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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

40. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 1.4.2020 v 09:00 hodin 

v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava

1601/40/RM/20 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje

program schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 1. 4. 2020

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

1602/40/RM/20 Majetkové záležitosti - úhrada smluvní pokuty ÚZSVM

Rada města

1. bere na vědomí

úhradu smluvní pokuty ÚZSVM na základě Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 
č. UZSVM/OOP/965/2012-OOPM ve výši 10.605,00 Kč

2. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/27
ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků

bezesmluvní užívání
(3639,5192,000000000,0052,0000000000000) - 10.605,00 Kč

smluvní pokuta (ÚZSVM)
(3639,5363,000000000,0052,0000000000000) + 10.605,00 Kč

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

1603/40/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku za bytovým domem Komenského 
846/24

Rada města

1. schvaluje

záměr prodeje pozemku parc.č. 904 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1604/40/RM/20 Majetkové záležitosti - záměr pachtu pozemku v k.ú. Milostovice

Rada města

1. schvaluje

záměr pachtu pozemku parc.č. 154 - orná půda, k.ú. Milostovice

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

1605/40/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmů pozemků pod garážemi v k.ú. Opava - 
Předměstí

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/378 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí 

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/37 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí 

c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/60 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí 

d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/630 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí 

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

1606/40/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu a výpůjčky části pozemků v k.ú. Opava - 
Předměstí

Rada města

1. schvaluje

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 294/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 659/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

1607/40/RM/20 Majetkové záležitosti - nájemní smlouvy pozemků pod garážemi v k.ú. Opava - 
Předměstí

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZHV0) mezi statutárním 

městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/226 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZGNB) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto 
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/55 - zastavěná 
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plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

c) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZGMG) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 826/4 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

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

1608/40/RM/20 Záměr změny smlouvy, Hrnčířská 15 a 15a Opava, prodejna drogerie

Rada města

1. schvaluje

záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  (PID smlouvy 
MMOPP009XGR9) uzavřené mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a FROS ZPS s.r.o. se sídlem Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ: 26803291 jakožto nájemcem (kterážto smlouva byla uzavřena dne 17. 7. 2015 
s původním nájemcem Petrem Klemensem, IČ: 12693626, a poté byla převedena na 
stávajícího nájemce), jejímž předmětem je pronájem prostor o výměře 154,89 m2 

nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 351, objekt k bydlení, která je 
součástí pozemku parc.č. 509 zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 346, objekt 
k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 507/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše ležící 
v části obce Město, katastrální území Opava - Město, na adrese Opava, Hrnčířská 
351/15 a 346/15a, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité 
do 30. 6. 2020 na dobu určitou do 30. 6. 2025

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

1609/40/RM/20 Záměr změny smlouvy, Horní náměstí 29,30 Opava, prodejna lahůdek

Rada města

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  (PID smlouvy 
MMOPP009XGII) uzavřené mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a panem Martinem Stoklasou, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 747 06 
Opava - Kylešovice, IČ: 68933215 jakožto nájemcem dne 16. 7. 2015, jejímž předmětem 
je pronájem prostor o výměře 144,57 m2 nacházejících se v prvním nadzemním podlaží 
budovy č.p. 148, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 164/6 zastavěná 
plocha a nádvoří a budovy č.p. 149, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 
164/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše ležící v části obce Město, katastrální území 
Opava - Město, na adrese Opava, Horní náměstí 149/29 a 148/30, kteréžto změny 
spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité do 30. 6. 2020 na dobu určitou 
do 30. 6. 2025

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

1610/40/RM/20 Smlouva o výpůjčce, travní traktor, FK SLAVIA OPAVA z.s.

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (MMOPP00I802M) mezi statutárním městem Opava jako půjčitelem 
a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA z.s., se sídlem Wolkerova 1469/1A, Kateřinky, 
747 05 Opava, IČ: 26541645  jako vypůjčitelem

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1611/40/RM/20 Kupní smlouva, U Opavice, k.ú. Opava-Předměstí

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu (MMOPP00LFVHK) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím  
a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 Opava jako kupujícím

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

1612/40/RM/20 Uplatnění předkupního práva

Rada města

1. neschvaluje

uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 91/6 k.ú. Opava 
- Předměstí, ve vlastnictví  ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 
150.000,00 Kč

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

1613/40/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 13 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě

Rada města

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 13 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě:

      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Krnov
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Otice
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Krnov
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Kobeřice
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    17. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
    18. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    19. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    20. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    21. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    22. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    23. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Krnov
    24. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Ostrava
    25. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Havířov
    26. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    27. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava  
    28. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
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2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt    

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

1614/40/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 04 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě

Rada města

1. schvaluje

pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 04 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě:

    1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Krnov
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Krnov
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Otice
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Kobeřice
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    17. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    18. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    19. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Krnov
    20. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    21. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Havířov
    22. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Ostrava
    23. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava  
    24. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    25. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava 

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 04 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt    

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

1615/40/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 02 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě

Rada města

1. schvaluje

pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 02 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě:

1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Krnov
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava

Stránka 5 z 29Přehled usnesení [40/RM/1.4.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Otice
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Krnov
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Kobeřice
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    17. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava  
    18. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    19. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava    
    20. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Havířov 
    21. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Ostrava
    22. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Krnov
    23. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
    24. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 02 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt    

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

1616/40/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 07 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 13 v Opavě

Rada města

1. schvaluje

pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 07 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 13 v Opavě:

      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Kobeřice
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Krnov
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Krnov
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Ostrava
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava  

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 07 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 13 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt    

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1617/40/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 03 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě

Rada města

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 03 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě:

      1.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava 
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 03 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 
v Opavě s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na 
prvním místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný 
byt  

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

1618/40/RM/20 Dohoda o vypořádání práv a povinností s Armádou spásy v České republice, z.s.

Rada města

1. schvaluje
Dohodu o vypořádání práv a povinností (MMOPP00DG6F4), mezi statutárním městem 
Opava a společností Armádou spásy v České republice, z.s. se sídlem Praha 13, 
Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, zastoupenou Frankem Robertem Gjeruldsenem, 
národním velitelem

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

1619/40/RM/20 Demolice skleníku v areálu Zahradnictví Technických služeb Opava s.r.o.

Rada města

1. souhlasí
s provedením demolice skleníku nacházejícího se na pozemku parc.č. 2135/20  v k.ú. 
Opava - Předměstí v areálu Zahradnictví Technických služeb Opava s.r.o.

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

1620/40/RM/20 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. a UPC Česká republika, 
s.r.o.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K30OF) mezi statutárním městem 

Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v  pozemku parc.č. 142/17 v k.ú. Jarkovice pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
Jarkovice, 142/17, ČOV, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K30WB) mezi statutárním městem 
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 2663/103 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu 
"Opava, p.č. 2663/103, MMO, přeložení kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 27.000,00 Kč + DPH 
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c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00K30PA) mezi statutárním městem 
Opava a společností UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ 00562262 pro umístění podzemního komunikačního vedení 
v pozemcích parc.č. 2491, 3014/2, 2492/22 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu "Optická přípojka UPC, Slezská univerzita v Opavě" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 14.400,00 Kč + DPH

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

1621/40/RM/20 Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby s fyzickými osobami a společností GIENGER spol. s r.o.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene (MMOPP00K31CW) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░ bytem 
Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2929 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro stavbu "Nástavba a stavební úpravy objektu čp. 435 včetně zpevněných ploch 
a sjezdu" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích statutárního města Opavy

b) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (MMOPP00K31B1) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ 
a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem Opava, Vávrovice pro umístění sjezdu na 
pozemku parc.č. 674/2 v k.ú. Vávrovice pro stavbu "Stavba pergoly a úprava oplocení 
na parc.č. 77/2, stavba nového sjezdu na parc.č. 674/2" za jednorázovou náhradu za 
zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za 
zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

c) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (MMOPP00K30R0) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ 
pro umístění vodovodní přípojky, přípojky  splaškové kanalizace a přípojky dešťové 
kanalizace a sjezdu do/na pozemku parc.č. 956/14 v k.ú.  Opava - Předměstí 
pro stavbu "Novostavba rodinného domu se třemi bytovými jednotkami město Opava, 
k.ú. Kateřinky u Opavy, parc.č. 956/15, 959/11" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

d) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (MMOPP00K311F) mezi statutárním městem Opava a společností GIENGER 
spol. s r.o. se sídlem Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla, IČ 44018045 pro umístění 
vodovodní přípojky, plynovodní přípojky a sjezdu do/na pozemku parc.č. 1118 v k.ú.  
Komárov u Opavy pro stavbu "Sklad GIENGER" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

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

1622/40/RM/20 Smlouvy o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K30UL) mezi statutárním městem 

Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem Ostrava  - Poruba 
umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 1168 v k.ú. 
Podvihov pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu, zpevněných ploch 
a sjezdu, oplocení, přípojky IS, vsakovací jímky dešťových vod, žumpy na p.č. 150/6 
v k.ú. Podvihov" za zřízení věcného břemene ve výši 12.150,00 Kč + DPH  

b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K30SV) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava, Suché Lazce pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky a plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 780 v k.ú. Suché Lazce 
pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 782, 
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784, 785 v k.ú. Suché Lazce" za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč 
+ DPH  

c) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K30Q5) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní 
přípojky a přípojky splaškové kanalizace v pozemcích parc.č. 2084/9, 2085/1, 2947 
v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Stavba rodinného domu k.ú. 
Opava - Předměstí parc.č. 2081/1, 2085/5" za zřízení věcného břemene ve výši 
48.000,00 Kč + DPH  

d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K30TQ) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ oba bytem Opava, Vlaštovičky pro 
umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a sjezdu a vstupu v/na pozemku 
parc.č. 154/2 v k.ú. Vlaštovičky pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného 
domu na parc.č. 155/1 v k.ú. Vlaštovičky" za zřízení věcného břemene ve výši 
1.500,00 Kč + DPH  

e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K30VG) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ všichni 
bytem Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2098/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu sjezdu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + 
DPH 

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

1623/40/RM/20 Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby s ČEZ Distribucí a.s.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 

(MMOPP00K3135) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č.  2996, 2994, 
2995/1, 2541, 2530/134, 2530/307 k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, 
Nerudova, p.č. 2530/7, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K312A) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2308/8, 2308/22 
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, Ratibořská, parc.č. 315/4, rozšíření kNN" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
statutárního města Opavy 

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

1624/40/RM/20 Smlouvy o zřízení věcného břemene se SmVaK Ostrava a.s.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K30ZW) mezi statutárním městem 

Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění 
podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 1553/2, 1553/29, 1565/2, 
1586/5, 2319/1, 2347/2, 2351/1, 3035/59, 3035/63, 3035/65 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu: "Opava - Kateřinky, ul. U Cukrovaru, Rolnická - výměna 
vodovodního řadu" za zřízení věcného břemene ve výši 251.200,00 Kč + DPH 
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b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K30Y1) mezi statutárním městem 
Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění 
podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 2330/2, 2336/5 v k.ú. 
Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Do Polí - výměna 
vodovodního řadu" za zřízení věcného břemene ve výši 33.600,00 Kč + DPH  

c) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K310K) mezi statutárním městem 
Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění 
podzemního vedení kanalizační stoky v pozemcích parc.č. 2330/2, 2336/5 v k.ú. 
Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Do Polí - rekonstrukce 
kanalizace" za zřízení věcného břemene ve výši 38.000,00 Kč + DPH  

d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K30X6) mezi statutárním městem 
Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění 
podzemního vedení kanalizační stoky v pozemku parc.č. 2976 v k.ú. Opava - 
Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Olomoucká - rekonstrukce kanalizace 
CV" za zřízení věcného břemene ve výši 124.800,00 Kč + DPH  

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

1625/40/RM/20 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města

1. schvaluje
a) umístění podzemního vedení plynovodu, vedení splaškové kanalizace, vedení dešťové 

kanalizace, vedení vodovodu, přípojky splaškové kanalizace, vedení nízkého napětí 
do pozemků parc.č. 2711, 2789, 2715/6, 405/86, 2710/2, 2693/3 v k.ú. Kateřinky 
u Opavy v rámci realizace stavby "Technická a dopravní infrastruktura, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, p.č. 405/23"

b) umístění výstražné světelné signalizace výjezdu vozidel HZS MSK (kabelového vedení 
nízkého napětí, výložníkových stožárů, chodeckých stožárů, návěstidel a řadiče) 
na pozemcích parc.č. 998/1, 998/3, 998/5, 2722/82, 2722/105, 2893/10, 2893/11 v k.ú. 
Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "Rekonstrukce výstražné světelné 
signalizace výjezdu vozidel HZS MSK z areálu Integrovaného výjezdového centra 
Opava na ulici Těšínské"

c) dočasný a trvalý zábor pozemků parc.č. 1491, 1431/4 v k.ú. Skřipov a umístění mostní 
konstrukce na pozemku parc.č. 1491v k.ú. Skřipov pro realizaci stavby "Silnice II/463 - 
Rekonstrukce mostu ev.č. 463-005 za obcí Skřipov"    

2. neschvaluje

umístění chrániček HDPE pro optické kabely do konstrukce nového mostu na ul. Mostní

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

1626/40/RM/20 Smlouva o poskytování právních služeb

Rada města

1. schvaluje
a) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu dle čl. 10 odst. 3

b) smlouvu o poskytnutí právních služeb (MMOPP00LFVD4), mezi Mgr. Andrejem 
Gundelem - advokátem se sídlem Anenská 58/26, Staré Brno, 602 00 Brno, 
IČ 71446737 a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města

c) 
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Rozpočtové opatření č. 2020/31

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 1.200.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
právní služby
(3639,5166,000000000,0050,0000000000000) + 1.200.000,00 Kč

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

1627/40/RM/20 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem areálu Fotbalového stadionu v Opavě

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 6 (MMOPP00HXM4I) k nájemní smlouvě ze dne  27. 9. 2005 
(MMOPP00BYNJP) uzavřené mezi statutárním městem Opava a společností Slezský 
fotbalový club Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, 
zastoupenou Zdeňkem Viktorinem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Kokoškem, 
členem představenstva 

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

1628/40/RM/20 Majetek ve správě TSO s.r.o. - areál Městského koupaliště v Opavě - záměr pronájmu

Rada města

1. schvaluje
a) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako sklep, o výměře 57,42 m2

nacházejícího se v 1. PP, dále výčep, kancelář, šatny, WC, sklady s příslušenstvím 
a vybavením o výměře 96,30 m2, (čísla místností: 105b; 105d; 106a; 106b; 106c; 106d; 
106e; 107; 108; 115; 116; 117; 118) nacházející se v I. NP a restaurace, kuchyně, 
sklady s příslušenstvím a vybavením o výměře 145,15 m2 (čísla místností: 202; 203; 
204; 205; 206; 207a; 207b; 207c; 208; 223; 224; 225; 226; 246) o výměře 145,15 m2

nacházející se v II. NP  v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je 
součástí pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí 
(budova městského koupaliště)

b) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako bufet u golfu, s příslušenstvím 
a vybavením o výměře 13,90 m2 (čísla místností: 151a; 151b; 151c) nacházejícího se 
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

c) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako bufet u dílny, s příslušenstvím 
a vybavením o výměře 13,95 m2 (čísla místností: 141a; 142a; 142b) nacházející se 
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

d) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako bufety, s příslušenstvím 
a vybavením o výměře 10,40 m2 (čísla místností: 104a; 104b; 104c) nacházející se 
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

e) záměr pronájmu letní kabiny č. 1 (číslo místnosti: 312) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. 
č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)
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f) záměr pronájmu letní kabiny č. 2 (číslo místnosti: 311) nacházející se v III. NP v budově 
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

g) záměr pronájmu letní kabiny č. 3 (číslo místnosti: 310) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

h) záměr pronájmu letní kabiny č. 4 (číslo místnosti: 309) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

i) záměr pronájmu letní kabiny č. 5 (číslo místnosti: 308) nacházející se v III. NP v budově 
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

j) záměr pronájmu letní kabiny č. 6 (číslo místnosti: 305) nacházející se v III. NP v budově 
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

k) záměr pronájmu letní kabiny č. 7 (číslo místnosti: 323) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

l) záměr pronájmu letní kabiny č. 8 (číslo místnosti: 322) nacházející se v III. NP v budově 
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

m) záměr pronájmu letní kabiny č. 9 (číslo místnosti: 321) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

n) záměr pronájmu letní kabiny č. 10 (číslo místnosti: 320) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

o) záměr pronájmu letní kabiny č. 11 (číslo místnosti: 319) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

p) záměr pronájmu letní kabiny č. 12 (číslo místnosti: 318) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

q) záměr pronájmu letní kabiny č. 13 (číslo místnosti: 317) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

r) záměr pronájmu letní kabiny č. 14 (číslo místnosti: 314) nacházející se v III. NP 
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)

s) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2133/6 ležícího v katastrálním území Opava-
Předměstí o celkové ploše 5,5 m2 (areál městského koupaliště)

t) záměr pronájmu nebytového, prostoru označeného jako bufety, s příslušenstvím 
a vybavením o výměře 10,10 m2 (čísla místností: 131a; 131b; 131c) nacházející se 
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku 
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského 
koupaliště)

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

1629/40/RM/20 Smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Opavy - 
kanalizační přípojky

Rada města

1. svěřuje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy pravomoc rozhodnout o uzavření a uzavřít smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 5.000 Kč vlastníkovi nemovitosti, který se připojí na nově 
zbudovanou splaškovou kanalizaci v městských částech Vlaštovičky, Jarkovice 
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a Kylešovice, dle přiloženého návrhu modelové smlouvy (MMOPP00K41PQ) 
při splnění podmínky připojení do 31. 12. 2020

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

1630/40/RM/20 Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v k.ú. Vlaštovičky s fyzickou osobou - vodovodní přípojka

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(MMOPP00K42E2) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Opava, 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, vodovodní šachtice a sjezdu 
do pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Vlaštovičky, pro stavbu "Rodinný dům - novostavba 
vč. přístřešku, skladu, terasy, přípojek a rozvodů IS, žumpy, vsaku, zpevněných ploch 
a oplocení", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích 
statutárního města Opavy

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

1631/40/RM/20 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy v k.ú. Kylešovice fyzické osobě 
- vodovodní řad

Rada města

1. schvaluje
umístění prodlouženého vodovodního řadu stavebníka ░░░░ ░░░ do pozemku 
parc.č. 2771/3 v k.ú. Kylešovice ve vlastnictví statutárního města Opavy v rámci realizace 
stavby "Opava - Kylešovice, ul. Hlavní - prodloužení vodovodního řadu"

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

1632/40/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Propojení Krnovská - 
Žižkova" - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ:60838744
2. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213
3. IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 
Olomouc, IČ: 25869523
4. SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým 
vrchem, IČ: 25357352
5. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 
Šenov u Nového Jičína, IČ: 48035599

b) souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele STRABAG a.s., se sídlem 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ:60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

2. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00IKKAA), zakázka: "Propojení Krnovská - Žižkova",  mezi 
statutárním městem Opava jako objednatelem a společností Strabag a.s., se sídlem 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ:60838744, jako zhotovitelem
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1633/40/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem Optimalizace městské hromadné 
dopravy v Opavě - dodatek ke Smlouvě o zhotovení studie

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKK7P) ke Smlouvě o zhotovení studie (MMOPP00JPVT8), mezi 
statutárním městem Opava a společností PRO CEDOP s.r.o., se sídlem 
Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, Kročehlavy, IČ: 27174069, k veřejné zakázce 
malého rozsahu Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě

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

1634/40/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Kylešovice - sběrný dvůr" - 
projektová dokumentace - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. vylučuje
a) uchazeče výběrového řízení F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o., který překročil 

finanční limit veřejné zakázky malého rozsahu na služby, který činí 2.000.000,00 Kč 
bez DPH

b) uchazeče výběrového řízení Sweco Hydroprojekt a.s., který překročil finanční limit 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby, který činí 2.000.000,00 Kč bez DPH

c) uchazeče výběrového řízení build&build s.r.o., který dne 23. 03. 2020 zaslal zadavateli 
objasnění údajů v nabídce, kde uvedl, že udělal chybu při stanovení nabídkové ceny 
bez DPH, která byla hodnoceným kritériem. Uchazeč dále nesplnil technickou 
kvalifikaci, kdy nově předložené referenční zakázky nesplňují požadavky zadavatele 
uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek

2. rozhoduje
a) výsledné pořadí:

1. Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, Staré Hory, 586 01 Jihlava,
IČ: 49974424

2. brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 28637968
3. Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, IČ: 46347011
4. Projekce Guňka s.r.o., Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ: 01508504     

b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. 
Strojírenská 4/7, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČ: 49974424, jehož nabídka splnila 
požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší 
nabídkovou cenu

3. schvaluje
a) smlouvu o dílo (MMOPP00IKK9F), zakázka: "Kylešovice - sběrný dvůr" - projektová 

dokumentace, mezi statutárním městem Opava a společností Agroprojekt Jihlava, 
spol. s r.o., Strojírenská 4/7, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČ: 49974424

b) změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2020/28
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Kylešovice - sběrný dvůr - PD 
            (3722,6121,00000000,0220,0007497000000)                      - 786.100,00 Kč

            Investice - projektová dokumentace     
            (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                   + 786.100,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1635/40/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Kostel sv. Václava - 
střecha" - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona o výběr dodavatele H & B delta, s.r.o. se sídlem 
Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti 
v zadávacím řízení

2. schvaluje
smlouvu o dílo - zakázka: "Kostel sv. Václava - střecha"., (MMOPP00IKKB5), mezi 
statutárním městem Opava jako objednatelem a společností H & B delta, s.r.o. se sídlem 
Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, jako zhotovitelem

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

1636/40/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Pořízení 2 ks elektromobilů vč. 
2 ks chytrých dobíjecích stanic" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
nezahájit zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona s názvem 
"Pořízení 2 ks elektromobilů vč. 2 ks chytrých dobíjecích stanic"

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

1637/40/RM/20 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce kuchyně - 
ŠJ Englišova 82" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. souhlasí
a) se zastupováním Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace 

oddělením veřejných zakázek MMO při administraci veřejné zakázky 
s názvem "Rekonstrukce kuchyně - ŠJ Englišova 82"

b) se zahájením zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona s názvem 
"Rekonstrukce kuchyně - ŠJ Englišova 82" - v rozsahu dle zadávací dokumentace 
a důvodové zprávy

c) v souladu s § 42 odst. 1 zákona se jmenováním členů komise pro hodnocení nabídek, 
která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Bc. Hana Brňáková
2. Mgr. Dalibor Zeman
3. Ing. Andrea Štenclová
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski

d) v souladu s § 42 odst. 1 zákona se jmenováním náhradníků členů komise 
pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, 
ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. paní Pavla Jarcovjaková
3. Ing. Eva Dostálová
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Renata Cvancigerová

2. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení 
školního stravování Opava stavební úpravy nemovitého majetku "Rekonstrukce kuchyně - 
ŠJ Englišova 82"
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1638/40/RM/20 Souhlas se zapojením do projektu "Silesianka"

Rada města

1. schvaluje
zapojení statutárního města Opavy do projektu "Silesianka" - stezka rozhleden 
a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia realizovaného Euroregionem Silesia

2. pověřuje
Bc. Evu Sůrovou, DiS., vedoucí Turistického informačního centra, jednat jménem 
statutárního města Opavy ve věci realizace aktivit vyplývajících z projektu "Silesianka" - 
stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia

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

1639/40/RM/20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výrobě a zajištění televizního a internetového vysílání

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výrobě a zajištění televizního a internetového vysílání pořadu 
Opavský Expres a využití práv k němu a pořízení záznamů ze zasedání zastupitelstva 
města a využití práv k nim mezi společností POLAR televize Ostrava, s. r.o., IČ 25859838, 
zastoupenou Ing. Jaroslavem Korytářem, jednatelem a statutárním městem Opava

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

1640/40/RM/20 Dodatek č. 1 ke Kontrolnímu řádu

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č. 1 ke Kontrolnímu řádu s účinností od 1. 4. 2020

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

1641/40/RM/20 Příprava investičních akcí - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu č. 14/2020/PRI (MMOPP00IKJMT) o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 a 
statutárním městem Opava, a to vedení kNN v rámci akce "Propojení Krnovská - 
Žižkova"

b) dohodu o přistoupení č. 15/2020/PRI (MMOPP00IKKDV) ke smlouvě o dílo 
(MMOPP00HNXQX) mezi statutárním městem Opava, společností IL CARDINE 
TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci se sídlem Habartická 497/54, Střížkov, 190 00 Praha 9, 
IČ: 27476537, DIČ: CZ27476537 a společností PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY 
s.r.o. se sídlem Na Rovince 292, Běloves, 547 01 Náchod, IČ: 08658374, DIČ: 
CZ08658374 v rámci akce "SFC - vyhřívaný trávník + kotelna"              

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1642/40/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 13/2020/PRI (MMOPP00IKJY5) 

pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem Opava 
a Ing. arch. Petrem Mlýnkem, podnikající fyzickou osobou se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░ 
747 05 Opava - Malé Hoštice, IČ: 70606269, DIČ: ░░░░ ░░░░ na zakázku malého 
rozsahu "ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha" za cenu nejvýše přípustnou 94.750,00 Kč 
bez DPH (114.647,50 Kč vč. DPH)

b) Rozpočtové opatření č. 2020/32
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
          ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha - PD 
          (3113,5169,00000000,0220,0007498000000)                      + 114.647,50 Kč

           Investice - projektová dokumentace
           (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                      - 114.647,50 Kč

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

1643/40/RM/20 Smlouva o dílo - architektonická studie - aquacentrum Opava

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (PID  MMOPP00J5U44) mezi statutárním městem Opava jako 
objednavatelem a monom works s.r.o., U průhonu 467/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
zastoupenou Ing. arch. Michalem Bernartem, jednatelem, jako zhotovitelem

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

1644/40/RM/20 Smlouva na zpracování architektonické studie "Dukelská kasárna v Opavě"

Rada města

1. schvaluje
upravenou smlouvu na zpracování architektonické studie "Dukelská kasárna 
v Opavě" (MMOPP00F9UAQ)  mezi statutárním městem Opava jako objednatelem 
a STUDIO 58 s.r.o., se sídlem Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava, zastoupeným 
Ing. Romeem Doupalem, jednatelem, jako zhotovitelem

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

1645/40/RM/20 Dotace ostatní - Bezpečně na silnicích o.p.s. - Na kole jen s přilbou

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. se sídlem 
Valdštejnská 381/6, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ 28733932, na náklady 
související s projektem Na kole jen s přilbou, ve výši 20.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. se sídlem Valdštejnská 381/6, 
Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ 28733932, na náklady související s projektem 
Na kole jen s přilbou, ve výši 20.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1646/40/RM/20 Dotace ostatní - Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež - charitativní akce

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem 
Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ 27019195, na náklady související s pořádáním 
11. setkání opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, ve 
výši 10.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem 

Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ 27019195, na náklady související s pořádáním 
11. setkání opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, 
ve výši 10.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/29
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 10.000,00 Kč

Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež
(4371,5222,00000000,0020,0000425000000)    + 10.000,00 Kč

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

1647/40/RM/20 Schválení smlouvy - KOMPAKT spol. s r.o. - sociální automobil pro ZŠ a Praktickou 
školu Slezského odboje

Rada města

1. schvaluje
a) darovací smlouvu z rozpočtu statutárního města Opavy, MMOPP00CW2EQ, mezi 

statutárním městem Opava jako poskytovatelem daru a společností KOMPAKT 
spol. s r.o., se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ 49551027, zastoupenou 
PaedDr. Miroslavem Káninským, jednatelem, ve výši 10.000,00 Kč, jako příjemcem 
daru

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/30
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 10.000,00 Kč

KOMPAKT spol. s r.o
(4329,5213,00000000,0020,0000595000000)    + 10.000,00 Kč

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

1648/40/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/33

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
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ostatní přijaté vratky transferů
MD 231 0600

(3113,2229,103533063,0020,0001002000023) + 14.297,85 Kč
(3113,2229,103133063,0020,0001002000023) + 2.523,15 Kč

celkem 16.821,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
vratky transferů - poskytnutých z veřejných 
rozpočtů - ZŠ Ochranova - projekt "Personální 
podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na 
základní škole" - vratka nevyužitých finančních 
prostředků
D 231 0000

(6402,5364,103533063,0020,0000000000023) + 14.297,85 Kč
(6402,5364,103133063,0020,0000000000023) + 2.523,15 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/34
ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov

Hala Opava
- opravy a udržování
(3412,5171,000000000,0051,0001006760000) - 181.500,00 Kč

- DHDM - nákup čistícího stroje

(3412,5137,000000000,0051,0001006760000) + 26.500,00 Kč

- stroje, přístroje, zařízení - nákup čistícího 
stroje
(3412,6122,000000000,0051,0001006760000) + 155.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/35
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

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

ve výdajích - odbor školství
Středisko volného času - neinv. příspěvek 
Mezinárodní folklorní festival
(3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 60.000,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/36
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 80.000,00 Kč

ve výdajích - odbor vnitřních věcí
občanské záležitosti - věcné dary
(3399,5194,000000000,0090,0002509000000) + 80.000,00 Kč

2. schvaluje
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Rozpočtové opatření č. 2020/37
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO - krizový stav
(5213,5903,00000120,0020,0002989000000) + 4.000.000,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
Rozdělení zůstatku ZBU
(0000,8115,00000120,0000,0000000000000) + 4.000.000,00 Kč

3. zmocňuje

vedoucí odboru finančního a rozpočtového provádět s účinností od vyhlášení nouzového 
stavu dne 13.03.2020 změnu rozpisu rozpočtu z položky rezerva FARO - krizový stav na 
jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby na základě potřeby vyhotovit objednávky 
pro překonání období v rámci mimořádných opatření

4. schvaluje
a) zařazení nových akcí do seznamu jmenovitých akcí TSO na rok 2020

- JA TS - oprava účelové komunikace směr Nový Dvůr (pokračování) (MČ 
Milostovice)
- JA TS - oprava chodníkových obrubníků a sjezdů, Praskovo nám., Milostovice (MČ 
Milostovice)

b) Rozpočtové opatření č. 2020/38
ve výdajích - MČ Milostovice

oprava chodníkových obrubníků a sjezdů
(2219,5171,00000000,0870,0000000000000) - 287.675,43 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
jmenovitá akce "Oprava chodníkových 
obrubníků a sjezdů, Praskovo nám., 
Milostovice"
(2219,5171,00000000,0790,0004252000000) + 287.675,43 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/39
ve výdajích - MČ Milostovice

oprava účelové komunikace
(2212,5171,00000000,0870,0000000000000) - 432.596,45 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
jmenovitá akce "Oprava účelové komunikace 
směr Nový Dvůr (pokračování)"
(2212,5171,00000000,0790,0004254000000) + 432.596,45 Kč

5. schvaluje
a) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/31

ve výdajích - rozvoje města a strategického plánování
rezerva
(3636,5901,000000000,0140,0000000000000) - 63.000,00 Kč

Strategický plán SMO na roky 2021-2030
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- realizace veřejných projednávání, publicita 
akce
(3636,5169,000000000,0140,0002566000000) + 20.000,00 Kč

Opava - Osvětové kampaně 2020
aktivita "Plýtvání potravinami" - lektorné (OON)
(3900,5021,000000000,0140,0002389000000) + 20.000,00 Kč

Participativní rozpočet
- facebooková reklama, aktualizace 
propagačního videa
(3900,5169,000000000,0140,0000000000000) + 23.000,00 Kč

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/32
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Sídliště Kylešovice - II. etapa - BOZP
(objednávka)

(2219,6121,00000000,0220,0007512000000) + 22.385,00 Kč

Průmyslová zóna Vávrovice - PD
2123,6121,00000000,0220,0007582000000) + 6.049,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 28.434,00 Kč

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

1649/40/RM/20 Schválení dotačních smluv - Hasičský záchranný sbor MSK, FO- vlastivědná 
společnost Stopa, ProJantar

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 

MMOPP00CW2HB, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
ČR - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 
2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava,, IČ 70884561, zastoupeným brig. gen. 
Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD., MBA, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje, ve výši 
50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CW2I6, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Předměstí, 746 01 Opava, ve výši 
10.000,00 Kč,  jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CW2GG, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
společností ProJantar s.r.o. se sídlem Slovanská 242/20, 748 01 Hlučín, IČ 07360169, 
zastoupenou Matějem Ostárkem, jednatelem, ve výši 25.000,00 Kč, jako příjemcem 
dotace

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1650/40/RM/20 Zápis dětí do 1. tříd opavských základních škol - změna termínu

Rada města

1. bere na vědomí
informaci k zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol pro školní rok 2020/2021 
v souvislosti se změnou termínu

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

1651/40/RM/20 Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2020

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu (MMOPP00HIMP0), mezi statutárním městem Opava jako městským 

koordinátorem a Auto*Mat, z.s. se sídlem Vodičkova 704/36, Nové město, 110 00 
Praha 1, IČ: 22670319, zastoupeným  Martinem Šotolou, výkonným ředitelem, 
jako národním koordinátorem

b) smlouvu (MMOPP00HIMO5), mezi statutárním městem Opava jako zpracovatelem 
a Auto*Mat, z.s. se sídlem Vodičkova 704/36, Nové město, 110 00 Praha 1, 
IČ: 22670319, zastoupeným  Martinem Šotolou, výkonným ředitelem, jako správcem

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

1652/40/RM/20 Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ křesťanská Opava, Mnišská

Rada města

1. souhlasí
s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou křesťanská 
Opava, Mnišská - příspěvková organizace, se sídlem Mnišská 5/7, Město, 746 01 
Opava, IČ: 47813237, zastoupenou Bc. Dagmar Ullmannovou, ředitelkou školy, 
jako zaměstnavatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Opava, 
jako zaměstnancem

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

1653/40/RM/20 Zařazení ředitelky Střediska volného času, Opava do vyšší platové třídy

Rada města

1. stanoví
plat Mgr. Soni Wenzelové, DiS.,  ředitelce Střediska volného času, Opava, příspěvková 
organizace z důvodu zařazení do ░░ platové třídy, s účinností od 1. 4. 2020

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

1654/40/RM/20 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č. OPA-V-2/2020

Rada města

1. schvaluje
a) Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku č. OPA-V-2/2020, (MMOPP00HIMUB), mezi statutárním městem 
Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 
Praha 7, IČ 72496991, zastoupeným Mgr. Petrou Ballovou, ředitelkou kontaktního 
pracoviště Opava, krajské pobočky v Ostravě
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b) Zřízení 2 pracovních míst s názvem "Asistent prevence kriminality" od 6. 4. 2020  
do 30. 9. 2020

c) Rozpočtové opatření č. 2020/40
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + 
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. 
MMOPP00HIMUB)
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 198.000,00 Kč

ve výdajích - městská policie
platy
(4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 147.982,00 Kč
sociální pojištění
(4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 36.700,00 Kč
zdravotní pojištění
(4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 13.318,00 Kč

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

1655/40/RM/20 Knihovna P. Bezruče - příjem dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí 2020

Rada města

1. souhlasí

s přijetím dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí v roce 2020 na základě 
smlouvy uzavřené mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, zastoupeným 
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem, 1. náměstkem hejtmana kraje a Knihovnou Petra Bezruče 
v Opavě, příspěvkovou organizací, IČ 00318574, zastoupenou Mgr. Zuzanou Bornovou, 
ředitelkou, v celkové výši 2.104.000,00 Kč

2. schvaluje

Závazné ukazatele rozpočtu: 

Odvětvový odbor: Kancelář primátora

Název organizace: Knihovna Petra 
Bezruče v Opavě, p. o. 

účel Částka Kč
Příspěvek na provoz 17.600.000,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 450.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad 
mezd) 10.080.000,00

Průtokové dotace: 2.104.000,00
Neinvestiční: 

Zabezpečení výkonu regionálních 
funkcí knihoven v MSK 
(poskytovatel MSK)

2.104.000,00

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1656/40/RM/20 Dotační pravidla - obecná pravidla pro poskytování programových dotací

Rada města

1. bere na vědomí

interní dokument Magistrátu města Opavy "Dotační pravidla  - obecná pravidla 
pro poskytování programových dotací" 

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

1657/40/RM/20 Návrh obce s rozšířenou působností na přidělení finančních příspěvků - Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020

Rada města

1. doporučuje
Ministerstvu kultury České republiky schválit přidělení příspěvků dle bodu 10 článku II. 
Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky 
stanovených pro program "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností" na rok 2020 těmto žadatelům:

Žadatel Památka Název projektu Částka
(v Kč)

Římskokatolická farnost 
Slavkov u Opavy

kostel sv. Anny Instalace mříží v kostele 
sv. Anny ve Slavkově

125.000,00

Římskokatolická farnost 
Dolní Životice

kaple Sv. Salvátora Oprava vstupního 
schodiště kaple 

Sv. Salvátora v Dolních 
Životicích

130.000,00

Obec Lhotka u Opavy kaple Nejsvětější 
Trojice ve Lhotce u 

Litultovic

Fasáda kaple 
Nejsvětější Trojice 

ve Lhotce u Litultovic

93.000,00

Mgr. ░░░░ ░░░░ ░░ , 
zastoupena na základě 
plné moci Ing. ░░░░ 

░░░░ ░░ 

rodinný dům Rudolfa 
Chodury

Repase oken v podkroví 
domu "Rodinný dům 

Rudolfa Chodury"

100.000,00

Římskokatolická farnost 
Stěbořice

kostel Narození 
Panny Marie, 

Stěbořice

Obnova interiérových 
soch v kostele Nar. 

Panny Marie ve 
Stěbořicích

100.000,00

Obec Jezdkovice zámek Jezdkovice Obnova části zámku 
Jezdkovice - bývalého 

šrotovníku
(III. etapa obnovy)

200.000,00

CELKEM 748.000,00

2. ukládá
odboru rozvoje města a strategického plánování doručit přijaté žádosti Ministerstvu kultury 
České republiky, odboru památkové péče
Termín: 31. 03. 2020

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

1658/40/RM/20 Dokumenty týkající se místní Agendy 21 (Hodnotící zpráva o stavu MA21 za rok 2019, 
Plán zlepšování MA21 v roce 2020)

Rada města

1. bere na vědomí
Hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Opava 
za rok 2019
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2. schvaluje
Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2020

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1659/40/RM/20 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 
projektu "Opava - osvětové kampaně 2020"

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D699Z) 

mezi Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava a statutárním městem Opava, IČ: 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, 
746 01 Opava, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 166.600,00 Kč 
na realizaci projektu s názvem "Opava - osvětové kampaně 2020"

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1660/40/RM/20 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - neinvestiční 
dotace na projekt "Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě" ve výši 5.000.000,00 
Kč (nová verze smlouvy)

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D603K) 

mezi Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava a statutárním městem Opava, IČ: 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, 
746 01 Opava, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem na realizaci projektu 
"Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě"

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 ve výši 
5.000.000,00 Kč na realizaci projektu "Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě"

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1661/40/RM/20 Smlouva o spolupráci při využití pultu centralizované ochrany

Rada města

1. schvaluje

Smlouvu o spolupráci při využití pultu centralizované ochrany (MMOPP00J874I) mezi 
statutárním městem Opava a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, 
se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1662/40/RM/20 Darovací smlouva - dar pro útulek od společnosti OPATHERM a.s.

Rada města

1. schvaluje
a) darovací smlouvu, (MMOPP00J3WBH), mezi statutárním městem Opava jako 

obdarovaným a společností OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 
Opava, IČ 25385771, jako dárcem

b) Rozpočtové opatření č. 2020/41
v příjmech - odbor životního prostředí
přijaté dary OŽP
(1014,2321,00000000,0130,0009209000000)                 + 12.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
útulek pro psy - opravy a udržování
(1014,5171,00000000,0130,0002524000000)                   + 12.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1663/40/RM/20 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 
"Technickoekonomické a hydrogeologické posouzení možností nakládání se 
srážkovými vodami v opavských školských zařízeních"

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, (MMOPP00KS789), 
mezi statutárním městem Opava jako příjemcem a Moravskoslezským krajem se sídlem 
28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, jako poskytovatelem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1664/40/RM/20 Smlouva o poradenské činnosti

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o poradenské činnosti (MMOPP00EMPMT), mezi  statutárním městem Opava 
a společností HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem v Opavě, 
nám. Republiky 1, PSČ 746 01, IČ: 29458471

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 

1665/40/RM/20 Personální záležitosti - jmenování do funkce vedoucího odboru životního prostředí 
Magistrátu města Opavy

Rada města

1. jmenuje

s účinností od 1. 5. 2020 pana Ing. Jiřího Vaníčka do funkce vedoucího odboru životního 
prostředí Magistrátu města Opavy
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2. pověřuje
s účinností od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 pana Ing. Alberta Červeně, vedoucího oddělení 
ochrany ovzduší a nakládání s odpady, řízením odboru životního prostředí Magistrátu 
města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1666/40/RM/20 Personální záležitosti - pověření řízením právního a organizačního odboru

Rada města

1. pověřuje
řízením právního a organizačního odboru Magistrátu města Opavy p. Mgr. Tomáše 
Kubného, vedoucího právního oddělení, a to s účinností od 1. 4. 2020 do doby nástupu 
nové/ho vedoucí/ho právního a organizačního odboru vybrané/ho na základě výběrového 
řízení

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1667/40/RM/20 Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby

Rada města

1. ruší
usnesení č. 581/15/RM/19/1a ze dne 15. 5. 2019 (Rada města schvaluje smlouvu o právu 
provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(MMOPP00IJLMS) mezi Statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem 
Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové 
kanalizace do pozemků parc.č. 2899/1 a parc.č. 2890/89 v k.ú. Opava - Předměstí 
a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2890/89 v k.ú. Opava - Předměstí za účelem 
přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 2890/469 v k.ú. Opava - Předměstí" pro stavbu 
"Rodinný dům Junior 627 na parc.č. 2890/469 v katastrálním území Opava - Předměstí  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami 
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního 
města Opavy) 

2. schvaluje
a) nové znění smlouvy o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene (MMOPP00IJLMS) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░ bytem Opava pro umístění podzemního vedení  přípojky splaškové 
kanalizace do pozemku parc.č. 2899/1 v k.ú. Opava - Předměstí a umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky a umístění sjezdu do/na pozemku parc.č. 
2890/89 v k.ú. Opava - Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 
2890/469 v k.ú. Opava - Předměstí" pro stavbu "Rodinný dům Junior 627 na parc.č. 
2890/469 v katastrálním území Opava - Předměstí  za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za  zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy 

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K319B) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 
pro  umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č.  1837/1 k.ú. 
Kylešovice pro stavbu "Opava, U Hřbitova, parc.č. 339/4, kNN" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše 
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města 
Opavy

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K31A6) mezi statutárním městem Opava a Tělocvičnou jednotou Sokol 
Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185 
pro umístění vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2704/23 v k.ú.  Opava - 
Předměstí pro stavbu "Tyršův stadion Opava - atlet. stadion - nástavba skladovací 
haly" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
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Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích statutárního města Opavy 

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a souhlasu se zřízením 
stavby (MMOPP00K317L) mezi statutárním městem Opava a společností Kateřinská 
odbyt s.r.o. se sídlem Vrchní 86/30, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 27771148 
pro umístění podzemního vedení plynovodu, vedení splaškové  kanalizace, vedení 
dešťové kanalizace, vodovodu, přípojky splaškové kanalizace a vedení nízkého napětí 
do pozemků parc.č. 2711, 2789, 2715/6, 405/86, 2710/2, 2693/3 v k.ú.  Kateřinky 
u Opavy pro stavbu "Technická a dopravní infrastruktura, Kateřinky ul. Holasická, 
parc.č. 405/23" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou 
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích statutárního města Opavy 

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1668/40/RM/20 Dotace ostatní - Mendelovo gymnázium - Turnaj mladých fyziků

Rada 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 náklady související 
s pořádáním regionálního a ústředního kola Turnaje mladých fyziků Opava, ve výši 
40.000,00 Kč

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

Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související 
s pořádáním regionálního a ústředního kola Turnaje mladých fyziků Opava, ve výši 
40.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/33
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková org.
(3121,5339,00000000,0020,0000229000000)    + 40.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1669/40/RM/20 Místní poplatky - prodloužení lhůty pro zaplacení - nouzový stav

Rada města

1. schvaluje

v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem prodlouženou lhůtu pro zaplacení místních 
poplatků bez sankcí:  

a) poplatek ze psa do 30. 09. 2020

b) poplatek za komunální odpad do 30. 11. 2020

c) poplatek z pobytu do 15. 10. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1670/40/RM/20 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor

Rada města

1. schvaluje

Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor Kontaktní místo: Městská policie Opava 
(MMOP00J87E4) mezi statutárním městem Opava a Slezskou nemocnicí v Opavě, 
příspěvková organizace, se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 47813750

Výsledek hlasování: Pro: 11, 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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