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ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konaného dne 5.11.2018 v 15:00 hodin 
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

1/1/ZM/18 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města

1. rozhoduje
a) o tom, že způsob volby primátora města, náměstků primátora a členů rady bude veřejný bez použití 

hlasovacího zařízení
b) že způsob volby primátora města, náměstků primátora a členů rady dle písmene a) tohoto usnesení 

bude aplikován zastupitelstvem města pouze na dnešním zasedání zastupitelstva města v bodech 
programu 8/1 a 9/1

c) že se nejedná o návrh trvalé změny čl. 15 Jednacího řádu zastupitelstva statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 6, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 

2/1/ZM/18 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města

1. volí
ověřovatele zápisu z ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva města konaného dne 5. 11. 2018:
a) pana Mgr. Dalibora Bártu
b) pana MUDr. Kamila Běrského

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 

3/1/ZM/18 Schválení programu ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
upravený program ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva města

Výsledek hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

4/1/ZM/18 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města

1. volí
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 5. 11. 2018 ve složení:
a) předseda návrhové komise pan Mgr. Alexandr Burda
b) člen návrhové komise pan Jaroslav Čech
c) člen návrhové komise pan Bc. René Černohorský
d) členka návrhové komise paní Ing. Petra Hlaváčová
e) člen návrhové komise pan MUDr. Dalibor Hudec

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 
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5/1/ZM/18 Stanovení celkového počtu členů rady města, stanovení počtu náměstků primátora a 
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

Zastupitelstvo města

1. stanovuje
celkový počet členů Rady statutárního města Opavy na 11

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

6/1/ZM/18 Stanovení celkového počtu členů rady města, stanovení počtu náměstků primátora a 
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

Zastupitelstvo města

1. stanovuje
počet náměstků primátora města na 3

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

7/1/ZM/18 Stanovení celkového počtu členů rady města, stanovení počtu náměstků primátora a 
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

Zastupitelstvo města

1. určuje
že pro výkon funkce primátora a náměstka primátora budou členové zastupitelstva města uvolněni

2. stanovuje
že od 5. 11. 2018 budou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce 4 členové zastupitelstva města,  
a to primátor města a 3 náměstci primátora

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

8/1/ZM/18 Volba primátora

Zastupitelstvo města

1. volí
Ing. Tomáše Navrátila do funkce primátora Statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 2, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 8 

9/1/ZM/18 Volba náměstků primátora a dalších členů rady města

Zastupitelstvo města

1. volí
a) Bc. Hanu Brňákovou do funkce náměstkyně primátora města
b) PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., do funkce náměstka primátora města
c) Ing. Michala Jedličku do funkce náměstka primátora města
d) Mgr. Dalibora Bártu do funkce člena rady města
e) Ing. Michala Kokošku do funkce člena rady města
f) pana Miroslava Kořistku do funkce člena rady města
g) Ing. Pavla Kořízka do funkce člena rady města
h) Ing. Lumíra Měcha do funkce člena rady města
i) Mgr. Radanu Petrželovou do funkce členky rady města
j) pana Jana Štěrbu do funkce člena rady města

Výsledek hlasování: Pro: 28, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 8 

10/1/ZM/18 Určení 1. náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho 
nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora
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Zastupitelstvo města

1. určuje
Bc. Hanu Brňákovou 1. náměstkyní primátora města

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6 

11/1/ZM/18 Určení 1. náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho 
nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora

Zastupitelstvo města

1. určuje
že v době nepřítomnosti primátora města zastupují primátora města náměstci primátora města v tomto 
pořadí:
a) Bc. Hana Brňáková
b) PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
c) Ing. Michal Jedlička

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 7 

12/1/ZM/18 Pověření k řízení Městské policie Opava

Zastupitelstvo města

1. pověřuje
pana PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., řízením Městské policie Opava s účinností od 6. 11. 2018

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

13/1/ZM/18 Svěření úkolů primátorovi města a náměstkům primátora

Zastupitelstvo města

1. svěřuje
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
- městská obchodní společnost: Městský dopravní podnik Opava a.s.

b) 1. náměstkyni primátora města Bc. Haně Brňákové úkoly na úsecích:
- rozvoj města a strategické plánování (vč. Agenda MA21 Zdravé město, Smart City)
- informatika
- spolupráce s městskými částmi
- školství a sport dětí a mládeže (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.)
- městská obchodní společnost: Hokejový klub Opava s.r.o.

c) náměstkovi PhDr. Igoru Hendrychovi, Ph.D., úkoly na úsecích:
- majetek města (vč. Městské lesy Opava, p.o.)
- sociální věci (komunitní plán), (vč. Seniorcentrum Opava, p.o.)
- prevence kriminality
- Městská policie Opava
- obchodní společnost s většinovým majetkovým podílem města: Slezský fotbalový club Opava a.s.

d) náměstkovi Ing. Michalu Jedličkovi úkoly na úsecích:
- odbor hlavního architekta a územního plánu  
- životní prostředí
- doprava
- městské obchodní společnosti: Technické služby Opava s.r.o.
                                                     Basketbalový klub Opava a.s.

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6 
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14/1/ZM/18 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, stanovení 
paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněným zastupitelům a další zásady odměňování

Zastupitelstvo města

1. stanovuje
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny za výkon jednotlivých 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
a) člen rady                                                                                                   10.293,-- Kč
b) předseda výboru zastupitelstva nebo předseda komise rady                    5.146,-- Kč
c) člen výboru zastupitelstva nebo člen komise rady                                     4.289,-- Kč
d) člen zastupitelstva (bez dalších funkcí)                                                      2.573,-- Kč

2. stanovuje
v souladu s § 74 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že neuvolněným zastupitelům 
zařazeným do komise pro občanské obřady se poskytne odměna za tuto funkci a za jednu další 
vykonávanou funkci, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna mimo částku vyplácenou za občanské 
obřady. Do tohoto souhrnu se nezahrnuje odměna za výkon funkce člena zastupitelstva.

3. stanovuje
v souladu s § 74 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí mimo funkce 
předsedy a člena komise pro občanské obřady se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města 
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

4. stanovuje
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že odměny za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí usnesení. V případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města Opavy bude odměna poskytována ode 
dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována 
ode dne zvolení do příslušné funkce.

5. stanovuje
v souladu s § 71 odst. 3 zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je 
podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhradu 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou ve výši 250,-- Kč/hod., nejvýše však ve 
výši 7.500,-- Kč v souhrnu za kalendářní měsíc. Poskytování těchto náhrad se řídí "Zásadami pro 
poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům ZMO, kteří nejsou pro 
výkon své funkce dlouhodobě uvolněni."

6. stanovuje
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích s účinností od 1. 1. 2019 v souladu s 
nařízením vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev 
územních samosprávných celků, měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto:
a) člen rady                                                                                                  11.013,-- Kč
b) předseda výboru zastupitelstva nebo předseda komise rady                    5.507,-- Kč
c) člen výboru zastupitelstva nebo člen komise rady                                     4.589,-- Kč
d) člen zastupitelstva (bez dalších funkcí)                                                     2.753,-- Kč

7. bere na vědomí
Zásady pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy 
zastupitelstva města, které jsou účinné od 16. 9. 2014

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

15/1/ZM/18 Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, 
volba předsedů a členů

Zastupitelstvo města

1. zřizuje
na volební období 2018-2022 finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

16/1/ZM/18
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Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, 
volba předsedů a členů

Zastupitelstvo města

1. stanovuje
počet členů finančního výboru zastupitelstva města na 11

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 

17/1/ZM/18 Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, 
volba předsedů a členů

Zastupitelstvo města

1. volí
Ing. Petru Hlaváčovou předsedkyní finančního výboru zastupitelstva města

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8 

18/1/ZM/18 Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, 
volba předsedů a členů

Zastupitelstvo města

1. volí
a) Ing. Vladimíra Schreiera členem finančního výboru zastupitelstva města
b) Ing. Marka Piecha členem finančního výboru zastupitelstva města
c) Ing. Soňu Ručilovou členkou finančního výboru zastupitelstva města
d) Ing. Rudolfa Chamrátha členem finančního výboru zastupitelstva města
e) Ing. Pavlu Brady členkou finančního výboru zastupitelstva města
f) Ing. Jana Stanjuru členem finančního výboru zastupitelstva města
g) Ing. Radima Křupalu členem finančního výboru zastupitelstva města
h) Ing. Bohumila Křempka členem finančního výboru zastupitelstva města
i) pana Milana Nevluda členem finančního výboru zastupitelstva města
j) Ing. Petra Paláčka členem finančního výboru zastupitelstva města

Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 10 

19/1/ZM/18 Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, 
volba předsedů a členů

Zastupitelstvo města

1. stanovuje
počet členů kontrolního výboru zastupitelstva města na 11

Výsledek hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 

20/1/ZM/18 Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, 
volba předsedů a členů

Zastupitelstvo města

1. volí
Mgr. Jiřího Rybu předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města

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

21/1/ZM/18 Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, 
volba předsedů a členů

Zastupitelstvo města

1. volí
a) paní Marcelu Panáčkovou členkou kontrolního výboru zastupitelstva města
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b) Mgr. Mariana Babice členem kontrolního výboru zastupitelstva města
c) Ing. Pavla Kořízka členem kontrolního výboru zastupitelstva města
d) pana Lukáše Vaňka členem kontrolního výboru zastupitelstva města
e) Bc. Pavla Komárka členem kontrolního výboru zastupitelstva města
f) Mgr. Hanku Kuzníkovou Mroskovou členkou kontrolního výboru zastupitelstva města
g) Mgr. Petra Orieščíka členem kontrolního výboru zastupitelstva města
h) Mgr. Dalibora Halátka členem kontrolního výboru zastupitelstva města
i) pana Martina Šatného členem kontrolního výboru zastupitelstva města
j) pana Jaroslava Čecha členem kontrolního výboru zastupitelstva města

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

22/1/ZM/18 Stanovení termínu konání 2. zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1. stanovuje
termín konání 2. zasedání zastupitelstva města na pondělí dne 17. 12. 2018 od 9:00 hodin

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 

23/1/ZM/18 Slezský fotbalový club Opava a.s. - zrušení usnesení č. 715/35 ZM 18 ze dne 4. 10. 2018

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
že dosud nebyla uzavřena ani primátorem města podepsána Kupní smlouva o převodu akcií 
(PID: MMOPP00EUXKN) mezi statutárním městem Opava a společností Group Privee & Cie Limited, se 
sídlem The Fairmont Dubai, off. 611, Sheikh Zayed Road, P.O.BOX 33964, Dubai, UAE (Spojené 
Arabské Emiráty), IČ (Comp. Reg. No): ICC20180277 (dále jen "Kupující"), schválená usnesením 
zastupitelstva města č. 715/35 ZM 18 bod 2 ze dne 4. 10. 2018, neboť nebyly splněny předpoklady, jimiž 
zastupitelstvo města svým usnesením č. 715/35 ZM 18 bod 1 ze dne 4. 10. 2018 podepsání této 
smlouvy podmínilo a které spočívají v ověření, že Kupující existuje, že pan Martin Groh je oprávněn za 
něj jednat a že Kupující je součástí finančně zajištěné mateřské bankovní skupiny, přičemž takovým 
dokladem se rozumí letter of credit, případně proof of funds

2. bere na vědomí
že platnost nabídky Kupujícího ze dne 17. 9. 2018 na odkoupení akcií společnosti Slezský fotbalový club 
Opava a.s., jak ji pan Martin Groh, zástupce Kupujícího, časově omezil, skončila dnem 31. 10. 2018

3. bere na vědomí
dopis podepsaný panem Martinem Grohem, President of the Bank, ze dne 2. 11. 2018, který byl doručen 
po skončení platnosti původní nabídky, tj. po 31. 10. 2018, v němž pan Martin Groh (zřejmě jménem 
Kupujícího) mj. žádá statutární město Opavu o akceptaci prodloužení nabídky Kupujícího na odkoupení 
strategického podílu ve společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. a vyjadřuje předpoklad, že 
v pondělí (zřejmě myšleno pondělí 5. 11. 2018) se začne celá věc finančně realizovat a vypořádávat

4. ruší
usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy č. 715/35 ZM 18 ze dne 4. 10. 2018
(usn. č. 715/35 ZM 18 - Prodej podílu ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s.: Zastupitelstvo města
1. ukládá primátorovi města, aby za statutární město Opava podepsal Kupní smlouvu o převodu akcií, 
bude-li schválena, až po-té, co bude ověřeno, že kupující existuje, že pan Martin Groh je za něj 
oprávněn právně jednat a že kupující je součástí finančně zajištěné mateřské - bankovní skupiny, jak 
deklaroval pan Martin Groh, zástupce kupujícího, s tím, že takovým dokumentem se rozumí letter of 
credit případně proof of funds; 2. schvaluje upravenou Kupní smlouvu o převodu akcií, PID 
MMOPP00EUXKN, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, a společností Group Privee & Cie Limited, se sídlem The Fairmont Dubai, off. 611, Sheikh 
Zayed Road, P.O.BOX 33964, Dubai, UAE (Spojené Arabské Emiráty), IČ (Comp. Reg. No): 
ICC20180277)

5. ukládá radě města
a) neprodleně vstoupit v jednání s Kupujícím za účelem vyjasnění všech sporných či pochybných 

záležitostí souvisejících s případným prodejem akcií společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. 
Kupujícímu

b) 
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následně, zejména s ohledem na fakt, že platnost původní nabídky skončila dne 31. 10. 2018, a také 
s ohledem na výsledek jednání dle bodu 5a) tohoto usnesení, projednat nové podmínky případného 
prodeje akcií společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. Kupujícímu

c) informaci o výsledku těchto jednání včetně případného materiálu, jehož předmětem bude schválení 
příslušné kupní smlouvy o prodeji akcií společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. mezi 
statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Kupujícím jako kupujícím, předložit zastupitelstvu 
statutárního města Opavy na jeho nejbližším zasedání

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

24/1/ZM/18 Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou v délce 28 dnů panu Ing. Radimu Křupalovi
b) poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou v délce 11 dnů panu Mgr. Daliboru Halátkovi

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

Ing. Tomáš Navrátil
primátor města

Bc. Hana Brňáková
1. náměstkyně primátora města
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