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ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í
7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 

konaného dne 9.9.2019 v 09:00 hodin 
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

180/7/ZM/19 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města

1. volí
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 9. 9. 2019
a) pana MUDr. Dalibora Hudce, MBA

b) pana Jaroslava Čecha

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

181/7/ZM/19 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města

1. volí
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 9. 9. 2019 ve složení:
a) předseda návrhové komise pan Ing. arch. Jan Zelinka

b) člen návrhové komise pan Mgr. Dalibor Bárta

c) člen návrhové komise pan Ing. Jan Kunze

d) člen návrhové komise pan MUDr. Jindřich Sobotka

e) člen návrhové komise pan Martin Šatný

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

182/7/ZM/19 Schválení programu zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
upravený program zasedání zastupitelstva města konaného dne 9. 9. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 

183/7/ZM/19 Hokejový klub Opava s.r.o. - informace o změnách

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
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nové znění Zakladatelské listiny Hokejového klubu Opava s.r.o.

2. bere na vědomí
a) vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele Hokejového klubu Opava s.r.o.

b) vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Hokejového klubu Opava s.r.o.

c) Základní přehled práv a povinností a zásad jednání jednatele obchodní korporace 
Hokejový klub Opava s.r.o. připravený v souladu s novým znění zakladatelské listiny 
a zněním smluv o výkonu funkce

d) návrh Pravidel pro využívání finančních prostředků z reprezentačního fondu jednatelů 
obchodní korporace Hokejový klub Opava s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 1 

184/7/ZM/19 Hokejový klub Opava s.r.o. a Hokejový spolek Opava z.s. - výsledky a výstupy 
veřejnosprávní kontroly, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
Protokol č. 7/2019 z veřejnosprávní kontroly organizace Hokejový klub Opava s.r.o.

2. rozhoduje
o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené rozhodnutím 
statutárního města Opavy, odborem finančním a rozpočtovým Magistrátu města Opavy 
ze dne 04. 09. 2019 č.j. MMOP/16313/2019/FARO ve výši 747.376,- Kč příjemci dotace 
Hokejový klub Opava, s.r.o., Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava-Město, IČ 04618751 
na základě žádosti příjemce ze dne 5. 9. 2019 v plné výši včetně penále za prodlení 
s odvodem za porušení rozpočtové kázně

3. bere na vědomí
Protokol č. 6/2019 z veřejnosprávní kontroly Hokejového spolku Opava z.s.

4. rozhoduje
o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené rozhodnutím 
statutárního města Opavy, odborem finančním a rozpočtovým Magistrátu města Opavy 
ze dne 04. 09. 2019 č.j.  MMOP/104802/2019/FARO ve výši 27.000,- Kč příjemci dotace 
Hokejový spolek Opava, z.s., Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava-Město, IČ  05832411 
na základě žádosti příjemce ze dne 5. 9. 2019 v plné výši včetně penále za prodlení 
s odvodem za porušení rozpočtové kázně

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

185/7/ZM/19 Hokejový klub Opava s.r.o. - dodatky ke smlouvám

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy ze dne 15.01.2019 (PID  smlouvy MMOPP00CWCTP) 
a dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
ze dne 14.01.2019 (PID smlouvy MMOPP00CWCVF)

2. schvaluje
dodatek č. 1 MMOPP00CW574 ke smlouvě, MMOPP00CWCVF ze dne 14.01.2019 
mezi statutárním městem Opava a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem 
Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 04618751 - dotace sport

3. schvaluje
dodatek č. 1 MMOPP00CW58Z ke smlouvě, MMOPP00CWCTP ze dne 15.01.2019 
mezi statutárním městem Opava a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem 
Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 04618751 - dotace provoz
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Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 2 

186/7/ZM/19 Dotace ostatní - Psychiatrická nemocnice Opava

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Psychiatrické nemocnice v Opavě se sídlem Opava, Předměstí, 
Olomoucká 305/88, IČ 00844004, na vybavení dětského oddělení nábytkem a elektrickými 
přístroji, ve výši 200.000,00 Kč

2. schvaluje
finanční dotaci Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Opava, Předměstí, Olomoucká 
305/88, IČ 00844004, na vybavení dětského oddělení nábytkem a elektrickými přístroji, 
ve výši 100.000,00 Kč

3. schvaluje
smlouvu, MMOPP00CW5BK, mezi statutárním městem Opava a Psychiatrickou nemocnicí 
v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00844004, 
na vybavení dětského oddělení nábytkem a elektrickými přístroji, ve výši 100.000,00 Kč

4. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/18/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

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

Psychiatrická nemocnice v Opavě

(3523,5339,00000000,0020,0000462000000)    + 100.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

187/7/ZM/19 Dotace ostatní - Domov Bílá Opava

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Domova Bílá Opava, příspěvková organizace se sídlem 
Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, na částečné pokrytí nákladů 
na energie, ve výši 250.000,00 Kč

2. schvaluje
finanční dotaci Domovu Bílá Opava, příspěvková organizace se sídlem Rybářská 545/27, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, na částečné pokrytí nákladů na energie, 
ve výši 250.000,00 Kč

3. schvaluje
smlouvu, MMOPP00CW5AP mezi statutárním městem Opava a Domovem Bílá Opava, 
příspěvkovou organizací se sídlem Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 00016772, zastoupeným Mgr. Michalem Jiráskou, ředitelem, na částečné pokrytí 
nákladů na energie, ve výši 250.000,00 Kč

4. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/7/Z

ve výdajích - odbor sociálních věcí

Rezerva - dotace sociální služby

(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)    - 250.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    + 250.000,00 Kč

Dotace ostatní

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 250.000,00 Kč

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

(4350,5339,00000000,0020,0000180000000)    + 250.000,00 Kč

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

188/7/ZM/19 Dotace ostatní - Klub plaveckých sportů - celoroční činnost

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Klubu plaveckých sportů Opava, z.s. se sídlem Kotršova 172/25, 
Jaktař, 747 07 Opava, IČ 47815345, na dofinancování celoroční činnosti klubu v roce 
2019, ve výši 130.000,00 Kč

2. schvaluje
finanční dotaci Klubu plaveckých sportů Opava, z.s. se sídlem Kotršova 172/25, Jaktař, 
747 07 Opava, IČ 47815345, na dofinancování celoroční činnosti klubu v roce 2019, 
ve výši 60.000,00 Kč

3. schvaluje
smlouvu, MMOPP00CW54J, mezi statutárním městem Opava a Klubem plaveckých 
sportů Opava, z.s. se sídlem Kotršova 172/25, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 47815345, 
zastoupeným Mgr. Petrem Ryplem, předsedou, na dofinancování celoroční činnosti klubu 
v roce 2019, ve výši 60.000,00 Kč

4. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/19/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 60.000,00 Kč

Klub plaveckých sportů Opava, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000357000000)    + 60.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 2, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 4 

189/7/ZM/19 Dotace ostatní - Volejbalový klub Kylešovice - úprava beachvolejbalového hřiště

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Volejbalového klubu Kylešovice, z.s. se sídlem U Hřiště 343/59, 
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 66144337, na náklady související s úpravou 
beachvolejbalového hřiště, ve výši 60.000,00 Kč

2. schvaluje
finanční dotaci Volejbalovému klubu Kylešovice, z.s. se sídlem U Hřiště 343/59, 
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 66144337, na náklady související s úpravou 
beachvolejbalového hřiště, ve výši 60.000,00 Kč

3. schvaluje
smlouvu, MMOPP00CW52T, mezi statutárním městem Opava a Volejbalovým klubem 
Kylešovice, z.s. se sídlem U Hřiště 343/59, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 66144337, 
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zastoupeným Mgr. Lenkou Bahenskou, předsedkyní, na náklady související s úpravou 
beachvolejbalového hřiště, ve výši 60.000,00 Kč

4. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/20/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 60.000,00 Kč

Volejbalový klub Kylešovice, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000319000000)    + 60.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 

190/7/ZM/19 Dotace ostatní - Sportovní klub PEPA Centrum Opava - Grand Prix PEPA Opava

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Sportovního klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem 
U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na pronájem Slezského divadla 
pro akci Grand Prix PEPA Opava 2019, ve výši 60.000,00 Kč

2. schvaluje
finanční dotaci Sportovnímu klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem U Fortny 49/10, 
Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na pronájem Slezského divadla pro akci Grand Prix 
PEPA Opava 2019, ve výši 40.000,00 Kč

3. schvaluje
smlouvu, MMOPP00CW53O, mezi statutárním městem Opava a Sportovním klubem 
PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, 
IČ 47814381, zastoupeným Stanislavem Pešátem, předsedou, na pronájem Slezského 
divadla pro akci Grand Prix PEPA Opava 2019, ve výši 40.000,00 Kč

4. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/21/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč

Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s.

(3419,5222,00000000,0020,0000346000000)    + 40.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

191/7/ZM/19 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 
související s pobytem občanů Opavy v organizaci Benjamín v roce 2019, 
ve výši 84.000,00 Kč

2. schvaluje
finanční dotaci organizaci Benjamín, příspěvková organizace se sídlem Modrá 1705, 
735 41 Petřvald, IČ 00847461, ve výši 40.000,00 Kč
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3. schvaluje
smlouvu, MMOPP00CW569, mezi statutárním městem Opava a organizací Benjamín, 
příspěvkovou organizací se sídlem Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, 
zastoupenou Mgr. Darjou Kuncovou, ředitelkou, na mzdové náklady a odvody 
zaměstnanců související s pobytem občanů Opavy v organizaci Benjamín v roce 2019, 
ve výši 40.000,00 Kč

4. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/22/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč

Benjamín, příspěvková organizace

(4357,5339,00000000,0020,0000593000000)    + 40.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 4 

192/7/ZM/19 Dotace ostatní - Armáda spásy - Domov Přístav

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Armády spásy v České republice, z. s. se sídlem 
Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, na náklady související 
s pobytem občanů města Opavy v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky, ve výši 
240.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci Armádě spásy v České republice, z. s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 
Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, na náklady související s pobytem občanů města 
Opavy v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky, ve výši 240.000,00 Kč

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

193/7/ZM/19 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Slavia Malé Hoštice

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00CW5HQ, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 

náměstí 69, Město, 746 01 Opava, IČ 00300535, a Tělovýchovnou jednotou Slavia 
Malé Hoštice, z.s. se sídlem Sportovní 485/3, Malé Hoštice, 747 05 Opava, 
IČ 44941994, na realizaci stavby, ve výši 28.714.840,00 Kč s tím, že uzavření 
této smlouvy je podmíněno tím, že Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s. 
statutárnímu městu Opava prokáže, že na realizaci stavby specifikované v této 
smlouvě získala dotaci ze státního rozpočtu na rok 2019, z Programu 133 530 
Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, Podprogramu 133D 531 
Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK, TJ, a to na základě 
vyhlášené Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020, ve výši minimálně 27 mil. Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/8/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO

(6409,5901,00000020,0020,0002993000000) - 28.714.840,00 Kč

TJ Slavia Malé Hoštice - investiční dotace
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(3419,6322,00000020,0020,0000516000000) + 28.714.840,00 Kč

2. ukládá
primátorovi statutárního města Opavy, aby smlouvu uvedenou v bodě 1 písmenu a) tohoto 
usnesení za statutární město Opavu podepsal až poté, co Tělovýchovná jednota Slavia 
Malé Hoštice, z.s. statutárnímu městu Opava prokáže splnění podmínky uvedené v bodě 1 
písmenu a) tohoto usnesení

3. ukládá
primátorovi statutárního města Opavy, aby v případě zhoršení podmínek, za kterých má 
být Tělovýchovné jednotě Slavia Malé Hoštice, z.s.  poskytnuta dotace ze státního 
rozpočtu zmíněna v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, vč. snížení této dotace, smlouvu 
uvedenou v bodě 1 písmenu a) tohoto usnesení za statutární město Opava nepodepsal 
a neprodleně svolal zasedání zastupitelstva města k projednání vzniklé situace

Výsledek hlasování: Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 5 

194/7/ZM/19 Dotazy, připomínky a podněty občanů města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
dotazy, připomínky a podněty občanů města z 5. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 10. 6. 2019 a z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. 7. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 8 

195/7/ZM/19 Majetkové záležitosti- prodej, výkup a směna pozemků I.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZQND) mezi společností AUTO BÁRTA s.r.o. 
jako prodávajícím a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejímž předmětem je 
výkup  pozemku parc.č. 1641- ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
17.830,00 Kč + DPH, tj. 371,00  Kč/m2  (cena dle znaleckého posudku)

2. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJL0) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemku parc.č. 2051/42 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 124.011,00 Kč, tj. 389,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + 
náklady spojené s přípravou kupní smlouvy

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJMV) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemku parc.č. 2051/44 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 85.020,00 Kč, tj. 390,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + 
náklady spojené s přípravou kupní smlouvy

c) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00HZJNQ) mezi statutárním městem 
Opava jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░  jako kupujícím, jejímž 
předmětem je prodej pozemku parc.č. 2051/43 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 150.930,00 Kč, tj. 390,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + 
náklady spojené s přípravou kupní smlouvy

3. schvaluje
kupní smlouvu, smlouvu o zřízení služebnosti a dohodu o 
narovnání (PID MMOPP00HZK3B) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím 
a Společenstvím vlastníků jednotek v domě č.p. 741/1 na Lidické ulici, panem ░░░░ 
░░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , 
panem ░░░░ ░░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími a panem ░░░░ 
░░░░ ░░░ jako vedlejším účastníkem,  jejímž předmětem je prodej pozemku 
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parc.č. 402/1 - zastavěná plocha, 403/1 - zahrada  a 403/2 - zastavěná plocha, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 425.220,00 Kč  (cena dle zásad)

4. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJEZ) mezi statutárním městem Opava 
jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  jakožto kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/28- zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

5. schvaluje
směnnou smlouvu (PID MMOPP00HZJZ2) mezi statutárním městem Opava a společností 
ZAALEX s.r.o., jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2702/333 - ostatní 
plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2702/635  za část 
pozemku parc.č. 2702/447 - ostatní plocha označenou dle nezapsaného geometrického 
plánu jako parc.č. 2702/636, vše k.ú. Opava - Předměstí, s finančním vyrovnáním

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

196/7/ZM/19 Majetkové záležitosti - prodej pozemků II.

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
prodej pozemku parc.č. 2395 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, ░░░░ ░░░░ ░░░░ 

2. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJWH) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 2395 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 159.360,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

3. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJFU) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku 2154/16 - zahrada, 
označených dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu stávajícím parc.č. 
2154/16 - zahrada a novými parc.č. 2154/106 - zahrada, parc.č. 2154/107 - zahrada a 
parc.č. 2154/108 - zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 290.800,00 Kč 
(cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem

b) kupní smlouvu, zástavní smlouvu a smlouvu o zřízení 
služebnosti (PID MMOPP00HZOGQ) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek Myslbekova č.p. 2282/1 v Opavě - 
Předměstí, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 97/28 a 
parc.č. 97/29 - oba zastavěná plocha a nádvoří, a dále částí pozemků parc.č. 97/16 -  
zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 97/17 - zahrada, označených dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu stávajícími parc.č. 97/16 - zastavěná plocha a 
nádvoří a parc.č. 97/17 - zahrada a novými parc.č. 97/50 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc.č. 97/51 - ostatní plocha, parc.č. 97/52 - ostatní plocha, parc.č. 97/53 - zahrada, 
parc.č. 97/54 - zahrada a parc.č. 97/55 - zahrada, za kupní cenu 992.927,00 Kč (cena 
dle zásad) a dále zřízení služebnosti stezky přes části pozemků označené dle 
přiloženého nezapsaného geometrického plánu novými parc.č. 97/50, parc.č. 97/53 a 
parc.č. 97/54, vše k.ú. Opava - Předměstí

c) kupní smlouvu a dohodu o ukončení nájemní smlouvy (PID MMOPP00HZK2G) 
mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ 
jako kupujícím, za účasti vedlejších účastníků,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
z důvodu ukončení stávající nájemní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku 
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parc.č. 2058/3 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 21.120,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

d) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKFN) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 112/14 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 25.600,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

4. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZK6W) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 2162/20 -  zastavěná plocha a nádvoří, označené dle 
přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2162/94 - ostatní 
plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 24.320,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena 
dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZK8M) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc.č. 2162/20 -  zastavěná plocha a nádvoří, označené dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2162/93 - ostatní plocha, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 74.240,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada 
nákladů spojených s převodem

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZK51) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2162/20 -  zastavěná 
plocha a nádvoří, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým 
parc.č. 2162/92 - ostatní plocha, a pozemku pod stavbou garáže parc.č. 2162/52 - 
zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 83.040,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

d) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZK7R) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2162/20 -  zastavěná plocha a 
nádvoří, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 
2162/91 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 58.880,00 Kč, tj. 
640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

5. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJTW) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemku pod stavbou garáže parc.č. 2702/324 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2

(cena dle zásad)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJS1) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemku pod stavbou garáže parc.č. 2890/322 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 
Kč/m2 (cena dle zásad)

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJR6) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemku pod stavbou garáže parc.č. 2530/423 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2

(cena dle zásad)

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

197/7/ZM/19 Majetkové záležitosti - prodej pozemků III.

Zastupitelstvo města
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1. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZK0Q) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a společností KUPSON spol. s.r.o. jakožto kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej části pozemku parc.č. 659/1 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 659/4, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 
ve výši 129.906,00 Kč, tj. 1.476,20 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKWA) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░    jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části  o velikosti 1/14 pozemků 
parc.č. 2702/481 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2702/542 - 
zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 12.937,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena 
dle zásad)

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJOL) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ a paní 
░░░░ ░░░░ ░░░  jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
2503/12 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 184.320,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

d) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJC9) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jakožto kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2431/2 - ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2431/16, k.ú.  Kateřinky u 
Opavy, za cenu ve výši 17.200,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2 (cena dohodou)

2. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJHK) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 1112/1 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1112/3, k.ú. Komárov u Opavy, za cenu 
ve výši 296.940,00 Kč, tj. 970,39 Kč/m2  (cena dle znaleckého posudku)

3. neschvaluje
prodej části pozemku parc.č. 1112/1 - ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, dle zákresu 
v přiloženém snímku katastrální mapy

4. odročuje
projednání koupi pozemků parc.č. 1428 - vodní plocha, parc.č. 1429 - vodní plocha, 
parc.č. 1430 - vodní plocha, parc.č. 1431/1 - vodní plocha, parc.č. 1432 - vodní plocha, 
katastrální území Skřipov

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

198/7/ZM/19 Majetkové záležitosti - záměry prodeje I.

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
a) záměr prodeje pozemku parc.č. 1985/24 - ostatní plocha a parc.č. 1985/198 - ostatní 

plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

b) záměr prodeje pozemku parc.č. 1802 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

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

199/7/ZM/19 Majetkové záležitosti - záměr prodeje II.

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2162/37 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 
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200/7/ZM/19 Majetkové záležitosti - výkupy pozemků

Zastupitelstvo města

1. odročuje
projednání kupní smlouvy (PID MMOPP00HZPB8) mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░ jako 
prodávajícím a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem 
je výkup části pozemku parc.č. 1169/5 - orná půda, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1169/19, k.ú. Komárov u Opavy, za cenu 
ve výši 52.572,00 Kč, tj. 691,74 Kč/m2  (cena dohodou)

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 1, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 2 

201/7/ZM/19 Majetkové záležitosti - výkupy pozemků

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKY0) mezi panem ░░░░ ░░░ jako prodávajícím a 

statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je výkup části 
pozemku parc.č. st. 86/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 386, k.ú. Zlatníky u Opavy, za cenu 
ve výši 4.200,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m2  (cena dohodou)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKZV) mezi manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  paní 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako prodávajícími a statutárním městem Opava jakožto 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. st. 72/1 - zastavěná 
plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 389, k.ú. Zlatníky u Opavy, za cenu ve výši 1.500,00 Kč, 
tj. 300,00 Kč/m2  (cena dohodou)

2. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKX5) mezi Stavebním bytovým družstvem Stavbař, 
manželi ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░ i, paní ░░░░ ░░░░ ░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 
manželi ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░ , manželi Ing. ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ 
░░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní 
░░░░ ░░░░ ░ , manželi ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ i, paní ░░░░ ░░░░ ░░ , panem 
░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░ , panem ░░░░ 
░░░░ ░░ , paní  Mgr. ░░░░ ░░░░ ░░░░ a panem ░░░░ ░░░░ ░░  jako prodávajícími 
a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
výkup pozemku parc.č. 270/6 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 
ve výši 27.200,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2  (cena dle znaleckého posudku)

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

202/7/ZM/19 Majetkové záležitosti - dohoda o vybudování veřejné infrastruktury v Malých Hošticích

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
dohodu o vybudování veřejné infrastruktury v Malých Hošticích  (PID MMOPP00HZJ63) 
mezi statutárním městem Opava, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 

Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 5 

203/7/ZM/19 Majetkové záležitosti - bezúplatné převody pozemků
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Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem (PID MMOPP00HZJXC) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž 
předmětem je převod  pozemku parc.č. 2710/2- ostatní plocha, parc.č. 2710/3 - ostatní 
plocha a parc.č. 2710/4 - ostatní plocha k.ú. Kateřinky u Opavy

2. schvaluje
bezúplatný převod pozemků parc.č.405/1, parc.č. 405/185, parc.č. 405/89, parc.č.  405/92, 
parc.č. 405/145, parc.č. 742/3, parc.č. 742/72, k.ú. Kateřinky u Opavy, pozemků 
parc.č. 179/4, parc.č. 1090 k.ú. Komárov u Opavy a pozemek parc.č. 26, k.ú. Palhanec 
z vlastnictví statutárního města Opavy do vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu 
a to v souladu s § 8, zákona č. 503/2012 Sb.

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

204/7/ZM/19 Majetkové záležitosti - změna Přílohy č. 1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
upravenou Přílohu č.1  Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených 
ZSMO usn.č. 226/11 ZM 08 s názvem "Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje" s účinností od 10. 9. 2019

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

205/7/ZM/19 Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

Zastupitelstvo města

1. souhlasí
se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobky č. 1/I/18 za celkovou cenu 
ve výši 21.000,00 Kč, hrobky č. 4/I/19 za celkovou cenu ve výši 40.000,00 Kč, hrobky 
č. 5/roh.h./3 za celkovou cenu ve výši 46.300,00 Kč, hrobky č. 13/I/19 za celkovou cenu 
ve výši 30.000,00 Kč, hrobky č. 15/I/33 za celkovou cenu ve výši 45.200,00 Kč, 
umístěných na městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy

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

206/7/ZM/19 Převod topného kanálu Praskova

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
darovací smlouvu, (MMOPP00JNT6J) mezi Statutárním městem Opava 
a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČ 70890692 týkající se stavby teplovodního kanálu nacházejícího se 
v/na pozemcích parc.č. 7 a parc.č. 1 v katastrálním území Opava - Město

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

207/7/ZM/19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO do Fondu sociálních 
služeb MSK

Zastupitelstvo města
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1. schvaluje
a) závazek statutárního města Opavy podílet se v letech 2020 - 2021 na podpoře 

vybraných služeb sociální prevence (dle smluvně sjednaných podmínek), 
prostřednictvím odvodu finančních prostředků v celkové maximální 
výši 8.372.000,00 Kč do Fondu sociálních služeb spravovaného 
Moravskoslezským krajem

b) návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Opava  mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem 
města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692, zastoupeným hejtmanem kraje

2. ukládá
odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem finančním a rozpočtovým zahrnout 
do rozpočtu na rok 2020 a rozpočtového výhledu na rok 2021 částku 
ve výši  4.186.000,00 Kč/rok (celkem za dvouleté období 8.372.000,00 Kč)

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

208/7/ZM/19 Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na 
rok 2019

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
dofinancování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy 
na rok 2019 ve výši 2.231.200,00 Kč - viz příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást 
tohoto usnesení

2. schvaluje
a) dodatek č. 1 MMOPP00DKKNU ke smlouvě MMOPP00DKJU2, mezi statutárním 

městem Opava a organizací Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se 
sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 00494453, zastoupenou 
Marií Kadlčíkovou, provinční představenou, ve výši 40.000,00 Kč

b) dodatek č. 1 MMOPP00DKKMZ ke smlouvě MMOPP00DKK67, mezi statutárním 
městem Opava a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 
747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, 
ve výši 756.280,00 Kč

c) dodatek č. 1 MMOPP00DKKL4 ke smlouvě MMOPP00DKK5C, mezi statutárním 
městem Opava a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 
747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, 
ve výši 150.000,00 Kč

d) dodatek č. 1 MMOPP00DKKK9 ke smlouvě MMOPP00DKK2R mezi statutárním 
městem Opava a organizací KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, Město, 
746 01 Opava, IČ 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, 
ve výši 75.000,00 Kč

e) smlouvu MMOPP00DKKJE mezi statutárním městem Opava a organizací OASA 
nezisková, o.p.s. se sídlem U Zlatnice 256, 747 61, Raduň, IČ 26839857, zastoupenou 
MUDr. Petrem Slaným, ředitelem, ve výši 675.000,00 Kč

f) dodatek č. 1 MMOPP00DKKHO ke smlouvě MMOPP00DKK9S, mezi statutárním 
městem Opava a organizací Vesalius spol. s.r.o., se sídlem Slezská 336, 747 31 Velké 
Hoštice, IČ 26875012, zastoupenou MUDr. Radomilem Pluschkem, MBA, jednatelem 
společnosti, ve výši 119.821,00 Kč

g) dodatek č. 1 MMOPP00DKKIJ ke smlouvě MMOPP00DKK8X, mezi statutárním 
městem Opava a organizací Vila Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 02250152, zastoupenou Miroslavem Glosem, MBA, 
ředitelem, ve výši 415.099,00 Kč 

h) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/23/Z

ve výdajích - odbor sociálních věcí

Česká provincie Kongregace Dcer 
Božské Lásky - denní stacionář
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(4356,5223,00000000,0040,0000154230000) +40.000,00 Kč

Charita Opava

denní stacionáře
(4356,5223,00000000,0040,0000111230000) + 406.280,00 Kč

hospicová péče
(3545,5223,00000000,0040,0000111230000) + 150.000,00 Kč

pečovatelská služba
(4351,5223,00000000,0040,0000111230000) + 350.000,00 Kč

KAFIRA, o.p.s. - sociální rehabilitace
(4344,5221,00000000,0040,0000160230000) + 75.000,00 Kč

OASA nezisková, o.p.s. - pečovatelská 
služba                                                           
(4351,5221,00000000,0040,0000428230000) + 675.000,00 Kč

Vesalius spol. s.r.o. - domov pro osoby se 
ZP
(4357,5213,00000000,0040,0000182230000) + 119.821,00 Kč

Vila Vančurova o.p.s.

domov pro seniory
(4350,5221,00000000,0040,0000179230000) + 248.478,00 Kč

odlehčovací služby
(4359,5221,00000000,0040,0000179230000) + 37.306,00 Kč

domov se zvláštním režimem
(4357,5221,00000000,0040,0000179230000) + 129.315,00 Kč

Dotace na poskytování sociálních
a souvisejících služeb v roce 2019
(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)  - 2.231.200,00 Kč

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

209/7/ZM/19 Finanční spoluúčast SMO na poskytování sociální rehabilitace MIKASA z.s.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
finanční spoluúčast SMO ve výši 57.613,00 Kč na poskytování sociální služby sociální 
rehabilitace organizace MIKASA z.s., se sídlem Lumírova 523/28, Ostrava-Jih, Výškovice, 
700 30 Ostrava, IČ 22832386, zastoupené PhDr. Michalem Panáčkem, Ph.D., ředitelem, 
na území statutárního města Opavy v roce 2020, a to za podmínky, že spolek MIKASA 
z.s. statutárnímu městu prokáže, že má zajištěny prostory na území statutárního města 
Opavy, v nichž bude tuto sociální službu poskytovat

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

210/7/ZM/19 Žádost Střediska volného času, Opava o příslib k předfinancování a spolufinancování 
projektu

Zastupitelstvo města
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1. schvaluje
příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu "Na vanoce dluhe noce" 
Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace ve výši 310.000,00 Kč 

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

211/7/ZM/19 Smlouva o zápůjčce Základní škole Opava, Boženy Němcové 2

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00FFLB6), mezi statutárním městem Opava a Základní školou 

Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 
1317/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 70 999 180, zastoupenou Mgr. Ivanou Lexovou, 
ředitelkou školy 

b) Rozpočtové opatření č. 2019/9/Z

ve výdajích - školství

posudky, konzultace, revize

(3119,5166,00000000,0030,0002525000000) - 320.000,00 Kč

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2

zápůjčka

(3113,5651,00000000,0030,0001051000000) + 320.000,00 Kč

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

212/7/ZM/19 Aktualizace projektu "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa" a podání 
žádosti o dotaci

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) aktualizaci projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa", 

a to v souladu s Nařízením vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, 
ve znění pozdějších předpisů

b) spolufinancování projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 
III. etapa", a to v souladu s Nařízením vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství 
na sídlištích, ve znění pozdějších předpisů a to z vlastních zdrojů 
v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši neuznatelných nákladů

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 

213/7/ZM/19 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00K4X9Q), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským 

krajem se sídlem 28. října  117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692

b) rozpočtové opatření č. 2019/10/Z

ve výdajích - odboru životního prostředí

Plnění strategického plánu 2015-2020

nespecifikované rezervy

(3636,5901,00000000,0130,0002431250000) - 126.000,00 Kč
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investiční transfery krajům

(3713,6342,00000000,0130,0002431250000) + 126.000,00 Kč

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

214/7/ZM/19 Změna svěření úkolů primátorovi a náměstku primátora

Zastupitelstvo města

1. svěřuje

s účinností od 10. 9. 2019

a) primátorovi města Ing. Tomáši Navrátilovi úkoly na úsecích:

• vnější vztahy, cestovní ruch a zahraniční spolupráce
• finance
• interní audit a kontrola
• příprava a realizace investice
• architektura a urbanismus včetně dopravní a technické infrastruktury 

a sídelní a krajinné zeleně

b) náměstkovi Ing. Michalu Jedličkovi úkoly na úsecích:

• územní plán a památková péče
• 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: 31, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 4 

215/7/ZM/19 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: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

216/7/ZM/19 Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
a) činnost Rady statutárního města Opavy za období od 07. 06. 2019 do 06.09.2019

b) činnost Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy a činnost 
Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy od 07. 06. 2019 
do 06. 09. 2019

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

217/7/ZM/19 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
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Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města do 28. 08. 2019

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

218/7/ZM/19 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města z 5. zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 10. 6. 2019 a z 6. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 31. 7. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 6 

219/7/ZM/19 Smlouva o spolupráci při výstavbě a údržbě cyklistické stezky Hradec nad Moravicí - 
Branka u Opavy - Otice, 1. etapa

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
Smlouvu o spolupráci (MMOPP00D6CA9) podle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů mezi Statutárním městem Opava, 
IČ: 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, zastoupené Ing. Tomášem 
Navrátilem, primátorem, Městem Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, se sídlem
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, zastoupeným Mgr. Patrikem Orlíkem, 
starostou města, Obcí Branka u Opavy, IČ: 47812303, se sídlem Bezručovo nábřeží 54, 
747 71 Branka u Opavy, zastoupenou PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., starostou obce 
a Obcí Otice, IČ: 00300543, se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, zastoupenou 
Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce při výstavbě a údržbě "Cyklistické stezky 
Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava (státní hranice)", úseku 
Hradec nad  Moravicí - Branka u Opavy - Otice, 1. etapa

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města
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Název organizace Název služby
Dofinancování v 

r. 2018

Celkové náklady na 

projekt v r. 2019

Původně 

požadovaná výše 

dotace ze SMO na 

r. 2019

Přiznaná dotace ze 

SMO na r. 2019

Rozdíl 

(požadovaná  

přiznaná)

Žádost o 

dofinancování v r. 

2019

Návrh Komise 

Rady SMO pro KP   

(v Kč)

Schválený návrh 

RADY SMO   (v Kč)

Návrh 

ZASTUPITELSTVA 

SMO  (v Kč)

1
ANIMA VIVA z.s.,                                   

IČ 26591014

Sociální poradna 

ANIMA VIVA
70 000,00 Kč 1 537 000,00 Kč 270 000,00 Kč 220 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2

Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o.p.s., IČ 

26593548

Osobní asistence 

Opavsko
290 000,00 Kč 7 045 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3
Česká provincie Kongregace Dcer 

Božské lásky
Denní stacionář nežádali 2 070 000,00 Kč 420 000,00 Kč 380 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

4
DŽIVIPEN, o. p. s.                                    

IČ 26571463

Terénní socialní 

program pro 

Romskou 

menšinu

nežádali 1 615 376,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 323 075,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

5
EKIPA, z.s.,                                              

IČ 22848614

Chráněné bydlení 

Maják
0,00 Kč 4 420 272,00 Kč 420 000,00 Kč 0,00 Kč 420 000,00 Kč 230 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6
Elim Opava, o.p.s.,                                 

IČ 2278197

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi
nežádali 1 093 000,00 Kč 350 000,00 Kč 235 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

NZDM Modrá 

kočka
50 000,00 Kč 1 285 820,00 Kč 385 000,00 Kč 360 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi
0,00 Kč 1 271 383,00 Kč 180 000,00 Kč 130 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Charitní 

pečovatelská 

služba

9 722 600,00 Kč 1 450 000,00 Kč 940 000,00 Kč 510 000,00 Kč 510 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč

Denní stacionář 

Mraveneček
5 049 100,00 Kč 1 100 000,00 Kč 800 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 206 000,00 Kč 206 000,00 Kč 206 000,00 Kč

Krizová pomoc 

Naděje
1 940 600,00 Kč 520 000,00 Kč 305 000,00 Kč 215 000,00 Kč 215 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Občanská 

poradna
2 310 000,00 Kč 545 000,00 Kč 250 000,00 Kč 295 000,00 Kč 295 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

nežádali
Charita Opava,                               IČ 

43964591

Dofinancování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2019

8

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.,                             

IČ 25852345
7

 EUROTOPIA.CZ, o. p. s. celkem 

ZidkovaR
Text napsaný psacím strojem

ZidkovaR
Text napsaný psacím strojem
             příloha č. 1 usnesení 208/7/ZM/19



Mobilní 

hospicová 

jednotka Pokojný 

4 176 400,00 Kč 1 150 000,00 Kč 960 000,00 Kč 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

Denní stacionář 

pro seniory
4 115 500,00 Kč 760 000,00 Kč 500 000,00 Kč 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 200 280,00 Kč 200 280,00 Kč 200 280,00 Kč

906 280,00 Kč 906 280,00 Kč

9 KAFIRA, o.p.s., IČ 26588773
Sociální 

rehabilitace
nežádali 2 284 000,00 Kč 480 000,00 Kč 308 000,00 Kč 172 000,00 Kč 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč

10
OASA nezisková, o.p.s.,                      

IČ 26839857

Pečovatelská 

služba OASA
400 000,00 Kč 8 192 941,00 Kč 775 000,00 Kč 0,00 Kč 775 000,00 Kč 775 000,00 Kč 675 000,00 Kč 675 000,00 Kč 675 000,00 Kč

Domov pro 

seniory Vila 

Vančurova o.p.s.

19 071 317,00 Kč 1 664 791,00 Kč 1 000 000,00 Kč 664 791,00 Kč 664 791,00 Kč 248 478,00 Kč 248 478,00 Kč 248 478,00 Kč

Domov se 

zvláštním 

režimem Vila 

4 334 751,00 Kč 550 515,00 Kč 421 200,00 Kč 129 315,00 Kč 129 315,00 Kč 129 315,00 Kč 129 315,00 Kč 129 315,00 Kč

Odlehčovací 

služba Vila 

Vančurova o.p.s.

938 057,00 Kč 177 306,00 Kč 140 000,00 Kč 37 306,00 Kč 37 306,00 Kč 37 306,00 Kč 37 306,00 Kč 37 306,00 Kč

415 099,00 Kč 415 099,00 Kč

12
Vesalius s.r.o.,                                     

IČ 26875012

domov pro osoby 

se zdravotním 

postižením

nežádali 16 684 016,00 Kč 936 000,00 Kč 678 900,00 Kč 257 100,00 Kč 257 100,00 Kč 119 821,00 Kč 119 821,00 Kč 119 821,00 Kč

CELKEM 4 711 587,00 Kč 2 231 200,00 Kč 2 231 200,00 Kč 2 231 200,00 Kč

nežádali

Vila Vančurova, o. p. s. celkem

Vila Vančurova o.p.s.,                             

IČ 2250152

Charita Opava celkem

11

ZidkovaR
Text napsaný psacím strojem




