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ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konaného dne 10.6.2019 v 09:00 hodin 
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

119/5/ZM/19 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města

1. volí
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 6. 2019
a) paní Mgr. Moniku Klapkovou
b) pana Ing. Pavla Kořízka

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

120/5/ZM/19 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města

1. volí
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 10. 6. 2019 ve složení:
a) předseda návrhové komise pan MgA. Daniel Volný
b) člen návrhové komise pan Stanislav Pešát
c) člen návrhové komise pan Miroslav Mařádek
d) člen návrhové komise pan MUDr. Miroslav Rafaj
e) člen návrhové komise pan Ing. Lumír Měch

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

121/5/ZM/19 Schválení programu zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
program zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 6. 2019

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

122/5/ZM/19 Účetní závěrka statutárního města Opavy k 31. 12. 2018

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
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Účetní závěrku statutárního města Opavy k 31.12.2018

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

123/5/ZM/19 Závěrečný účet SMO za rok 2018

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2018 s výrokem přezkumu 

hospodaření bez výhrad 
b) Rozpočtové opatření č. 2019/5/Z

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
daň z příjmu placená obcí

MD 
231 
0600

(0000,1122,00000000,0020,0000000000000) - 5.770.600,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
(6399,5365,00000000,0020,0000000000000) - 5.770.600,00 Kč

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

2018 a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2018, 
převody do fondů a odvody z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

b) hospodaření obchodních společností s většinovým podílem Statutárního města Opavy

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

124/5/ZM/19 Schválení smluv - Charita Opava - dodatek č.1

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
dodatek č.1 MMOPP00CW79G, ke smlouvě MMOPP00CWDI1 ze dne 22.10.2018 mezi 
statutárním městem Opava a Charitou Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 
747 07 Opava, IČ 43964591, na rozšíření účelu použití finančních prostředků 

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

125/5/ZM/19 Schválení smluv - Římskokatolická farnost Panny Marie Opava

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu, MMOPP00CW662, mezi statutárním městem Opava a Římskokatolickou farností 
Panny Marie Opava se sídlem Almužnická 182/2, Město, 746 01 Opava, IČ 47810491, 
zastoupenou P. Mgr. Janem Czudkem, ThD., děkanem, na náklady související s obnovou 
konkatedrály Panny Marie v Opavě, ve výši 1.500.000,00 Kč

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

126/5/ZM/19 Schválení smluv - Mendelovo gymnázium Opava - dodatek č. 1 - Opava Cantat

Zastupitelstvo města
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1. bere na vědomí
žádost Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace se sídlem Komenského 
397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, spočívajíc ve změně 
podmínek vyplacení dotace 

2. schvaluje
dodatek č.1 MMOPP00CW657, ke smlouvě MMOPP0084SEO ze dne 11.10.2010 mezi 
statutárním městem Opava a Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací 
sesídlem Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, spočívající ve změně 
podmínek vyplacení dotace 

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

127/5/ZM/19 Dotace ostatní - Mendelovo gymnázium Opava - německý lektor

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace se sídlem 
Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na financování německého 
lektora, ve výši 224.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem 

Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na financování německého 
lektora, ve výši 224.000,00 Kč

b) smlouvu, MMOPP00CW5YD, mezi statutárním městem Opava a Mendelovým 
gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, Město, 
746 01 Opava, IČ 47813113, na financování německého lektora, ve výši 
224.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/11/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 224.000,00 Kč

Mendelovo gymnázium Opava
(3121,5339,00000000,0020,0000229000000)    + 224.000,00 Kč

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

128/5/ZM/19 Dotace ostatní - POLAR televize Ostrava, s.r.o. - Bitva o Ostravsko 1945

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci POLAR televize Ostrava, s.r.o. se sídlem Boleslavova 710/19, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 25859838, na náklady související s dokumentárním 
filmem Bitva o Ostravsko 1945, ve výši 600.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci POLAR televizi Ostrava, s.r.o. se sídlem Boleslavova 710/19, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 25859838, na náklady související 
s dokumentárním filmem Bitva o Ostravsko 1945, ve výši 100.000,00 Kč

b) smlouvu MMOPP00CW5Z8 mezi statutárním městem Opava a POLAR televizí 
Ostrava, s.r.o. se sídlem Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČ 25859838, na náklady související s dokumentárním filmem Bitva o Ostravsko 1945, 
ve výši 100.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/12/Z
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 100.000,00 Kč

POLAR televize Ostrava, s.r.o.
(3313,5213,00000000,0020,0000454000000)    + 100.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 2 

129/5/ZM/19 Dotace ostatní - Junák, přístav Černý čáp - opavská mládež na vodě

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s. se 
sídlem Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 05658977, na pořízení dvou lodí 
včetně oplachtění, ve výši 112.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s. se sídlem 

Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 05658977, na pořízení dvou lodí 
včetně oplachtění, ve výši 112.000,00 Kč

b) upravenou smlouvu MMOPP00CW64C mezi statutárním městem Opava a Junákem - 
českým skautem, přístavem Černý čáp Opava, z.s. se se sídlem Na Nábřeží 129/4, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 05658977, na pořízení dvou lodí včetně oplachtění, 
ve výši 112.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/13/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 112.000,00 Kč

Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s.
(3429,5222,00000000,0020,0000586000000)    + 112.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 3, Zdržel se: 12, Nehlasoval: 3 

130/5/ZM/19 Dotace ostatní - AŠSK - sportovní soutěže

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České 
republiky Opava, pobočného spolku se sídlem Englišova 1082/82, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 02385635, na sportovní soutěže, ve výši 70.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Okresní radě Asociace školních sportovních klubů České republiky 

Opava, pobočnému spolku se sídlem Englišova 1082/82, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 02385635,  na sportovní soutěže, ve výši 35.000,00 Kč

b) smlouvu MMOPP00CW63H mezi statutárním městem Opava a Okresní radou  
Asociace školních sportovních klubů České republiky Opava, pobočným spolkem se 
sídlem Englišova 1082/82, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 02385635,  na sportovní 
soutěže, ve výši 35.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/14/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 35.000,00 Kč
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AŠSK
(3419,5222,00000000,0020,0000485000000)    + 35.000,00 Kč

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

131/5/ZM/19 Dotace ostatní - HEAD BIKE Opava, z.s. - podpora sportovního centra Opava

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku HEAD BIKE Opava, z.s. se sídlem Vančurova 2985/20, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177470, na náklady související s podporou Sportovního 
centra mládeže cyklistiky HEAD BIKE Opava, z.s., ve výši 250.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku HEAD BIKE Opava, z.s. se sídlem Vančurova 2985/20, 

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177470, na náklady související s podporou 
Sportovního centra mládeže cyklistiky HEAD BIKE Opava, z.s., ve výši 150.000,00 Kč

b) smlouvu MMOPP00CW62M mezi statutárním městem Opava a spolkem HEAD BIKE 
Opava, z.s. se sídlem Vančurova 2985/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177470, 
na náklady související s podporou Sportovního centra mládeže cyklistiky HEAD BIKE 
Opava, z.s., ve výši 150.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/15/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 150.000,00 Kč

HEAD BIKE Opava, z.s
(3419,5222,00000000,0020,0000545000000)    + 150.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 3 

132/5/ZM/19 Dotace ostatní - NEXT Fitness - Sportovní festival Opava 2019

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti NEXT Fitness s.r.o. se sídlem U Fortny 49/10, Město, 
746 01 Opava, IČ 24315133, na náklady související s pořádáním Sportovního festivalu 
Opava 2019, ve výši 500.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci společnosti NEXT Fitness s.r.o. se sídlem U Fortny 49/10, 

Město, 746 01 Opava, IČ 24315133, na náklady související s pořádáním Sportovního 
festivalu Opava 2019, ve výši 200.000,00 Kč

b) smlouvu MMOPP00CW60W mezi statutárním městem Opava a společnosti NEXT 
Fitness s.r.o. se sídlem U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 24315133, 
na náklady související s pořádáním Sportovního festivalu Opava 2019, ve výši 
200.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/16/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 200.000,00 Kč

NEXT Fitness s.r.o.
(3419,5213,00000000,0020,0000587000000)    + 200.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 4 

133/5/ZM/19 Dotace ostatní - CHRONEA WORKS s.r.o. - Opavská staletí

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti CHRONEA WORKS s.r.o. se sídlem Krnovská 14/13, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 04644964, na dokončení překladů stávající aplikace 
a aktualizaci aplikace Hlásky a Konkatedrály, ve výši 110.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci společnosti CHRONEA WORKS s.r.o. se sídlem Krnovská 14/13, 

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 04644964, na dokončení překladů stávající aplikace 
a aktualizaci aplikace Hlásky a Konkatedrály, ve výši 110.000,00 Kč

b) smlouvu MMOPP00CW61R mezi statutárním městem Opava a společnosti CHRONEA 
WORKS s.r.o. se sídlem Krnovská 14/13, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 04644964, 
na dokončení překladů stávající aplikace a aktualizaci aplikace Hlásky a Konkatedrály, 
ve výši 110.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/17/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 110.000,00 Kč

CHRONEA WORKS s.r.o.
(3319,5213,00000000,0020,0000588000000)    + 110.000,00 Kč

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

134/5/ZM/19 Smlouva o nájmu a provozování kanalizací - dodatek č. 1

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00JNWX7) ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací 
(MMOPP00IT8FO) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 
Opava, IČ: 00300535 a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ:45193665

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

135/5/ZM/19 Budoucí darování částí úseků stávajících silnic II/464, III/01130, III/01129

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí darovací smlouvě č. OP/10/i/2019/TSÚ/EM (MMOPP00IDXI6) mezi 
Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Opava týkající se bezúplatného převodu 
úseků stávajících silnic Sil. II/464 v úseku od křižovatky s ul. Nádražní okruh po napojení 
na okružní křižovatku se stávající sil. II/461 (nově vybudovaný jižní obchvat Opavy) 
v Kylešovicích včetně mostního objektu č. 464-003 a Sil. III/01130 v úseku od křižovatky 
se sil. I/46 po stávající okružní křižovatku se sil. I/11, sil. I/57 a sil. III/4609 v Jaktaři včetně 
mostních objektů č. 01130-1 přes potok Ostrá, č. 01130-2 přes řeku Opavu a č. 01130-3 
přes městský náhon a Sil. III/01129 v úseku od křiž. se sil. III/01130 po napojení 
na "Silnice I/11 Opava, severní obchvat-východní část"

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 7 
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136/5/ZM/19 Prominutí úroků z prodlení

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
prominutí úroků z prodlení ve výši 44.883,70 Kč a nákladů řízení ve výši 898,00 Kč 
paní ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Opava, vyplývající z kupní ceny za prodej 
ideální 1/8 domu č.p. ░░ , katastrální území Opava - Předměstí, na adrese Opava, ░░░░ 
░░░  ░░░░ , PSČ: 746 01 dle kupní smlouvy ze dne 1. 9. 1993, kdy zbytek kupní ceny ve 
výši 14.705,70 Kč byl uhrazen po termínu splatnosti

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

137/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy I.

Zastupitelstvo města

1. ruší
usnesení ZMO č. 88/4 ZM 19 1a) ze dne 18. 3. 2019 (Zastupitelstvo města schvaluje 
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN2V) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej podílu o velikosti 1394/10000 na pozemku parc.č. 2416/2 - zastavěná 
plocha a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 32.118,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 

(cena dle zásad))

2. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN2V) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ a paní ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1394/10000 
na pozemku parc.č. 2416/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 32.118,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00HZN81) mezi statutárním městem 
Opava jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej podílů o velikosti 7382/10000 pozemku parc.č. 2398 - 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 221.692,00 Kč 
(cena dle zásad)

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMBT) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej podílu o velikosti 1282/10000 na pozemku parc.č. 
674/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
49.065,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

d) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZLQX) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 1742 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle 
přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 1742/1- zastavěná 
plocha a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 158.080,00 Kč, tj. 640,00 
Kč/m2 (cena dle zásad)

e) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMKK) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a RENT § REAL Finance s r. o., paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 2890/151 - zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 
2890/93 - ostatní plocha, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu 
novým parc.č. 2890/475,  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 174.720,00 Kč, tj. 
640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

f) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN05) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a FRAPOLI, spol.s r.o., manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je 
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prodej částí pozemku parc.č. 2890/90 - ostatní plocha, označených dle přiloženého 
nezapsaného geometrického plánu novými parc.č. 2890/471 a parc.č. 2890/472 - k.ú. 
Opava - Předměstí, za kupní cenu 305.560,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + 
úhrada nákladů spojených s převodem

g) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMHZ) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 1846/8 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
223.360,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

h) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00HZM93) mezi statutárním městem 
Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 
2416/1 a parc.č. 2416/3 - vše zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
470.400,00 Kč (cena dle zásad)

3. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMWW) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku pod garáží parc.č. 515/8 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, 
za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 2 

138/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy II.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMG4) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1763 - ostatní plocha, označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1763/2, k.ú. Jaktař, za kupní 
cenu 1.280,00 Kč tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN10) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej podílu o velikosti 55913/10000000 na pozemku parc.č. 2301/10 - zahrada, 
podílu o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7 - vodní plocha, podílu  o 
velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6 - ostatní plocha, podílu o 
velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25 - lesní pozemek, k.ú. Kateřinky u 
Opavy a podílu o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30 - ostatní plocha, 
k.ú. Palhanec za kupní cenu 68.676,00 Kč (cena dohodou) + úhrada nákladů s 
vypracováním smlouvy

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZLFG) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 3172/1 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 3172/3, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní 
cenu 39.040,00 Kč tj. 640,00 Kč/m2 + úhrada nákladu spojených s vypracováním 
smlouvy (cena dle zásad)

d) kupní smlouvu (PID MMOPP00GUA8U) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a společností ATNAF spol. s r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 24/1 - zahrada, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako díl "a"  a části pozemku parc.č. 39/5 - zastavěná plocha, 
 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl "b" , k.ú. Opava - 
Město za kupní cenu 85.000,00 Kč, tj. 1.889,00 Kč/m2 (znalecký posudek) + úhrada 
nákladů s vypracováním smlouvy

e) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN76) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a společností ANGLIČTINA pro DĚTI spol. s r.o. jako kupujícím, jejímž 
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2600/1 - ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako  parc.č. 2600/7, k.ú. Kateřinky u Opavy 
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za kupní cenu 68.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) + úhrada 
nákladů s vypracováním smlouvy

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

139/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy III.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMU6) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemku parc.č. 1883/49 - zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za cenu ve výši 41.600,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMV1) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1031/1 - ostatní plocha, označené dle 
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1031/31, k.ú. Opava - 
Předměstí, za cenu ve výši 640,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

c) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMXR) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek Holasická 1162/8, Opava 
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2634 - ostatní plocha 
a dále části pozemku parc.č. 2636 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2636/2, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu 
ve výši 32.000,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

2. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMO0) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 463/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bez čp/če garáž, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 162.400,00 Kč (cena dle zásad)

3. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZO2O) mezi Lesy České republiky, s.p. jako prodávajícím 
a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku 
parc.č. 169/4 - ostatní plocha a pozemku parc.č. 169/5 - ostatní plocha, katastrální území 
Podvihov, za cenu ve výši 12.050,00 Kč tj. 325,68 Kč/m2 (cena dohodou) 

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

140/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - dodatek ke kupní smlouvě se společností KP REAL 
SOLICITATION s.r.o. a Venkato Invest s.r.o.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (PID MMOPP00HZKUK) ke kupní smlouvě uzavřené dne 24.6.2016 
mezi statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společnostmi KP REAL 
SOLICITATION s.r.o. a Venkato Invest s.r.o. jako  kupujícími

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 4, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 0 

141/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - dodatek ke smlouvě se spol. ZAALEX s r.o.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
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dodatek č. 2 (PID MMOPP00HZL0J) ke Smlouvě  o budoucí kupní smlouvě ze dne 
7.3.2017 mezi Statutárním městem Opavou jako budoucím prodávajícím a společností 
ZAALEX s.r.o. jako budoucím  kupujícím

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

142/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - pozemky pod garáží včetně přístupové plochy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMMA) mezi statutárním městem Opava jako 

prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░ jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej 
pozemku pod garáží parc.č. 2530/403 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - 
Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZLBG) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku pod garáží parc.č. 2530/326 - zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku 
parc.č. 2530/178 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 2530/980, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 21.700,00 Kč (cena 
dohodou)

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

143/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - výkup pozemku ve vlastnictví ČD

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKES) mezi společností České dráhy a.s. jako 
prodávajícím a statutárním městem Opava jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup  
pozemku parc.č. 752/124  - ostatní plocha a pozemku parc.č. 752/125 - ostatní 
plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 670.000,00 Kč + DPH, tj. 510,00 Kč Kč/m2

+ DPH (cena dohodou)

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

144/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - výkup pozemku ve vlastnictví Povodí Odry

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
úplatný převod  pozemku parc.č. 238 - vodní plocha, k.ú. Milostovice z vlastnictví ČR - 
Povodí Odry s.p. za kupní cenu 354.820,00 Kč, t.j. 977,00 Kč/m2 (dle znaleckého posudku)

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

145/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - směnná smlouva

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
směnnou smlouvu  (PID MMOPP00HZNAR) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 
592/3 - orná půda,  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 592/25, k.ú. Malé Hoštice  za pozemek parc.č. 374/1 - orná půda, k.ú. Vávrovice s 
finančním vypořádáním 
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Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 3, Zdržel se: 9, Nehlasoval: 2 

146/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - směnná smlouva v lokalitě Květinová

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00HZKB7) 
mezi statutárním městem Opavou na straně jedné a povinným ze služebnosti a manžely 
░░  ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a manžely ░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░ na straně druhé a oprávněnými ze služebnosti, jejímž předmětem je směna 
části pozemku parc.č. 1563 - orná půda, označené dle přiloženého nezapsaného 
geometrického plánu jako díl "b" a části pozemku parc.č. 2135/1 - orná půda, označené 
dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl "c" ve vlastnictví statutárního 
města Opavy, které se slučují do pozemku parc.č. 1562, za část pozemku parc.č. 1562 - 
orná půda, označenou dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu jako písm. "f"
ve spoluvlastnictví fyzických osob, která se slučuje do pozemku parc.č. 2135/1, vše k.ú. 
Jaktař, s doplatkem ve výši 117.316,00 Kč ve prospěch statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 10, Nehlasoval: 3 

147/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - smlouva o zřízení práva stavby

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení práva stavby (PID MMOPP00HZQJX) mezi statutárním městem Opava 
jako vlastníkem pozemku a spolkem Orientační Běh Opava, z.s. jako stavebníkem, jejímž 
předmětem je zřízení práva stavby k části pozemku parc.č.2044/3 - ostatní plocha, 
označené dle nezapsaného geometrického plánu  jako parc.č.2044/6 - ostatní plocha, k.ú. 
Opava - Předměstí, ve prospěch stavebníka

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

148/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - smlouva o bezúplatném převodu

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva (PID MMOPP00HZMIU) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako převodcem  a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, 
jejímž předmětem je převod  pozemků parc.č. 492/5 - ostatní plocha, parc.č. 516/1 
- ostatní plocha a parc.č. 520/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město

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

149/5/ZM/19 Majetkové záležitosti - záměry prodeje

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 612/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 

dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2370/60 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
c) 
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záměr prodeje pozemků parc.č. 858/1, parc.č. 859, parc.č. 861/1 a parc.č. 861/2 - orná 
půda, vše k.ú. Malé Hoštice

d) záměr prodeje části pozemku parc.č. 708/6 - orná půda, k.ú. Komárov u Opavy, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

e) záměr prodeje pozemku parc.č. 62/1 - ostatní plocha, k.ú. Jarkovice

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

150/5/ZM/19 Novela statutu statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, 
Statut statutárního města Opavy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016, 
č. 4/2017,  č. 5/2018 a č. 8/2018, účinnou od patnáctého dne po dni vyhlášení

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

151/5/ZM/19 Analýza financování sociálních služeb na území SMO

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
Analýzu systému financování sociálních služeb na území statutárního města Opavy, 
včetně návrhu alternativních systémů financování

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

152/5/ZM/19 Finanční příspěvek SMO na nízkopříjmové klienty

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) finanční příspěvek v podobě daru organizaci Charita Ostrava se sídlem 

Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 44940998, zastoupené Bc. 
Martinem Pražákem, DiS., ředitelem, ve výši 21.900,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/6/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 21.900,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Charita Ostrava 
(4357,5223,00000000,0040,0000183000000) + 1.900,00 Kč
Charita Ostrava - Hospic sv. Lukáše
(3525,5223,00000000,0040,0000183000000) + 20.000,00 Kč

2. schvaluje
smlouvu MMOPP00DKKE3 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města 
a organizací Charita Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 
IČ 44940998, zastoupené Bc. Martinem Pražákem, DiS., ředitelem, ve výši 21.900,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 
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153/5/ZM/19 Hokejový klub Opava, s.r.o. - žádosti o dotaci

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 
746 01 Opava, IČ: 04618751, o poskytnutí dotace v režimu de minimis na provoz 
hokejového týmu mužů společnosti Hokejový klub Opava v sezoně 2019/2020 
ve výši 1.700.000,00 Kč 

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

154/5/ZM/19 Hokejový klub Opava, s.r.o. - žádosti o dotaci

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
poskytnutí dotace společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 
413/8, Město, 746 01 Opava, IČ: 04618751, na provoz hokejového týmu mužů společnosti 
Hokejový klub Opava v režimu de minimis v roce 2019 ve výši 500.000,00 Kč

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

155/5/ZM/19 Hokejový klub Opava, s.r.o. - žádosti o dotaci

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00CW5XI) mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a společností Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 
Opava, IČ: 04618751 jako příjemcem dotace, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve 
výši 500.000,00 Kč v režimu de minimis na provoz hokejového týmu mužů společnosti 
Hokejový klub Opava v roce 2019

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

156/5/ZM/19 Hokejový klub Opava, s.r.o. - žádosti o dotaci

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost společnosti Hokejový klub Opava o poskytnutí dotace na provoz hokejového týmu 
žen společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 
01 Opava, IČ: 04618751, v sezoně 2019/2020 ve výši 343.000,00 Kč

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

157/5/ZM/19 Hokejový klub Opava, s.r.o. - žádosti o dotaci

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
poskytnutí dotace společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 
413/8, Město, 746 01 Opava, IČ: 04618751, na provoz hokejového týmu žen společnosti 
Hokejový klub Opava v sezoně 2019/2020 ve výši 343.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 
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158/5/ZM/19 Hokejový klub Opava, s.r.o. - žádosti o dotaci

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
(MMOPP00CW5WN) mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a společností Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 
Opava, IČ: 04618751 jako příjemcem dotace, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve 
výši 343.000,00 Kč na provoz hokejového týmu žen společnosti Hokejový klub 
Opava v sezoně 2019/2020

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

159/5/ZM/19 Slezský fotbalový club Opava a.s.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
finanční plán společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., se sídlem Lípová 105/2, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912 (dále jen "společnost Slezský fotbalový club 
Opava"), pro soutěžní ročník 2019/2020, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu

2. schvaluje
účast A-družstva mužů společnosti Slezský fotbalový club Opava v nejvyšší fotbalové 
soutěži v České republice (FORTUNA:LIGA) v soutěžním ročníku 2019/2020

3. schvaluje
nové znění stanov společnosti Slezský fotbalový club Opava, které je přílohou č. 3 tohoto 
materiálu

4. bere na vědomí
vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Slezský 
fotbalový club Opava, které je přílohou č. 4 tohoto materiálu, a vzorové znění smlouvy o 
výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club Opava, které je 
přílohou č. 5 tohoto materiálu  

5. ukládá
zástupci města delegovanému na valnou hromadu společnosti Slezský fotbalový club 
Opava, aby na valné hromadě vykonával akcionářská práva města v souladu s výše 
uvedenými usneseními zastupitelstva města

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 3 

160/5/ZM/19 Optimalizace grantového systému SMO a vyhlášení dotačních programů pro rok 2020

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) podmínky dotačního programu KULTURA 2020, vzor Smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu KULTURA 2020 
(MMOPP00D6S6P) a vyhlášení dotačního programu KULTURA 2020 s účinností od 
01. 07. 2019 a s termínem podání žádostí od 15. 09. 2019 do 15. 10. 2019

b) podmínky dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2020, vzor Smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu 
PREVENCE KRIMINALITY 2020 (MMOPP00D6S7K) a vyhlášení dotačního programu 
PREVENCE KRIMINALITY 2020 s účinností od 01. 07. 2019 a s termínem podání 
žádostí od 15. 09. 2019 do 15. 10. 2019

c) podmínky dotačního programu SPORT 2020, vzor Smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu SPORT 2020 
(MMOPP00D6S8F) a vyhlášení dotačního programu SPORT 2020 s účinností od 01. 
07. 2019 a s termínem podání žádostí od 15. 09. do 15. 10. 2019
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d) podmínky dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2020, vzor Smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A EVVO  2020 (MMOPP00D6S9A) a vyhlášení dotačního programu 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO  2020 s účinností od 01. 07. 2019 a s termínem 
podání žádostí od 15. 09. 2019 do 15. 10. 2019

e) podmínky dotačního programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020, vzory smluv 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu SOCIÁLNÍ 
A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020 (MMOPP00D6SB0, MMOPP00D6SCV, 
MMOPP00D6SEL, MMOPP00D6SA5, MMOPP00D6SDQ) a vyhlášení dotačního 
programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020 s účinností od 01. 07. 2019 
a s termínem podání žádostí od 15. 09. 2019 do 15. 10. 2019

f) Pravidla pro podávání žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy s účinností od 11. 06. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 2 

161/5/ZM/19 Dodatky ke Zřizovacím listinám

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) dodatek č. 2 (MMOPP00GO1FS) ke Zřizovací listině Mateřské školy Sedmikrásky, 

Opava, příspěvková organizace se sídlem, Neumannova 110/5, Jaktař, 747 07 Opava
b) dodatek č. 1 (MMOPP00GO1EX) ke Zřizovací listině Základní školy Nový svět, Opava, 

příspěvková organizace se sídlem, Komenského 880/13, Předměstí, 746 01 Opava

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

162/5/ZM/19 Obecně závazná vyhláška č. X/2019, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném 
prostranství

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném 
prostranství, účinnou od patnáctého dne po dni vyhlášení

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 6 

163/5/ZM/19 Seniorcentrum Opava, p. o. - Penzion IV.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
Dodatek zřizovací listiny Seniorcentra Opava, p.o.

2. souhlasí
aby ředitel Seniorcentra Opava, p.o. vypsal výběrového řízení na pořízení kuchyňských 
linek pro 16 bytových jednotek pořízených z dotace do maximální výše 2 mil. Kč bez DPH. 
Veřejná zakázka musí být vyhlášená v souladu s platným Zadávacím řádem zřizovatele 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro kulturní příspěvkové organizace, 
poskytovatele sociálních služeb a Městské lesy

3. ukládá
řediteli Seniorcentra Opava, p.o. zpracování pravidel pro přijímání klientů do bytových 
jednotek a bezbariérových bytů v termínu do 30. 6. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 
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164/5/ZM/19 Statut pro výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
Statut pro výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy účinný od 11. 6. 2019

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

165/5/ZM/19 Smlouva o partnerské spolupráci - Zugló

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o partnerských vztazích a spolupráci (MMOPP00HN2CW) mezi statutárním 
městem Opava a 14. obvodem města Budapešť Zugló (Maďarská republika)

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

166/5/ZM/19 Ocenění města

Zastupitelstvo města

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

░░ , 798 41 Kostelec na Hané za obětavé celoživotní propagování díla a osobnosti 
básníka Petra Bezruče

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

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

167/5/ZM/19 Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
a) činnost Rady statutárního města Opavy za období od 15. 03. 2019 do 07. 06. 2019
b) činnost Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy a činnost 

Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy od 15. 03. 2019 
do 07. 06. 2019

2. bere na vědomí
že primátor města Ing. Tomáš Navrátil pověřil dne 4. 6. 2019 oddělení kontroly vykonáním 
veřejnosprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole u Hokejového klubu Opava s.r.o. a 
Hokejového spolku Opava, z.s. od doby jejich vzniku

3. pověřuje
Finanční výbor ZMO dle § 119/2b) zákona o obcích, aby se aktivně zapojil a svými členy 
rozšířil kontrolní skupiny zajišťující veřejnosprávní kontrolu Hokejového klubu Opava s.r.o. 
a Hokejového spolku Opava, z.s. a o výsledcích informoval ZMO na nejbližším řádném 
jednání po provedení a uzavření kontrolních procesů

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

168/5/ZM/19 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

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

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

169/5/ZM/19 Pojmenování nové ulice

Zastupitelstvo města

1. rozhoduje
o novém názvu ulice Statutárního města Opavy v lokalitě Opava-Předměstí:

- ulice Slavičí

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

170/5/ZM/19 Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku 
členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku 
členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 
s účinností od 11. 6. 2019

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

171/5/ZM/19 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města do 06. 06. 2019

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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