem a organizací Charita Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice, IČ 44940998, zastoupenou Bc. Martinem Pražákem, DiS., ředitelem, jako 
obdarovaným

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2020/009/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva - FARO

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 28.536,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Charita Ostrava - Charitní dům Salvator

(4357,5223,00000000,0040,0000183000000) + 8.536,00 Kč

Charita Ostrava - Hospic sv. Lukáše

(3525,5223,00000000,0040,0000183000000) +20.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

394/11/ZM/20 Finanční příspěvek SMO na nízkopříjmové klienty - Domov Vítkov

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
finanční příspěvek organizaci Domov Vítkov, příspěvková organizace, se sídlem 
Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, zastoupené Bc. Hanou Grodovou, ředitelkou

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 
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395/11/ZM/20 Schválení účetní závěrky Statutárního města Opava k 31.12.2019

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
Účetní závěrku Statutárního města Opava k 31.12.2019

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

396/11/ZM/20 Závěrečný účet Statutárního města Opava za rok 2019

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) závěrečný účet Statutárního města Opava za rok 2019 s výrokem přezkumu 

hospodaření bez výhrad

b) Rozpočtové opatření č. 2020/010/Z

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

daň z příjmu placená obcí
MD 231 0000

(0000,1122,00000000,0020,0000000000000) - 5.199.750,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
D 231 0000

(6399,5365,00000000,0020,0000000000000) - 5.199.750,00 Kč

2. bere na vědomí
a) hospodaření příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava za rok 

2019 a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2019 
a převody do fondů

b) hospodaření obchodních organizací Statutárního města Opava s většinovým podílem

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

397/11/ZM/20 Dotace ostatní - Janáčkův máj, o.p.s. - Symfonický koncert

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem 28. října 2556/124, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26807882, na náklady související s projektem 
Vokálně - instrumentální koncert Beethovenův velký současník a obnovená premiéra jeho 
díla v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka v kostele sv. Vojtěcha 
v Opavě, ve výši 100.000,00 Kč

2. schvaluje
finanční dotaci společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem 28. října 2556/124, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26807882, na náklady související s projektem Vokálně - 
instrumentální koncert Beethovenův velký současník a obnovená premiéra jeho díla 
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka v kostele sv. Vojtěcha 
v Opavě, ve výši 100.000,00 Kč

3. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CW2KW, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
společností Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 

Přehled usnesení [11/ZM/22.6.2020]

Stránka 16 z 23



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Ostrava, IČ 26807882, zastoupenou Mgr. Jaromírem Javůrkem, Ph.D., ředitelem, ve výši 
100.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

4. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/005/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 100.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Janáčkův máj, o.p.s.
(3312,5221,00000000,0020,0000266000000) + 100.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 1, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 1 

398/11/ZM/20 Dotace ostatní - Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, 
příspěvková organizace - 100 let Obchodní akademie v Opavě

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, Opava, 
příspěvkové organizace se sídlem Hany Kvapilové 1656/20, Předměstí, 746 01, Opava, 
IČ 47813083, na náklady související s oslavami 100 let Obchodní akademie v Opavě, ve 
výši 57.000,00 Kč

2. schvaluje
finanční dotaci Obchodní akademii a Střední odborné škole logistické, Opava, příspěvkové 
organizaci se sídlem Hany Kvapilové 1656/20, Předměstí, 746 01, Opava, IČ 47813083, 
na náklady související s oslavami 100 let Obchodní akademie v Opavě, ve výši 
20.000,00 Kč

3. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CW2P7, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Obchodní akademii a Střední odbornou školou logistickou, Opava, příspěvkovou 
organizaci se sídlem Hany Kvapilové 1656/20, Předměstí, 746 01, Opava, IČ 47813083, 
zastoupenou Ing. Petrem Kyjovským, ředitelem, ve výši 20.000,00 Kč, jako příjemcem 
dotace

4. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/006/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 20.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Obchodní akademie v Opavě
3122,5339,00000000,0020,0000606000000) + 20.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 

399/11/ZM/20 Dotace ostatní - Společnosti pro orbu České republiky, z.s. - 3. ročník otevřeného 
mistrovství Středoevropských zemí v orbě

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
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žádost o finanční dotaci Společnosti pro orbu České republiky, z.s. se sídlem Praha 1, 
Těšnov 17, IČ 17049954, na náklady související s pořádáním 3. ročníku otevřeného 
mistrovství Středoevropských zemí v orbě, ve výši 200.000,00 Kč

2. schvaluje
finanční dotaci Společnosti pro orbu České republiky, z.s. se sídlem Praha 1, Těšnov 17, 
IČ 17049954, na náklady související s pořádáním 3. ročníku otevřeného mistrovství 
Středoevropských zemí v orbě, ve výši 100.000,00 Kč

3. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CW2LR, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Společností pro orbu České republiky, z.s. se sídlem Praha 1, Těšnov 17, IČ 17049954, 
zastoupeným Ing. Janem Cholenským, CSc., předsedou, ve výši 100.000,00 Kč, jako 
příjemcem dotace

4. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/007/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 100.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Společnost pro orbu České republiky, z.s.
(3900,5222,00000000,0020,0000619000000) + 100.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 1, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 0 

400/11/ZM/20 Dotace ostatní - Benjamín - pobyt občanů Opavy

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci organizace Benjamín, příspěvková organizace se sídlem 
Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, na mzdové náklady a odvody zaměstnanců 
organizace Benjamín, příspěvkové organizace, zajišťujících péči o občany města Opavy 
umístěné v tomto zařízení v roce 2020, ve výši 360.000,00 Kč

2. schvaluje
finanční dotaci organizaci Benjamín, příspěvková organizace se sídlem Modrá 1705, 
735 41 Petřvald, IČ 00847461, na mzdové náklady a odvody zaměstnanců organizace 
Benjamín, příspěvková organizace, zajišťující péči o občany města Opavy umístěné 
v tomto zařízení v roce 2020, ve výši 50.000,00 Kč

3. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CW27P, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a organizací Benjamín, příspěvková organizace se sídlem Modrá 1705, 735 41 Petřvald, 
IČ 00847461, zastoupenou Mgr. Darjou Kuncovou, ředitelkou, na mzdové náklady 
a odvody zaměstnanců organizace Benjamín, příspěvková organizace, zajišťující péči 
o občany města Opavy umístěné v tomto zařízení v roce 2020, ve výši 50.000,00 Kč

4. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/008/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč

Benjamín, příspěvková organizace

(4357,5339,00000000,0020,0000593000000)    + 50.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 

401/11/ZM/20 Schválení smlouvy - ČR - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - dar

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) darovací smlouvu z rozpočtu statutárního města Opavy, MMOPP00CVMBM, mezi 

statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a ČR - Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 
Ostrava, IČ 70884561, ve výši 500.000,00 Kč, jako příjemcem daru

b) Rozpočtové opatření č. 2020/011/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

ČR - Hasičský záchranný sbor MSK

(5511,5319,00000120,0020,0000401000000)    - 500.000,00 Kč

(5213,6339,00000120,0020,0000401000000)   + 500.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

402/11/ZM/20 Schválení smlouvy - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - dar

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) darovací smlouvu z rozpočtu statutárního města Opavy, MMOPP00CVQKL, mezi 

statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Opava se sídlem Krnovská 2859/1d, 746 01 Opava, IČ 00426482, 
ve výši 300.000,00 Kč, jako příjemcem daru

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/009/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO krizový stav

(5213,5903,00000120,0020,0002989000000)    - 300.000,00 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava

(5213,5222,00000120,0020,0000159000000)    + 300.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 

403/11/ZM/20 Schválení smlouvy - Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje - dar

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) darovací smlouvu z rozpočtu statutárního města Opavy (MMOPP00CVIQB), mezi 

statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a Česká republika - Krajské 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75151502, ve výši 500.000,00 Kč, 
jako příjemcem daru

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/010/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Policie ČR - dotace
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(5311,5319,00000120,0020,0000540000000)    - 500.000,00 Kč

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
dar -  koronavirová pandemie

(5213,5319,00000120,0020,0000540000000)    + 500.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 2 

404/11/ZM/20 Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smlouvy - Slezská nemocnice Opava

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CVN3J, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 470/86, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou Ing. Karlem Siebertem, MBA, 
ředitelem, ve výši 500.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

405/11/ZM/20 Realizace investičních akcí v roce 2019

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
předložený přehled plnění investic za rok 2019

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 

406/11/ZM/20 Hradecká 16 - rekonstrukce - dohoda o narovnání

Zastupitelstvo města

1. schvaluje

a) dohodu o narovnání č. 26/2020/PRI (MMOPP00IKJHI) se společností CONE-
STAVITELSTVÍ, a.s. se sídlem Ostrava, Přívoz, Kosmova 1126/17, PSČ 702 00, 
IČ: 25357603, DIČ: CZ25357603

b) rozpočtové opatření č. 2020/012/Z
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
   vratky přeplatků minulých let - akce "Hradecká 16 - rekonstrukce"

   (3613,5909,00000000,0220,0007623000000) + 1.500.000,00 Kč

   Propojení Krnovská - Žižkova

   (2212,6121,00000000,0220,0007562000000) - 1.500.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 7, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 4 

407/11/ZM/20 Novela vyhlášky o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
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upravenou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu a regulaci hlučných činností s účinností od 15. dne 
po dni vyhlášení

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 

408/11/ZM/20 Návrh zrušující OZV ve vazbě na novou úpravu podmínek taxislužby

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
obecně závažnou vyhlášku č. 4/2020, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 13/2001, 
o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu 
spotřebitele a obsluhu taxametru řidiči taxislužby a  obecně závazné vyhlášky 
č. 9/2004, o provozním řádu, který upravuje pravidla provozu na stanovištích taxislužby 
s účinností od 1. 7. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

409/11/ZM/20 Udělení Ceny Petra Bezruče

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) udělení Ceny statutárního města Opavy paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ 

░░ , 798 41 Kostelec na Hané za celoživotní zásluhy o  propagaci života a díla 
světového básníka a opavského rodáka Vladimíra Vaška - Petra Bezruče

b) přiznání finanční odměny paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle předloženého návrhu

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

410/11/ZM/20 Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, 
Městské policie Opava a závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu 
ORP Opava v roce 2019

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2019 (HZS MSK ÚO Opava)

b) Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu 
obvodního oddělení Opava územního odboru Opava Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje (dále jen "OO PČR Opava") za rok 2019 v porovnání 
s rokem 2018 (KŘP MSK ÚO Opava)

c) Tiskovou zprávu - Přehled zásahové činnosti ZZS MSK ÚO Opava za rok 2019 (ZZS 
MSK ÚO Opava)

d) Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2019 (MPOL Opava)

e) Závěrečnou zprávu o bezpečnostní situaci správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Opava v roce 2019 (odd. BHKR KTAJ MMO)

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

411/11/ZM/20 Změna svěření úkolů 1. náměstkyni primátora a náměstkům primátora

Zastupitelstvo města
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1. svěřuje

s účinností od 01. 07. 2020

a) 1. náměstkyni primátora Bc. Haně Brňákové úkoly na úsecích:

• rozvoj města a strategické plánování (vč. Agenda MA21, Smart City)
• informatika
• školství a sport dětí, mládeže a dospělých (vč. Zařízení školního stravování 

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

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.)

b) náměstkovi primátora PhDr. Igoru Hendrychovi, PhD., úkoly na úsecích::

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

fotbalový club Opava a.s.

c) náměstkovi primátora Ing. Michalu Jedličkovi úkoly na úsecích:

• územní plán a stavební úřad
• životní prostředí
• doprava
• městské obchodní společnosti: Technické služby Opava s.r.o., Basketbalový 

klub Opava a.s., Městský dopravní podnik Opava a.s.
• příspěvková organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 1 

412/11/ZM/20 Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
a) činnost Rady statutárního města Opavy za období od 04. 05. 2020 do 11. 06. 2020

b) činnost Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy a činnost 
Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy od 04. 05. 2020 
do 19. 6. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 3 

413/11/ZM/20 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města

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

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 2 

414/11/ZM/20 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
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Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města z 10. zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 11. 05. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města
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