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Volba ověřovatelů zápisu 

 Zastupitelstvo města 

  volí 

  ověřovatele zápisu z 34. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
konaného dne 17. 9. 2018, a to: 

  − Ing. Lumíra Měcha 
− pana Libora Moravce 

 
 
 
673/34 ZM 18 
 

Volba členů návrhové komise 

 Zastupitelstvo města 

  volí 

  návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z  34. zasedání 
Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 17. 9. 2018 ve složení: 

  − předseda: Mgr. Tomáš Čvančara 
− člen: Ing. Tomáš Navrátil  
− člen: Ing. arch. Jan Zelinka 
− člen: Ing. Romeo Doupal  
− členka: MUDr. Miroslava Kolář 

 
 
 
 
674/34 ZM 18 
 

Schválení programu 34. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  upravený program 34. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
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Majetkové záležitosti  
 
 

 Zastupitelstvo města  
 

 1. schvaluje 
 

  darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00HZPVG) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
dárcem a povinným z věcného břemene a Židovskou obcí v Ostravě se sídlem 
Tovární 732/15, 706 00, Ostrava, IČ 00562602  jakožto obdarovaným  
a oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení služebnosti  
a darování části pozemku parc.č. 2566/1 – ostatní plocha, označené  
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2566/21, k.ú. Opava  
- Předměstí (RMO 5.9.2018, č. usn. 3427/91 RM 18 odst. 5) schvaluje) 
       

 2. schvaluje 

  smlouvy o bezúplatném převodu pozemku (PID MMOPP00HZQ0K) mezi ČR – 
Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, 
IČ 01312774, zastoupeným Mgr. Danou Liškovou,  ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu jako převádějícím a Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod 
části pozemku parc.č. 510/6 – zahrada, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 510/49, k.ú. Vávrovice (RMO 5.9.2018, č. usn. 
3427/91 RM 18 odst. 6) schvaluje)       

 3. schvaluje 

 a) kupní a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU981) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem R. H., paní J. H., panem J. K., panem P. S., paní M. S. a panem M. Z.  
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 420  
– zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 141.388,00 Kč (cena  
dle zásad) (RMO 8.8.2018, č. usn. 3357/89 RM 18 odst. 1 písm. a) schvaluje)       

 b) kupní smlouvu (PID MMOPP00GU8IU) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem M. A., Mgr. M. H., Ing. D. I., panem J. K., Ing. J. M., paní D. M., 
manžely R. a Mgr. M. P. a panem O. Š.  jako kupujícími, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 573 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava  
- Předměstí, za kupní cenu 12.400,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
(RMO 8.8.2018, č. usn. 3357/89 RM 18 odst. 1 písm. b) schvaluje)        

 c) kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ4YW) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem W. F.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku 
parc.č. 2319 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 2319/4,  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 7.260,00 Kč (cena 
dle zásad) (RMO 8.8.2018, č. usn. 3357/89 RM 18 odst. 1 písm. c) schvaluje)        
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675/34 ZM 18 d) kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ525) mezi Statutárním městem Opava se 

sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem D. H. za účasti společnosti DanCars CZ s.r.o.  jako kupujícím, jejímž 
předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 2154/1 – ostatní plocha, označených 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2154/104 a parc.č. 2154/103,  
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 131.544,00 Kč, tj. 1.044 Kč/m2 (cena dle 
znaleckého posudku)  + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 8.8.2018, 
č. usn. 3357/89 RM 18 odst. 1 písm. d) schvaluje)       

 e) kupní smlouvu (PID MMOPP00GU8U6) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely J. a Y. 
R. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 106/1  
– zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, označené dle nezapsaného geometrického 
plánu původním parc.č. 106/1  za cenu ve výši 106.880,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 
(cena dle zásad) (RMO 22.8.2018, č. usn. 3400/90 RM 18 odst. 3 písm. a) 
schvaluje)            

 f) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU8TB) 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. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku 
parc.č. 106/1 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, označené  
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 106/2 za cenu ve výši 
140.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 22.8.2018, č. usn. 
3400/90 RM 18 odst. 3 písm. b) schvaluje)            

 g) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZPY1) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem E. V. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 394/66  
– zahrada a části pozemku parc.č. 2312/2 – ostatní plocha, označené  
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č 2312/15, k.ú. Kateřinky  
u Opavy, za cenu ve výši 24.800,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 
5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 1 písm. b) schvaluje)       

 4. schvaluje 
(ZO Stará silnice Opava – osada Filípkova) 

 a) kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ4FJ) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely  
J. a H. H. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 
1079/241 – zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č 1079/331 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 49.950,00 Kč,  
tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 2 písm. a) schvaluje)       
 



 5 34. ZMO 17. 9. 2018 

Anonymizované usnesení 

675/34 ZM 18 
 

b) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00IQ4EO) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a paní I. K. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 
1079/241 – zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č 1079/330 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 47.700,00 Kč,  
tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 2 písm.b ) schvaluje)       
 

 c) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00IQ4CY) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a manžely E. a M. G. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc.č. 1079/241 – zahrada, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č 1079/329 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu  
ve výši 48.600,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 
(cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 2 
písm. c) schvaluje)       
 

 d) kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ4B3) 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. F. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1079/241  
– zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č 
1079/328 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 48.150,00 Kč,  
tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 2 písm. d) schvaluje)       
 

 e) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00IQ4A8) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a paní M. S. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 
1079/241 – zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č 1079/327 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 47.700,00 Kč,  
tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 2 písm. e) schvaluje)       
 

 f) kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ49D) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Mgr. I. K. jakožto 
kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1079/241 – zahrada, 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č 1079/326 k.ú. 
Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 47.700,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, 
č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 2 písm. f) schvaluje)       
 

 g) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00IQ48I) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a manžely B. a I. G. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc.č. 1079/241 – zahrada, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č 1079/325 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu  
ve výši 53.550,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 
(cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 2 
písm. g) schvaluje)       
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h) kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ47N) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely B. a K. 
Š. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 
1079/241 – zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č 1079/241 k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 100.350,00 Kč,  
tj. 450,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 2 písm. h) schvaluje)       
 

 5. schvaluje 
(ZO Stará silnice Opava – osada Stará silnice) 

 a) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU893) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a paní L. M. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
1474/7 – zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4  
– trvalý travní porost, k.ú. Kateřinky u Opavy vzniklých dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 79.809,00 Kč,  
tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 písm. ) schvaluje)       
 

 b) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU888) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a manžely J. a N. P. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 1474/8 – zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4  
– trvalý travní porost, k.ú. Kateřinky u Opavy vzniklých dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 81.289,00 Kč,  
tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 písm. ) schvaluje)       
 

 c) kupní smlouvu (PID MMOPP00GU87D) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem O. Š. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/9  
– zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4  
– trvalý travní porost, k.ú. Kateřinky u Opavy vzniklých dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve výši 80.919,00 Kč,  
tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého 
posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 písm. c) schvaluje)       
 

 d) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU86I) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem J. P. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
1474/10 – zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4 – trvalý 
travní porost, k.ú. Kateřinky u Opavy vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 80.179,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, 
č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 písm. d) schvaluje)       
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e) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU85N) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem L. S. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
1474/11 – zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4 – trvalý 
travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického 
plánu, za cenu ve výši 88.319,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů 
spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 
3430/91 RM 18 odst. 3 písm. e) schvaluje)       
 

 f) kupní smlouvu (PID MMOPP00GU84S) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely P. a B. 
V. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/12  
– zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4  
– trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 95.719,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, 
č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 písm. f) schvaluje)       
 

 g) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU83X) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a manžely M. a V. D. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 1474/13 – zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4  
– trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 89.799,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, 
č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 písm. g) schvaluje)       
 

 h) kupní smlouvu (PID MMOPP00GU822) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní J. Š. 
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/14 – zahrada 
a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4 – trvalý travní porost, k.ú. 
Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve 
výši 93.869,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 
(cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 
písm. h) schvaluje)       
 

 i) kupní smlouvu (PID MMOPP00GU80C) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely M. a N. 
B. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/15  
– zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4 – trvalý travní 
porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, 
za cenu ve výši 87.949,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených 
s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 
18 odst. 3 písm. i) schvaluje)       
 

 j) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU817) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a paní J. K. Z. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
1474/16 – zahrada a podílu o velikosti 1/10 na pozemku parc.č. 1474/4 – trvalý 
travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického 
plánu, za cenu ve výši 84.249,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů 
spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 
3430/91 RM 18 odst. 3 písm. j) schvaluje)       
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k) kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7ZO) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní I. B. jakožto 
kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/17 – zahrada  
a podílu o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6 – trvalý travní porost, k.ú. 
Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, za cenu  
ve výši 105.397,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených  
s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 
18 odst. 3 písm. k) schvaluje)       
 

 l) kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7XY) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely J. a Z. 
G. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/18  
– zahrada a pozemku parc.č. 1474/5 – trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých 
dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, za cenu  
ve výši 99.900,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 
(cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 
písm. l) schvaluje)       
 

 m) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU7YT) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a manžely M. a H. K. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 1474/17 – zahrada a podílu o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6  
– trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 162.007,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, 
č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 písm. m) schvaluje)       
 

 n) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU7W3) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a manžely L. a L. O. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 1474/20 – zahrada a podílu o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6  
– trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 169.777,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, 
č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 písm. n) schvaluje)       
 

 o) kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ57G) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní I. G. 
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1474/21 – zahrada 
a podílu o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6 – trvalý travní porost, k.ú. 
Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu, za cenu ve 
výši 66.917,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem 
(cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 
písm. o) schvaluje)       
 

 p) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00IQ58B3) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a paní J. K. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
1474/22 – zahrada a podílu o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6 – trvalý 
travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického 
plánu, za cenu ve výši 123.527,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů 
spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 
3430/91 RM 18 odst. 3 písm. p) schvaluje)       
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q) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00IQ56L) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a paní M. H. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
1474/23 – zahrada a podílu o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6 – trvalý 
travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného geometrického 
plánu, za cenu ve výši 96.147,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů 
spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, č. usn. 
3430/91 RM 18 odst. 3 písm. q) schvaluje)       
 

 r) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00IQ55Q) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a manžely T. a M. K. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 1474/24 – zahrada a podílu o velikosti 1/7 na pozemku parc.č. 1474/6  
– trvalý travní porost, k.ú. Jaktař vzniklých dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu, za cenu ve výši 109.098,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada 
nákladů spojených s převodem (cena dle znaleckého posudku) (RMO 5.9.2018, 
č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 3 písm. r) schvaluje)       
 

 6. schvaluje 

 a) kupní smlouvu (PID MMOPP00GUAGQ) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní M. B. 
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
2327/38 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 
9.000,00 Kč/rok, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 8.8.2018, č. usn. 
3357/89 RM 18 odst. 2 písm. a) schvaluje)     
   

 b) kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ530) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely  
Mgr. D. a Mgr. L. A. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod 
garáží parc.č. 2702/415 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena  
dle zásad) (RMO 8.8.2018, č. usn. 3357/89 RM 18 odst. 2 písm. b) schvaluje)  

 c) kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ4NF) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem M. V. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
2291/24 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 
8.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 22.8.2018, č. usn. 3400/90 
RM 18 odst. 2 písm. a) schvaluje)            

 d) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZQI2) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností 
PETRA HELP s.r.o., zastoupenou MUDr. Petrou Vytřísalovou, jednatelkou, 
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku  pod garáží parc.č. 553/1 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 
28.810,00 Kč, tj. 1.200,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)  
+ úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 22.8.2018, č. usn. 3400/90 RM 
18 odst. 2 písm. b) schvaluje)            
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7. schvaluje 

  Rozpočtové opatření č. 2018/11/Z 
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 
                      výkupy pozemků 
                      (3639,6130,00000000,0052,0000000000000)                 - 186.060,00 Kč 
 
                      úhrady sankcí jiným rozpočtům 
                      (3639,5363,00000000,0052,0000000000000)                 + 186.060,00 Kč 
(RMO 22.8.2018, č. usn. 3400/90 RM 18 odst. 1) schvaluje)       

 8. schvaluje 

 a) kupní smlouvu (PID MMOPP00GVEWD) mezi paní Ing. M. P. 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. 1254/1 – zahrada 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1254/3, 
k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 18.400,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
(RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 2 písm. b) schvaluje)   

 b) směnnou smlouvu (PID MMOPP00GVFMK) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem Ing. JUDr. J. K., jejímž 
předmětem je směna části pozemku parc.č. 2772/1 – ostatní plocha označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2772/34  
ve vlastnictví SMO, za část pozemku parc.č. 1260 – orná půda označené  
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1260/2  
ve vlastnictví Ing. JUDr. J. K., k.ú. Kylešovice, bez finančního vypořádání (RMO 
6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 2 písm. d) schvaluje)   
 

 9. schvaluje 

  kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ4VB) mezi paní D. S. 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 spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 
pozemku parc.č. 1730/10 – orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 
9.651,00 Kč, tj. 268,08 Kč/m2 (cena dle zákona č. 416/2009 Sb.) (RMO 8.8.2018, 
č. usn. 3357/89 RM 18 odst. 3) schvaluje)   
      

 10. schvaluje 

  kupní smlouvy (PID MMOPP00HZPWB) mezi ČR – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, 
Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou, ředitelkou odboru 
Odloučené pracoviště Opava 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 
koupě pozemku parc.č. 1241/4 – ostatní plocha,  k.ú. Kylešovice, za cenu  
ve výši 505.000,00 Kč, tj. 438,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 5.9.2018, č. usn. 
3430/91 RM 18 odst. 4) schvaluje)   
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11. schvaluje 

  převzetí nemovitého majetku po zemřelém A. M. tj. pozemek parc.č. 317 – trvalý 
travní porost, k.ú. Vávrovice(RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 7) 
schvaluje)   
 

 12. schvaluje 
 

  kupní smlouvu (PID MMOPP00IQ4KU) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní I. H. a paní 
S. P. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1959/6 – 
zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 6.400,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 
(cena dle zásad) (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 1 písm. a) 
schvaluje)   
 

 13. neschvaluje 
 

  prodej pozemku parc.č. 1959/6 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, Ing. E. T. 
(RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 8 písm. a) neschvaluje)  
  

 14. neschvaluje 

 a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 3053/3 – ostatní plocha, k.ú. Opava  
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy (RMO 5.9.2018, 
č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 8 písm. b) neschvaluje)       
 

 b) záměr prodeje pozemku parc.č. 2701 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 
(RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 8 písm. c) neschvaluje)       
 

 15. neschvaluje 

  převzetí nemovitého majetku po zemřelém K. Č tj. spoluvlastnický podíl ve výši 
1/8 na pozemcích parc.č. 4643/470, parc.č. 5481, parc.č. 5611, parc.č. 4647/142 
– orná půda, parc.č. 4643/318 – ostatní plocha, parc.č. 4643/346 – trvalý travní 
porost, parc.č. 4643/631, parc.č. 4705/17 – ostatní plocha, k.ú. Veselí - 
Předměstí, obec Veselí nad Moravou, okres Hodonín, kraj Jihomoravský (RMO 
5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 9) neschvaluje)    
 

 16. neschvaluje 

  vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1883/49 - zahrada  k.ú. Kateřinky 
u Opavy, dle přiloženého snímku katastrální mapy (RMO 5.9.2018, č. usn. 
3430/91 RM 18 odst. 10) neschvaluje)       
   

 17. neschvaluje 

 a) snížení kupní ceny u části pozemku parc.č. 992/2 – ostatní plocha a části 
pozemku parc.č. 993/1 – zastavěná plocha, k.ú. Opava – Předměstí z ceny 
1.270,00 Kč/m2 na cenu 400,00 Kč/m2 (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 
odst. 11 písm. a) neschvaluje)       
 

 b) snížení kupní ceny u části pozemku parc.č. 1453 – orná půda, k.ú. Jaktař z ceny 
800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) na cenu 250,00 Kč/m2 (RMO 5.9.2018, č. usn. 
3430/91 RM 18 odst. 11 písm. b) neschvaluje)       
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c) snížení kupní ceny u části pozemku parc.č. 1453 – orná půda, k.ú. Jaktař z ceny 
800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) na cenu 370,00 Kč/m2 (RMO 5.9.2018, č. usn. 
3430/91 RM 18 odst. 11 písm. c) neschvaluje)       
 

 18. nepřijalo usnesení 

 a) ke kupní smlouvě (PID MMOPP00IQ4DT) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem 
Stefanem N. B., paní A. B. a panem M. S. jakožto kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemků parc.č. st. 379 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 1073 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2694 – zastavěná plocha a nádvoří, 
části parc.č. 1558/11 – ostatní plocha označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1558/26, parc.č. 1586/2 – zahrada, 
parc.č. 1586/8 – zahrada, části parc.č. 1586/5 – ostatní plocha označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1586/14, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za cenu ve výši 909 540,00 Kč + úhrada nákladů spojených 
s převodem (RMO 5.9.2018, č. usn. 3430/91 RM 18 odst. 1 písm. c) schvaluje)       
 

 b) ke kupní smlouvě (PID MMOPP00GVFKU) mezi paní A. Ž. 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. 1372/16 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1372/19, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 20.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou) (RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 2 písm. a) schvaluje) 

 c) ke kupní smlouvě (PID MMOPP00GVFJZ) mezi paní M. B. 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. 1372/1 – orná půda 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1372/20, 
k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 52.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
(RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 2 písm. c) schvaluje) 

 
 
 
676/34 ZM 18 
 

Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investičních akcí 
základních škol 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  podání projektové žádosti, předfinancování projektu, financování spoluúčasti, 
provedení technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu   
a udržení výstupů min. po dobu udržitelnosti, tj. 5 let od ukončení realizace 
projektu 
 

 a)  Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace „Modernizace 
dvou počítačových učeben v ZŠ Englišova“ ve výši 3.200.000,00 Kč 
 

 b) Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace „Zřízení nových 
odborných učeben a venkovní odborné učebny se zázemím“ ve výši 
3.950.000,00 Kč 
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c) Základní školy Opava, Otická 18 – příspěvková organizace „Modernizace výuky 
přírodních věd“ ve výši 2.500.000,00 Kč 
 

 d) Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace 
„Modernizace výuky na ZŠ TGM Opava“ ve výši 3.830.873,00 Kč  
 

 e) Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace „Modernizace IT“  
ve výši 3.000.000,00 Kč 
 

 f) Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice – příspěvková organizace 
„Vybudování a vybavení DÍLNY NÁPADŮ v budově školy a navazující 
vybudování venkovní učebny“ ve výši 1.000.000,00 Kč 
 

 g) Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace 
„Zřízení a modernizace odborných učeben“ ve výši 3.500.000,00 Kč 
 

 
 
 
677/34 ZM 18 
 

Vyhlášení dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2019 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

 a) podmínky dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2019 

 b) vyhlášení výše uvedeného dotačního programu s účinností od 19. 9. 2018 
s termínem podání žádostí od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018 
 

 c) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci vyhlášení 
dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2019 (MMOPP004UZHE) 

 
 
 
678/34 ZM 18 
 

Vyhlášení dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

 a) podmínky dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 

 b) vyhlášení výše uvedeného dotačního programu s účinností od 19. 9. 2018 
s termínem podání žádostí od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018 
 

 c) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci vyhlášení 
dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 (MMOPP004UZGJ) 
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Aktualizace strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské 
Slezsko 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 
 

  aktualizaci strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské 
Slezsko 

 
 
 
680/34 ZM 18 
 

Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě 

 Zastupitelstvo města 

  souhlasí 

  se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobky č. 22B/1/31 za celkovou 
cenu ve výši 57.000,00Kč, umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
Statutárního města Opavy 

 
 
 
681/34 ZM 18 
 

Informace o zániku společnosti 

 Zastupitelstvo města 

  bere na vědomí 

  informaci o zániku společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci, se sídlem  
28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 28564111 

 
 
 
682/34 ZM 18 
 

Darovací smlouva 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  darovací smlouvu, (MMOPP00HONPN), mezi statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Slezské zemské 
muzeum se sídlem Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava, Předměstí, 
IČ 00100595, zastoupeným Mgr. Janou Horákovou, ředitelkou 
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Návrh novely Statutu statutárního města Opavy 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  obecně závaznou vyhlášku č. 8/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy, ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 3/2016, č. 4/2017 a č. 5/2018  

 
 
 
684/34 ZM 18 
 

Vyhlášení dotačního programu SPORT 2019 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

 a) podmínky dotačního programu SPORT 2019 

 b) vyhlášení dotačního programu SPORT 2019 s účinností od 19. 9. 2018 
s termínem podání žádostí od 22. 10. do 31. 10. 2018 

 c) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci vyhlášení 
dotačního programu SPORT 2019 (MMOPP0077URV) 

 
 
 
685/34 ZM 18 
 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

 a) smlouva, (MMOPP00HY4CJ), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října  117, 702 18 
Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof.  Ing.  Ivo  Vondrákem, CSc., 
hejtmanem kraje 

 b) smlouva, (MMOPP00HY4BO), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října  117, 702 18 
Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof.  Ing.  Ivo  Vondrákem, CSc., 
hejtmanem kraje 
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2018/12/Z 
  ve výdajích – odboru životního prostředí 
   Plnění strategického plánu 2015-2020  
   nespecifikované rezervy  
   (3636,5901,000000000,0130,0002431250000)    - 321.119,00 Kč 
     
   investiční transfery krajům  
   (3713,6342,000000000,0130,0002431250000)    + 321.119,00 Kč 
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Obecně závazná vyhláška č. XX/2018 o  systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání  
se stavebním odpadem na území statutárního města Opava 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2018, o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města 
Opava 

 
 
687/34 ZM 18 
 

Elektronická dražba nemovité věci 

 Zastupitelstvo města 

  nepřijalo usnesení  

  k materiálu „Elektronická dražba nemovité věci“ 

 
 
688/34 ZM 18 
 

Kupní smlouva - garáž 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  kupní smlouvu (MMOPP00EITGB), mezi Mgr. R. R., bytem Praha a statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem   

 
 
689/34 ZM 18 
 

Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem – dodatek  
č. 2 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  dodatek č. 2 (MMOPP00EITJW) ke smlouvě o poskytování energetických služeb 
se zaručeným výsledkem (MMOPP00DSRLV) ze dne 20.11.2013 mezi 
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a MVV 
Energie CZ a.s. se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 49685490, 
zastoupenou Ing. Jiřím Koptíkem, předsedou představenstva a Liborem Žížalou, 
členem představenstva společně s EVČ s.r.o. se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 
530 02 Pardubice, IČ 1350820275, zastoupenou  Ing. Bohuslavem Skaleckým, 
jednatelem společnosti 

 
 
 



 17 34. ZMO 17. 9. 2018 

Anonymizované usnesení 

690/34 ZM 18 
 

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících – Městský dopravní podnik 
a.s. 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  upravenou Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících 
(MMOPP00INV26) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města a Městským dopravním podnikem Opava a.s., Bílovecká 98, 746 01 
Opava, IČ: 64610250, zastoupeným předsedou představenstva Adamem 
Ludvíkem Kwiekem 

 
 
 
691/34 ZM 18 
 

Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatů 
města Opavy 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  návrh budoucího uspořádání silniční sítě na území statutárního města Opavy 
v rozsahu dle důvodové zprávy  

 
 
 
692/34 ZM 18 
 

Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava – smlouva 

 Zastupitelstvo města 

 1. bere na vědomí 

  rozhodnutí Rady SMO ze dne 18. 7. 2018 usnesení č. 3332/88 RM 18, kterým 
rozhodla v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů o výběru dodavatele koncesního řízení, 
a to účastníka Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665 

 2. schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP00IT8FO), mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava, IČ: 45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním 
ředitelem na základě pověření k zastupování společnosti ze dne 26. 5. 2015 
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb 
na rok 2018 

 Zastupitelstvo města 

 1. schvaluje 

  návrh na dofinancování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního 
města Opavy na rok 2018 ve výši 1.230.000,00 Kč – viz příloha č. 1, která tvoří 
nedílnou součást tohoto usnesení  
 

 2. schvaluje 

 a) dodatek č. 1 MMOPP00DILSO ke smlouvě MMOPP00DKIJS mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací ANIMA 
VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava,  
IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve 
výši 70.000,00 Kč 
 

 b) dodatek č. 1 MMOPP00DILRT ke smlouvě MMOPP00DKIIX mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Armáda 
spásy v ČR, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha,  
IČ 40613411, zastoupenou Frankem Robertem Gjeruldsenem, pplk., statutárním 
zástupcem a národním velitelem, ve výši 110.000,00 Kč  
 

 c) dodatek č. 1 MMOPP00DILQY ke smlouvě MMOPP00DKIG7 mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Centrum 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. se sídlem Bieblova 
2922/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupenou  
Ing. Liborem Schenkem, statutárním orgánem – ředitelem, ve výši  
290.000,00 Kč 
 

 d) smlouvu MMOPP00DILP3, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a organizací Česká unie neslyšících, z.ú. se sídlem Dlouhá 
729/37, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 00675547, zastoupenou Ing. Martinem 
Novákem, prezidentem, ve výši 10.000,00 Kč 
 

 e) dodatek č. 1 MMOPP00DILND ke smlouvě MMOPP00DKICR mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Elim 
Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, Kateřinky, 747 05 Opava,  
IČ 02278197, zastoupenou Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem, ve výši  
160.000,00 Kč 
 

 f) dodatek č. 1 MMOPP00DILMI ke smlouvě MMOPP00DKIBW mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Elim 
Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, Kateřinky, 747 05 Opava,  
IČ 02278197, zastoupenou Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem, ve výši  
100.000,00 Kč 
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g) dodatek č. 1 MMOPP00DILLN ke smlouvě MMOPP00DKIA1 mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací 
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelem, ve výši 
50.000,00 Kč 
 

 h) dodatek č. 1 MMOPP00DILO8 ke smlouvě MMOPP00DKI96, mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací FOKUS-
Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, 
zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedou spolku, ve výši 40.000,00 Kč 
 

 i) dodatek č. 1 MMOPP00DILTJ ke smlouvě MMOPP00DKHX1, mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací OASA 
nezisková o.p.s. se sídlem U Zlatnice 256, 747 61 Raduň, IČ 26839857, 
zastoupenou MUDr. Petrem Slaným, ředitelem, ve výši 400.000,00 Kč 
 

 j) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/10/Z 
  ve výdajích – odbor sociálních věcí 
   ANIMA VIVA z.s.  
   sociální poradna   
   (4312,5222,00000000,0040,0000158230000) + 70.000,00 Kč 
     
   Armáda spásy v ČR, z.s.  
   terénní programy  
   (4378,5222,00000000,0040,0000153230000) + 110.000,00 Kč 
     
   Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o.p.s. 
 

   osobní asistence  
   (4351,5221,00000000,0040,0000102230000) + 290.000,00 Kč 
     
   Česká unie neslyšících, z.ú.  
   sociálně aktivizační služba pro osoby se ZP  
   (4379,5222,00000000,0040,0000150230000) + 10.000,00 Kč 
     
   ELIM Opava, o.p.s.  
   nízkoprahové kluby  
   (4375,5221,00000000,0040,0000161230000) + 160.000,00 Kč 
   dobrovolnické centrum  
   (4359,5221,00000000,0040,0000161230000) + 100.000,00 Kč 
     
   EUROTOPIA.CZ, o.p.s.  
   nízkoprahové kluby  
   (4375,5221,00000000,0040,0000165230000) + 50.000,00 Kč 
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  FOKUS – Opava, z.s.  

   služby následné péče  
   (4376,5222,00000000,0040,0000103230000) + 20.000,00 Kč 
   podpora samostatného bydlení  
   (4351,5222,00000000,0040,0000103230000) + 20.000,00 Kč 
     
   OASA nezisková o.p.s.   
   pečovatelská služba  
   (4351,5221,00000000,0040,0000428230000) + 400.000,00 Kč 
     
   Dotace na poskytování sociálních  

a souvisejících služeb v roce 2018 
 

   (6409,5901,00000000,0040,0000000230000) - 1.230.000,00 Kč 
 
 
 
694/34 ZM 18 
 

Přehled sociálních a souvisejících služeb na území SMO 

 Zastupitelstvo města 

 1. bere na vědomí 

  přehled sociálních a souvisejících služeb na území SMO, včetně jejich 
financování a dalších údajů (kapacita, cílová skupina) – viz příloha č. 2, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
 

 2. ukládá 

  Radě statutárního města Opava provedení analýzy systémů financování 
sociálních služeb na území SMO a navržení alternativních systémů financování 
 

  Z: Rada SMO 
 
 
 
695/34 ZM 18 
 

Změna Územního plánu Opavy 

 Zastupitelstvo města 

  odročuje 

  projednání materiálu „Změna Územního plánu Opavy“   
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Dotace ostatní 

 Zastupitelstvo města 

 1.  

  bere na vědomí 

 a) žádost o finanční dotaci Psychiatrické nemocnice v Opavě se sídlem Opava, 
Předměstí, Olomoucká 305/88, IČ 00844004, na opravy sociálního zařízení 
pacientů pavilonů č. 22, ve výši 250.000,00 Kč 
 

  schvaluje 

 a1) smlouvu, MMOPP00CWDSN, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Psychiatrickou nemocnicí v Opavě se sídlem Opava, 
Předměstí, Olomoucká 305/88, IČ 00844004, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Jiříčkem, ředitelem, na opravy sociálního zařízení pacientů pavilonů č.22, ve výši 
100.000,00 Kč 
 

 a2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/11/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 
   
  bere na vědomí 

 b) žádost o finanční dotaci Asociaci TOM ČR, TOM 4207 KADAO se sídlem 
Dostojevského 2124/14, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 75074982, na podporu 
turistického oddílu mládeže KADAO doplněním vodáckého a turistického 
vybavení - zakoupením 4ks lodí baraka, ve výši 88.000,00 Kč 
 

  schvaluje 

 b1) smlouvu, MMOPP00CWDRS, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Asociací TOM ČR, TOM 4207 KADAO se sídlem 
Dostojevského 2124/14, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 75074982, zastoupenou 
Tomášem Weichtem, vedoucím oddílu, na podporu turistického oddílu mládeže 
KADAO doplněním vodáckého a turistického vybavení - zakoupením 4ks lodí 
baraka, ve výši 88.000,00 Kč 
 

 b2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/12/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 88.000,00 Kč 
     
   Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO  
   (3419,5222,00000000,0020,0000375000000)    + 88.000,00 Kč 



 22 34. ZMO 17. 9. 2018 

Anonymizované usnesení 

696/34 ZM 18 
 

 bere na vědomí 

 c) 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 Opavy v Domově Přístav Ostrava – Kunčičky,  
ve výši 180.000,00 Kč 
 

  schvaluje 

 c1) smlouvu, MMOPP00CWDUD, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Armádou spásy v České republice, z. s. se sídlem 
Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, zastoupenou  
Bc. Tomášem Surovkou, oblastním ředitelem Armády spásy pro 
Moravskoslezský kraj, na náklady související s pobytem občanů Opavy 
v Domově Přístav Ostrava – Kunčičky, ve výši 150.000,00 Kč 
 

 c2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/13/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 133.700,00 Kč 
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000) -16.300,00 Kč 
     
   Armáda spásy v České republice, z. s.  
   (4374,5222,00000000,0020,0000153000000)    + 133.700,00 Kč 
   (4374,5222,00000020,0020,0000153000000) + 16.300,00 Kč 
   
  bere na vědomí 

 d) žádost o finanční dotaci Sportovního klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem 
U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na zaplacení prostor 
Slezského divadla při pořádání 40. ročníku Grand Prix PEPA Opava, ve výši 
50.000,00 Kč 
 

  schvaluje 

 d1) smlouvu, MMOPP00CWDQX, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města 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 zaplacení prostor Slezského divadla při pořádání  
40. ročníku Grand Prix PEPA Opava, ve výši 50.000,00 Kč 
 

 d2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/14/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč 
     
   Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s.  
   (3419,5222,00000020,0020,0000346000000)    + 50.000,00 Kč 
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 bere na vědomí 

 e) žádost o finanční dotaci Domova Bílá Opava, příspěvkové organizace se sídlem 
Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, na částečné pokrytí 
nákladů při pořízení průmyslové pračky, ve výši 296.328,00 Kč 
 

  schvaluje 

 e1) smlouvu, MMOPP00CWDP2, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města 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 při pořízení 
průmyslové pračky, ve výši 250.000,00 Kč 
 

 e2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/15/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 250.000,00 Kč 
     
   Domov Bílá Opava, přísp. organizace  
   (4350,6122,00000000,0020,0000180000000)    + 250.000,00 Kč 
   
  bere na vědomí 

 f) žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo 
nábřeží 2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948, na podporu 
Sportovního centra mládeže cyklistiky Tělovýchovné jednoty Opava, z.s., ve výši 
150.000,00 Kč 

  schvaluje 

 f1) smlouvu, MMOPP00CWDLM, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo 
nábřeží 2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948, zastoupenou Evou 
Kociánovou, předsedkyní, na podporu Sportovního centra mládeže cyklistiky 
Tělovýchovné jednoty Opava, z.s., ve výši 150.000,00 Kč 
 

 f2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/16/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000)    - 150.000,00 Kč 
     
   Tělovýchovná jednota Opava, z.s  
   (3419,5222,00000020,0020,0000353000000)    + 150.000,00 Kč 
     
  bere na vědomí 

 g) žádost o finanční dotaci FOKUSU - Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 12 
Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, na pokrytí části nákladů při koupi 
automobilu pro terénní potřeby sociální rehabilitace, ve výši 79.800,00 Kč 
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 schvaluje 

 g1) smlouvu, MMOPP00CWDKR, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a FOKUSEM - Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 12 
Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, 
místopředsedkyní rady spolku, na pokrytí části nákladů při koupi automobilu pro 
terénní potřeby sociální rehabilitace, ve výši 79.800,00 Kč 
 

 g2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/17/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000)    - 79.800,00 Kč 
     
   FOKUS - Opava, z.s.  
   (4344,5222,00000020,0020,0000103000000)    + 79.800,00 Kč 
  bere na vědomí 

 h) žádost o finanční dotaci České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky 
se sídlem Rooseveltova 886/47, Předměstí, Opava, IČ 00494453, 
na dofinancování denního stacionáře Domovinka, ve výši 26.000,00 Kč 
 

  schvaluje 

 h1) smlouvu, MMOPP00CWDH6, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Českou provincií Kongregací Dcer Božské Lásky se sídlem 
Rooseveltova 886/47, Předměstí, Opava, IČ 00494453, zastoupenou Marií 
Kadlčíkovou, provinční představenou, na dofinancování denního stacionáře 
Domovinka, ve výši 26.000,00 Kč  
 

 h2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/18/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 26.000,00 Kč 
     
   Česká provincie Kongregace Dcer Božské 

Lásky 
 

   (4356,5223,00000000,0020,0000154000000)    + 26.000,00 Kč 
     
  bere na vědomí 

 i) žádost o finanční dotaci Sportovního klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem 
U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na 1. ročník Sportovního 
festivalu Opava 2018, ve výši 150.000,00 Kč 
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 schvaluje 

 i1) smlouvu, MMOPP00CWDJW, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města 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 1.ročník Sportovního festivalu Opava 2018, ve výši 
150.000,00 Kč  
 

 i2) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/19/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000)    - 150.000,00 Kč 
     
   Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s.  
   (3419,5222,00000020,0020,0000346000000)    + 150.000,00 Kč 
   
  bere na vědomí 

 j) žádost o finanční dotaci Charity Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 
747 07 Opava, IČ 43964591, na projektovou dokumentaci pro stavební řízení, 
ve výši 600.000,00 Kč 

  schvaluje 

 j1) smlouvu, (PID MMOPP00CWDI1) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Charity Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, 
Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, 
na projektovou dokumentaci pro stavební řízení, ve výši 600.000,00 Kč  
 

 j2) dodatek č. 1 (PID MMOPP00CWDDQ) ke smlouvě o závazku veřejné služby  
a vyrovnávací platbě za jeho výkon (PID: MMOPP007K6TK) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charity Opava  
se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou 
Janem Hanušem, ředitelem 
 

 j3) Rozpočtové opatření č. 2018/13/Z 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investice 
   Sportoviště bazén  
   (3412,6121,00000020,0220,0007811000000) - 300.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní   
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000) + 300.000,00 Kč 
     
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 600.000,00 Kč 
     
   Charita Opava  
   (4377,6323,00000000,0020,0001110000000) + 600.000,00 Kč 
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 k) žádost o finanční dotaci spolku "Mažoretky AMA Opava, z. s." se sídlem 
Bochenkova 1958/23, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22756035, na částečnou 
úhradu nákladů startovného na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, ve výši 
50.000,00 Kč 
 

  schvaluje 

 k1) finanční dotaci spolku "Mažoretky AMA Opava, z. s." se sídlem Bochenkova 
1958/23, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22756035, na částečnou úhradu nákladů 
startovného na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, ve výši 50.000,00 Kč 
 

 k2) Rozpočtové opatření  č. 2018/14/Z 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investice 
   Sportoviště bazén  
   (3412,6121,00000020,0220,0007811000000) - 50.000,00 Kč 
     
  Ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000) + 50.000,00 Kč 
     
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000020,0020,0002990000000) - 50.000,00 Kč 
     
   Mažoretky AMA Opava, z.s.  
   (3419,5222,00000020,0020,0000377000000) + 50.000,00 Kč 
     
 k3) Závazné parametry smlouvy: 

Příjemce dotace: Mažoretky AMA Opava, z. s., IČ 22756035 
Výše dotace: 50.000,00 Kč 
Splatnost: do 10 pracovních dní po zveřejnění v registru smluv 
Účel: úhrada nákladů startovného na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 
Ostatní: dle vzorové dotační smlouvy 
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Kupní a zástavní smlouva, k.ú. Jaktař 

 Zastupitelstvo města 

 1. ruší 

  usnesení 656/32 ZM 18 
(ZMO: kupní smlouvu a zástavní smlouvu (MMOPP009XAT5), mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, jako prodávajícím  
a Ing. P. H., bytem Opava, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc. č. 394, zastavěná plocha a nádvoří, ležícího v katastrálním území 
Jaktař, geometrickým plánem  č. 1934-58/2018, byla z výše uvedeného 
pozemku parc. č. 394 oddělena část pozemku označená novým parc. č. 394/2  
o výměře 358 m2 v katastrálním území Jaktař za kupní cenu 232.700,00 Kč) 
 

 2. schvaluje 

  novou kupní smlouvu a zástavní smlouvu (MMOPP009XAIO), mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, jako prodávajícím  
a Ing. P. H., bytem  Opava, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc.č. 394, zastavěná plocha a nádvoří, ležícího v katastrálním území 
Jaktař, geometrickým plánem č. 1946 – 103/2018, byla z výše uvedeného 
pozemku parc.č. 394 oddělena část pozemku označená novým parc. č. 394/4  
o výměře 39 m2 a část pozemku označená novým parc.č. 394/3 o výměře  
319 m2 v katastrálním území Jaktař za kupní cenu 232.700,00 Kč  

 
 
698/34 ZM 18 
 

Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2019 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

 a) podmínky dotačního programu KULTURA 2019 

 b) vyhlášení dotačního programu KULTURA 2019 s účinností od 19. 9. 2018 
s termínem podání žádostí od 22. 10. do 31. 10. 2018 
 

 c) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO v rámci vyhlášení 
dotačního programu KULTURA 2019 (MMOPP00HNLFS) 
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Mimořádná splátka úvěru ČS a.s. 

 Zastupitelstvo města 

 1. schvaluje 

 a) mimořádnou splátku úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 460/09/LCD ze dne 
23.04.2009, (MMOPP006NWR6) a následných dodatků uzavřené mezi 
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem a Českou 
spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, 
zastoupenou Ing. Otto Machem, ředitelem odboru financování státní a komunální 
sféry a Pavlem Kvášem, manažerem centrály, ve výši 89.639.530,15 Kč 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2018/15/Z 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Sportoviště bazén  
   (3412,6121,00000110,0220,0007811000000)    - 80.139.530,15 Kč 
     
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   Dlouhodobý úvěr ČS a.s. 400 mil. Kč  
  DAL (0000,8124,00000110,0020,0009971000000)    + 80.139.530,15 Kč 
     
 2. ukládá 

  odboru finančnímu a rozpočtovému zajistit v co nejkratším termínu, v souladu 
se Smlouvou o úvěru, provedení mimořádné splátky 
 

  Z: FaRO 
 
 
700/34 ZM 18 
 

Výstupy z Fóra Zdravého města 2018 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

  výstupy z Fóra Zdravého města 2018 včetně garantů zodpovědných za jejich 
plnění 

 
 
 
701/34 ZM 18 
 

Ocenění města 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

 a) udělení Ceny statutárního města Opavy panu PhDr. K. M, bytem Opava,  
za mimořádné dlouhodobé zásluhy v oblasti společenských věd, archivnictví, 
heraldiky a popularizaci dějin města Opavy a Opavska  
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b) udělení Ceny statutárního města Opavy panu Mgr. J. P. za významné 
dlouhodobé zásluhy v oblasti vzdělání a výchovy, organizaci mimoškolní činnosti 
mládeže a dlouhodobé vedení skautských a turistických oddílů a táborů  
 

 c) přiznání finančních odměn PhDr. K. M. a Mgr. J. P. ve výši dle předloženého 
návrhu 

 
 
 
702/34 ZM 18 
 

Revitalizace Dukelských kasáren 

 Zastupitelstvo města 

  nepřijalo usnesení  

  k informaci o průběhu a stavu příprav revitalizace Dukelských kasáren 

 
 
 
703/34 ZM 18 
 

Smlouva o půjčce pro Základní školu a Mateřskou školu Opava-Komárov 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, (MMOPP00FFLKX), mezi Statutárním městem Opava se sídlem   
Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou  a Mateřskou 
školou Opava-Komárov - příspěvková organizace se sídlem U Školy 52/1, 
Komárov, 747 70  Opava, IČ 70999163, zastoupenou Mgr. Tomášem Weichtem, 
ředitelem školy  
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2018/16/Z 
  ve výdajích – odbor školství 
   ZŠ a MŠ Komárov - zápůjčka  
   (3113,5651,00000000,0031,0001051000000)    + 193.920,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   podíl na dotačních programech  
   (6409,5901,00000000,0020,0002997000000)    - 193.920,00 Kč 
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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 6. 6. 2018  

do 5. 9. 2018 
  - zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy  
       od 15. 6. 2018 do 14. 9. 2018 
 

 Zastupitelstvo města 

  bere na vědomí 

 a) činnost Rady statutárního města Opavy za období od 6. 6. 2018 
do 5. 9. 2018 

 b) činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města 
Opavy za období od 15. 6. 2018 do 14. 9. 2018 
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období 
od 7. 6. 2018 
 

 Zastupitelstvo města 

  bere na vědomí 

  informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města  
za období od 7. 6. 2018 
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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 
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Příprava a realizace investičních akcí 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

 a) jako prioritu města k realizaci v roce 2019 následující investiční akce: 
- ZŠ Boženy Němcové – fasáda (org 7614) 
- ZŠ Ochranova – výměna oken (zbývající část) + fasáda (org 7666) 
- ZŠ Mírová (výměna oken) (org 7564) 
- Rekonstrukce ul. Pekařské (org 7565) 
- Podvihov – ul. Podvihovský Mlýnek – most (org 7593)  

 
 b) zahájení výběrového řízení na zhotovitele těchto staveb v roce 2018  
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Dodatek ke Smlouvě o úvěru mezi SMO a KB, a.s. a Smlouva o zápůjčce mezi SMO 
a MDPO, a.s. 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 

 a) dodatek č. 2 (MMOPP00CWDEL) ke smlouvě, MMOPP00CWLQD ze dne 
18.05.2017 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 
114 07, IČ 45317054, zastoupenou Ing. Markem Nepustilem, ředitelem 
Korporátní divize, Mgr. Jiřím Mohylou, náměstkem ředitele Korporátní divize a 
Ing. Lenkou Novotnou, bankovním poradcem – Corporate 
 

 b) Smlouvu o zápůjčce MMOPP00CWDFG mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Městským dopravním podnikem 
Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava Kylešovice, IČ 
64610250, zastoupeným Adamem Ludvíkem Kwiekem, předsedou 
představenstva 
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2018/17/Z 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   sportoviště - bazén  
   (3412,6121,00000026,0220,0007811000000)    - 132.986.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Investiční zápůjčka MDPO, a.s.  
   (2221,6413,00000026,0020,0001003220000)    + 132.986.000,00 Kč 
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Závazek SMO na spolufinancování sociální služby domov pro seniory 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje 
 

  Závazek SMO na spolufinancování 30% oprávněné provozní ztráty nově vzniklé 
sociální služby Domov pro seniory svaté Kateřiny provozovaný příspěvkovou 
organizací města Seniorcentrum Opava, IČ 71196943, ve výši 1.190.052,00 Kč, 
pro rok 2019 
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Personální změny ve společnosti Slezský fotbalový club, a.s.  

 Zastupitelstvo města 

  odročuje 

  projednání materiálu „ Personální změny ve společnosti Slezský fotbalový club, 
a.s.“ 
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711/34 ZM 18 
 

Městská policie Opava 
 

 Zastupitelstvo města 

  ukládá 

  Radě SMO zajistit analýzu na zabezpečení veřejného pořádku na území města 
Opavy pro případ zrušení Městské policie v Opavě 

  Z: Rada SMO 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala  v.r. 
primátor 

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

 


