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Volba ověřovatelů zápisu 

 Zastupitelstvo města 

  volí 

  ověřovatele zápisu z 29. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
konaného dne 12. 2. 2018, a to: 

  − pana Pavla Stehlíka 
− pana Adama Ludvíka Kwieka 

 
 
569/29 ZM 18 
 

Volba členů návrhové komise 

 Zastupitelstvo města 

  volí 

  návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z  29. zasedání 
Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 12. 2. 2018 ve složení: 

  − předsedkyně: Bc. Hana Brňáková 
− členka: Ing. Jana Kolarczyková 
− člen: Ing. Martin Viltavský 
− člen: pan Jaroslav Čech 
− člen: Ing. Lumír Měch 

 
 
 
570/29 ZM 18 
 

Schválení programu 29. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  program 29. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 

 
 
571/29 ZM 18 
 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  zřizovací listinu příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava s účinností  
od 13. 2. 2018 
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Obecně závazná vyhláška č. X/2018, k zabezpečení některých místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, k zabezpečení některých místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích s účinností patnáctého 
dne po dni vyhlášení 
 

 
 
 
573/29 ZM 18 
 

Obecně závazná vyhláška č. X/2018, o místním poplatku ze psů 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku ze psů s účinností 
patnáctého dne po dni vyhlášení 
 

 
 
 
574/29 ZM 18 
 

Informace o projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“ 

 Zastupitelstvo města 

  bere na vědomí 

  obsah projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“ a jednotlivé etapy 
revitalizace sídliště v Opavě - Kylešovicích   

 
 
 
575/29 ZM 18 
 

Zřizovací listina Knihovny Petra Bezruče v Opavě 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  zřizovací listinu (MMOPP00HO3YA) Knihovny Petra Bezruče v Opavě, p. o., se 
sídlem Nádražní okruh 695/27, 746 01 Opava  
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Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, 
Mařádkova 15 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „IROP PRO ZŠ 
MAŘÁDKOVA“ Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace 
ve výši 3.946.000,00 Kč 
 

 
 
 
577/29 ZM 18 
 

Realizace investičních akcí v roce 2018 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  upravený seznam investičních akcí na rok 2018 s tím, že v roce 2018 budou 
realizovány akce uvedené pod oddílem „zařazené k realizaci v roce 2018“ a akce  
pod oddílem „dotační tituly“ jen v případě získání dotace  
 

 
 
 
578/29 ZM 18 
 

Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2018 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  seznam projektových dokumentací na rok 2018 

 
 
 
579/29 ZM 18 
 

Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021 

 Zastupitelstvo města 

  volí 

  v souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících 
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů do funkce přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 
2021: 
 

  Bc. M. V., trvale bytem Opava 1 
p. J. N., trvale bytem Opava 7 
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Městská policie Opava - petice 

 Zastupitelstvo města 

  bere na vědomí 

  petici s názvem „Nesouhlas s postupy vedení Městské policie Opava (MPO) – 
Odvolání vedení MPO“ ze dne 28. 11. 2017 doručenou dne 5. 12. 2017 
 

 
 
 
581/29 ZM 18 
 

Koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City 

 Zastupitelstvo města 

  bere na vědomí  

  koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City 

 
 
 
582/29 ZM 18 
 

Majetkové záležitosti 
 

 Zastupitelstvo města  

 1. ruší 

  usnesení ZMO ze dne 30.10.2017 č.usn. 511/26 ZM 17 odst. 1. písm. b)  
(ZMO schvaluje kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJ8U) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem P. Ch., manžely V. a O. H., paní M. K., paní E. K. a manžely H.  
a J. T. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2162/2  
– zahrada a parc.č. 2162/41 – zastavěná plocha a nádvoří,  
vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 270.415,00 Kč (cena dle zásad) 
(RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 1 písm. a) schvaluje) 

 2. schvaluje 

 a) novou kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJ8U) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem P. Ch., 
manžely V. a O. H., paní M. K., paní E. K. a manžely H. a J. T. jakožto 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2162/2 – zahrada a 
parc.č. 2162/41 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, za 
kupní cenu 255.298,00 Kč (cena dle zásad) (RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 
RM 18 odst. 2, písm. a) schvaluje) 
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b) kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7DQ) mezi Statutárním městem Opavou se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Z. V. 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1817/1 – 
ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 1817/4, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 18.300,00 Kč,  
tj. 300,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 
2, písm. b) schvaluje) 

 c) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GUBVG) mezi Statutárním 
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem A. K. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  pozemku parc.č. 
538/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava- Předměstí, za kupní cenu 366.850,00 Kč, tj. 
1.450,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) (RMO 24.1.2018, č. usn. 
2812/77 RM 18 odst. 2, písm. c) schvaluje) 

 3. schvaluje 
 

  souhlasné prohlášení a kupní smlouvu (PID MMOPP00GUAY8) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem 
T. L., paní J. T. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je uznání 
vlastnického práva u pozemku parc.č. 3305/49, k.ú. Kateřinky u Opavy a jeho 
následný prodej(RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 3) schvaluje) 

 4. schvaluje 

  kupní smlouvu (PID MMOPP00GUAE0) mezi Ing. A.  F. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, za účasti vedlejšího účastníka paní D. F. jakožto manželky, která 
z převodem předmětných pozemků souhlasí, jejímž předmětem je výkup 
pozemků parc.č. st. 1721 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, stavba občanského vybavení, parc.č. 1588/1 – ostatní plocha, parc.č. 
1588/2 – ostatní plocha, parc.č. 1588/8 – ostatní plocha, parc.č. 1588/9 – ostatní 
plocha, parc.č. 1588/10 – ostatní plocha, parc.č. 1588/16 – ostatní plocha, vše 
k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 9.255.000,00 Kč, (cena dohodou) (RMO 
24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 4) schvaluje) 
 

 5. schvaluje 

 a) ceny pozemku parc.č. 2290/6 a části pozemku 2290/5 označené  
dle nezapsaného geometrického plánu novým parc. č. 2290/91, k.ú. Opava  
– Předměstí ve vlastnictví Statutárního města Opavy a ČR- Krajské hygienické 
stanice pro účely směny těchto pozemků mezi uvedenými subjekty  
bez finančního vypořádání – smlouva o bezúplatném převodu pozemků 
(RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 6, písm. a) schvaluje) 

 b) smlouvu o bezúplatném převodu pozemků (směnné smlouvy) (PID 
MMOPP00GUB0R), jejímž předmětem je převod pozemku parc. č. 2290/6 v k.ú. 
Opava-Předměstí  ve vlastnictví Statutárního města Opavy a části pozemku 
parc. č. 2290/5 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc. č. 
2290/91 v k.ú. Opava-Předměstí ve vlastnictví ČR-Krajské hygienické 
stanice(RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 6, písm. b) schvaluje) 
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6. schvaluje 
 

 a) směnnou smlouvu (PID MMOPP00GUB52) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a manžely Mgr. L. a Ing. Š. K., jejímž 
předmětem je směna části pozemku parc.č. 1070/1 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 1 novým parc.č. 1070/42, 
a části pozemku parc.č. 1048/1 – trvalý travní porost, označené dle 
nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 1 novým parc.č. 1048/24, vše 
ve vlastnictví SMO, za část pozemku parc.č. 1242/2 – orná půda, označenou dle 
nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 2 jako písm. „a“ a část 
pozemku parc.č. 1240/2 – ostatní plocha, označenou dle nezapsaného 
přiloženého geometrického plánu č. 2 jako písm. „b“, ve vlastnictví manželů K., 
které se slučují do nově označeného pozemku parc.č. 1242/4, vše k.ú. 
Kylešovice, s finančním doplatkem ve výši 48.000,00 Kč ve prospěch manželů K. 
(RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 6, písm. a) schvaluje) 

 b) směnnou smlouvu (PID MMOPP00GUB6X) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a paní D. K., za účasti vedlejšího 
účastníka pana S. K. z důvodu ukončení stávající nájemní smlouvy, jejímž 
předmětem je směna části pozemku parc.č. 1249 – zahrada, označené dle 
nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 1 novým parc.č. 1249/2, ve 
vlastnictví SMO, za část pozemku parc.č. 1248 – orná půda, označené dle 
nezapsaného přiloženého geometrického plánu č. 2 novým parc.č. 1248/2, ve 
vlastnictví paní D. K., vše k.ú. Kylešovice, s finančním doplatkem ve výši 
8.700,00 Kč ve prospěch paní D. K. (RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 
odst. 6, písm. b) schvaluje) 

 c) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVEVI) mezi panem T. V. jako prodávajícím  
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1372/15 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1372/21, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 9.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou) (RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. a) schvaluje)  

 d) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVG25) mezi panem T. V. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1383/12 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1383/16, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 73.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou) (RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. b) schvaluje)  

 e) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVFTL) mezi paní B. M. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 66/3 – zahrada, 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 66/5, a 
části pozemku parc.č. 68 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 68/2, vše k.ú. Kylešovice, za kupní 
cenu 3.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 29.11.2017, č. usn. 
2676/74 RM 17 odst. 5, písm. c) schvaluje)   
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f) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVEX8) mezi panem M. V. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1365/1 – orná 
půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1365/3, a části pozemku parc.č. 1361/1 – ostatní plocha, označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1361/5, vše k.ú. 
Kylešovice, za kupní cenu 51.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 
29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. d) schvaluje)  

 g) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVEY3) mezi manžely MUDr. A. a Mgr. P. V. 
jako prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1383/5 
– orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 1383/20, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 60.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 
(cena dohodou) (RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. e) 
schvaluje)  

 h) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVG30) mezi manžely Ing. V. a I. C. jako 
prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1382/14 – orná 
půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1382/30, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 77.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou) (RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. f) schvaluje)   

 i) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVG0F) mezi panem S. K. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1380/2 – zahrada, 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1380/6, 
k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 8.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
(RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. g) schvaluje)   

 j) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVF5X) mezi manžely PaedDr. O. a J. R. jako 
prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1383/11 – orná 
půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1383/17, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 75.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou) (RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. h) schvaluje)    

 k) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVF8I) mezi panem P. K. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 66/2 – zahrada, 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 66/4, 
k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
(RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. i) schvaluje)   
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l) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVF42) mezi Ing. M. K.  
a Mgr. L. K. jako prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku 
parc.č. 1382/8 – orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako pozemek parc.č. 1382/34, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 65.600,00 Kč, tj. 
800,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, 
písm. j) schvaluje)    

 m) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVF2C) mezi Mgr. M. S. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1382/15  
– orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 1382/29, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 77.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2  
(cena dohodou) (RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. k) 
schvaluje)    

 n) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVF1H) mezi paní E. S. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1382/24  
– orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 1382/31, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 8.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2  
(cena dohodou) (RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. l) 
schvaluje)    

 o) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVF7N) mezi panem K. S. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. 1383/2 – orná půda, k.ú. 
Kylešovice, za kupní cenu 132.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
(RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. m) schvaluje)   

 p) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVFRV) mezi panem T. V. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1383/10  
– orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 1383/18, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 76.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2  
(cena dohodou) (RMO 29.11.2017, č. usn. 2676/74 RM 17 odst. 5, písm. n) 
schvaluje)    

 q) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVF9D) mezi manžely E. a I. Ř. jako 
prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1246  
– orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 1246/2, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 24.800,00 Kč,  
tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 
5, písm. a) schvaluje) 

 r) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVFSQ) mezi manžely S. a J. P. jako 
prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1399/6 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1399/42, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 72.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou) (RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 5, písm. b) schvaluje)   
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s) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVFLP) mezi paní A. J. jako prodávající a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1368/1 – orná půda 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1368/9, 
k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
(RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 5, písm. c) schvaluje) 

 t) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVG1A) mezi panem M. S. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1382/12 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1382/32, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 63.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou) (RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 5, písm. d) schvaluje) 
 

 u) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVFUG) mezi manžely D. a R. V. jako 
prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1382/9 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1382/33, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 68.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou) (RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 5, písm. e) schvaluje) 

 v) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVFX1) mezi panem L. K. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1360/3 – orná půda 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1360/6, 
k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 59.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
(RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 5, písm. f) schvaluje)   

 w) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVF37) mezi paní M. G. jako prodávajícím a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, za účasti spoluuživatele paní L. P. z důvodu omezení věcného 
břemene spoluužívání, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 52 – 
zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“ a části 
pozemku parc.č. 56 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického 
plánu jako díl „b“, které se slučují do nově označeného pozemku parc.č. 52/2, 
k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 40.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
(RMO 24.1.2018, č. usn. 2812/77 RM 18 odst. 5, písm. g) schvaluje)   

 
 
 
583/29 ZM 18 
 

Smlouva o poskytnutí dotace - Dolní oblast Vítkovice 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
(MMOPP00HNWKY), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Dolní oblastí VÍTKOVICE, z. s., se sídlem Vítkovice 3004, 
703 00 Ostrava, IČ 75125285   
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Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava – zahájení koncesního 
řízení 
 

 Zastupitelstvo města 

 1. bere na vědomí 

  rozhodnutí zastupitelstva SMO ze dne 24. 4. 2017 usnesení č. 445/22 ZM 17, 
které schválilo způsob provozování kanalizace pro veřejnou potřebu s čištěním 
na ČOV jako oddílný model provozování, tj. výběr externího provozovatele  
s respektováním dotačních podmínek pro novou provozní smlouvu uzavíranou 
na dobu 10 let, za podmínky následného udělení výjimky od Státního fondu 
životního prostředí České republiky. Společnost J2V services s.r.o. na základě 
příkazní smlouvy připravila koncesní dokumentaci v souladu s výše uvedenými 
podmínkami. Dne 1. 12. 2017 Státní fond životního prostředí České republiky 
koncesní dokumentaci schválil 

 2. schvaluje 

  koncesní dokumentaci koncesního řízení s názvem „Výběr provozovatele 
kanalizace statutárního města Opava“ 
 

 3. pověřuje 

  společnost J2V services s.r.o., zastoupenou Ing. Jaroslavem Glogarem, 
jednatelem společnosti na základě příkazní smlouvy (uzavřené dne 4. 8. 2017) 
k zahájení koncesního řízení 
 

 
 
 
585/29 ZM 18 
 

Bezúplatný převod stavby 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  bezúplatný převod stavby stálého těžkého opevnění na pozemku parc.č. 910/2 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Malé Hoštice z vlastnictví ČR – Ministerstvo 
obrany ČR do vlastnictví Statutárního města Opava bez omezujících podmínek  

 
 
 
586/29 ZM 18 
 

Dukelská kasárna - schválení studie a záměru prodeje 

 Zastupitelstvo města 

 1. bere na vědomí 

  ideovou architektonicko-urbanistickou studii Dukelská kasárna (zak. č. 
A3817035) zpracovanou společností ATELIER 38 s.r.o, se sídlem Porážková 
1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25858343 
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  vyhlášení výzvy k podávání návrhů řešení revitalizace části areálu bývalých 
Dukelských kasáren v Opavě, jejíž znění je přílohou č. 2. tohoto materiálu 

 
 
 
 
587/29 ZM 18 
 

Záměr architektonické obnovy severní části Horního náměstí 

 Zastupitelstvo města 

  odročuje 

  projednání záměru na úpravu severní fronty Horního náměstí č. 33, 34, 35  
a záměr dále připravovat k realizaci 

 
 
 
 
588/29 ZM 18 
 

Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 
117 odst. 1 zákona o obcích 
- zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 18. 10. 2017  

do 24. 1. 2018 
 - zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy  
       od 27. 10. 2017 do 9. 2. 2018 
 

 Zastupitelstvo města 

  bere na vědomí 

 a) činnost Rady statutárního města Opavy za období od 18. 10. 2017 
do 24. 1. 2018 

 b) činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města 
Opavy za období od 27. 10. 2017 do 9. 2. 2018 
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období 
od 18. 10. 2017 
 

 Zastupitelstvo města 

  bere na vědomí 

 a) informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města  
za období od 18. 10. 2017 

 b) informaci o přidělení názvu ulice Kačírkova nově vznikající ulici v lokalitě  
u ul. Olomoucká 
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO 

 Zastupitelstvo města 

  bere na vědomí 

  zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy 

 
 
 
 
591/29 ZM 18 
 

Závazek SMO na spolufinancování denního stacionáře pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  Závazek SMO na spolufinancování sociální služby denní stacionář pro osoby  
se zdravotním postižením a seniory organizace Česká provincie Kongregace 
Dcer Božské Lásky v nově zrekonstruovaném objektu v zahradě Mariana ve výši 
600.000,00 Kč, v případě schválení projektu „Vybudování zázemí nového 
denního stacionáře v Opavě pro seniory, osoby zdravotně postižené a osoby  
s poruchami autistického spektra“ předloženého v rámci výzvy 82. Rozvoj 
sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Integrovaného regionálního 
operačního programu 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ing. Radim Křupala  v.r. 
primátor 

Ing. Martin Víteček   v.r. 
1. náměstek primátora 

 
 
 
 
 
 
 
 


