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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í
47. schůze Rady statutárního města Opavy 

konané dne 22.7.2020 v 09:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

1983/47/RM/20 Schválení programu 47. schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program 47. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 22. 7. 2020

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

1984/47/RM/20 Návrh na jmenování ředitelky Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková 
organizace

Rada města

1. jmenuje
Mgr. Moniku Kamradkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní 
škola Opava, Mařádkova 15 -  příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2020 
na základě výsledku konkursního řízení

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

1985/47/RM/20 Návrh na jmenování ředitele Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

Rada města

1. jmenuje
Mgr. Romana Podzemného na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola Opava, Vrchní 19 -  příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2020 na základě 
výsledku konkursního řízení

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

1986/47/RM/20 Stanovení platu nově jmenovaných ředitelů základních škol

Rada města

1. stanoví
a) plat Mgr. Monice Kamradkové nově jmenované na vedoucí pracovní místo 

ředitelky Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace, s účinností 
od 1. 8. 2020
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b) plat Mgr. Romanovi Podzemnému nově jmenovanému na vedoucí pracovní místo 
ředitele Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace, s účinností 
od 1. 8. 2020

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

1987/47/RM/20 Řád veřejného pohřebiště

Rada města

1. schvaluje
Řád veřejného pohřebiště pro Statutární město Opava a jeho městské části s platností 
od 1. 9. 2020

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

1988/47/RM/20 Majetkové záležitosti - dohoda o přistoupení ke smlouvě o nájmu pozemku

Rada města

1. schvaluje
dohodu o přistoupení ke smlouvě o nájmu pozemku (PID MMOPP00HZFLS) mezi 
statutárním městem Opava  jako pronajímatelem a stávajícími nájemci panem ░░░░ 
░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ a novým nájemcem panem ░░░░ 
░░░░ ░░ , jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 302/1- zastavěná 
plocha, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

1989/47/RM/20 Majetkové záležitosti - nájem pozemku pod garáží

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZF9G) mezi statutárním městem 
Opava  jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem pozemku parc.č. 2172/83 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1990/47/RM/20 Majetkové záležitosti - dodatek k nájemní smlouvě, parkovací místo DJUSU Company, 
s.r.o.

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 3  (MMOPP00HZF6V) ke smlouvě o nájmu části pozemku za účelem zřízení 
parkovacího místa uzavřené dne 17.2.2017 mezi  statutárním městem Opava  jako 
pronajímatelem a společností DJUSU Company, s.r.o. jakožto nájemcem, jehož 
předmětem je oprávnění bezplatně užívat části pozemku parc.č. 2792 - ostatní plocha a 
2793 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy v době od 1.11.2022 do 31.12.2022

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 
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1991/47/RM/20 Majetkové záležitosti - dodatek ke smlouvě o výpůjčce, ZO Jiřina a Žižkova

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 2 (PID MMOPP00L9UEC) ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 8.1 2019  

mezi statutárním městem Opava jako půjčitelem a Základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu Opava jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je prodloužení 
doby výpůjčky části pozemku parc.č. 2134/2, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu 
ve snímku katastrální mapy, do 30.9.2021

b) dodatek č. 2 (PID MMOPP00L9UF7) ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 8.1 2019  
mezi statutárním městem Opava jako půjčitelem a Základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu Opava Město jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je 
prodloužení doby výpůjčky části pozemku parc.č. 901, k.ú. Jaktař, dle zákresu 
ve snímku katastrální mapy, do 30.9.2021

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1992/47/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu části pozemku v oploceném areálu a 
pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2657/5 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

2. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/222 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí 

b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1591/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú Opava - Předměstí 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1993/47/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouva o pronájmu místní komunikace

Rada města

1. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00HZH16) mezi Stavebním bytovým družstvem Stavbař, 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako pronajímateli a statutárním městem Opava 
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 270/6 - ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 3.400,00 Kč/rok, tj. 50,00 Kč/m2/rok (cena 
dohodou)

2. schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR č. 2020/56
ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků

nájemné za užívání cyklostezek, parků, chodníků,
místních komunikací
(2219,5164,000000000,0052,0000000000000) + 1.140,00 Kč
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bezesmluvní užívání
(3639,5192,000000000,0052,0000000000000)    - 1.140,00 Kč    

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1994/47/RM/20 Majetkové záležitosti - nájemní smlouvy pozemku za účelem zřízení přístupového 
chodníku a pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00HZFI7) mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a společností STATOM spol. s r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem části pozemku parc.č. 294/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 6.300,00 Kč/rok, 
tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

2. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L9UDH) mezi statutárním 

městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/51 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle 
zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L9UBR) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/178 - zastavěná plocha a 
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1995/47/RM/20 Majetkové záležitosti - změna kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej 
předzahrádky

Rada města

1. ruší
usnesení RMO č. 857/21/RM/19, 2c) ze dne 14.8.2019 (Rada  města doporučuje   
zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu (PID MMOPP00HZKFN) mezi statutárním 
městem Opava jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 112/14 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
25.600,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZF50) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím 
a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 112/14 - ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 25.600,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad 
platných do 9.9.2019)

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1996/47/RM/20 Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO o provádění a 
vyřazování a likvidaci majetku města ke dni 11.6.2020
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Rada města

1. schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku SMO dle 
předloženého přehledu. Jedná se o majetek SMO ve výši 12.032.303,32 Kč a majetek 
spravovaný školskými příspěvkovými organizacemi ve výši 1.533.769,70 Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1997/47/RM/20 Bytové záležitosti - Jateční 8A v Opavě

Rada města

1. schvaluje
přidělení volného bytu č.18 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A 
v Opavě žadatelce p. ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem Opava

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

1998/47/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 9 velikosti 3+1 na adrese Hrnčířská 5 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 9 velikosti 3+1 na adrese Hrnčířská 5 v Opavě:

      1. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      3. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ Opava
      4. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ Vyškov
      5. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ Opava
      6. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ Vítkov
      7. ░░░░ ░░░ , trvale bytem  ░░░░ ░  Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      9. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 velikosti 3+1 na adrese Hrnčířská 5 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 

1999/47/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 15 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. 15 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě:

      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava 
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vyškov
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
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      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Neplachovice
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hlavnice ░░ 
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vítkov

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 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 

2000/47/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 04 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15 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 Hrnčířská 15 v Opavě:

      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vyškov    
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Neplachovice
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hlavnice ░░ 
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vítkov

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 04 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15 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 

2001/47/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 12 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 12 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě:

      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava 
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava     
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vyškov    
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      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava  
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Hradec nad Moravicí

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 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 

2002/47/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 16 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. 16 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě:

      1.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vyškov
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava 
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Neplachovice
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hlavnice 125
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vítkov

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 16 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 

2003/47/RM/20 Záměr převodu nájmu, Dolní náměstí 139/24, Opava, rychlé občerstvení

Rada města

1. schvaluje
záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného nájemní smlouvou 
PID: MMOPP006R10I, uzavřenou dne 20. 7. 2011 mezi statutárním městem Opava, jako 
pronajímatelem a Tuljaj Murat, se sídlem Kolářská 147/1, Opava, 746 01, IČ: 03878589, 
jako nájemcem (kterážto smlouva byla uzavřena s původním nájemcem, panem Fadilem 
Jonuzi, se sídlem Horní náměstí 148/30, 746 01 Opava, IČ: 25866851, a poté byla 
převedena na stávajícího nájemce), jejímž předmětem je nájem prostor sloužících 
podnikání, které se nacházejí v  I.NP budovy č. p. 139 objekt k bydlení, která je součástí 
pozemku parc.č. 610 zastavěná plocha a nádvoří ležící v části obce Město, na adrese 
Opava, Dolní náměstí 139/24; převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Tuljaj 
Murat jako postupitelem a Sayed s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 06215131 jakožto postupníkem

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

2004/47/RM/20 Záměr převodu nájmu, Krnovská 28 a 30, Opava, cukrárna
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Rada města

1. schvaluje

záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného nájemní smlouvou 
PID: MMOPP009XGL3, uzavřenou dne 16. 7. 2015 mezi statutárním městem Opava, jako 
pronajímatelem a Bedřichem Polou, se sídlem Kamenec 28, 747 74 Holasovice, 
IČ: 73273333 jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání, 
které se nacházejí v  I.NP budovy č. p. 2787 objekt k bydlení, která je součástí pozemku 
parc.č. 243 zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 2788, objekt k bydlení, která je 
součástí pozemku parc.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, vše ležící v části obce 
Předměstí, na adrese Opava, Krnovská 2787/28 a 2788/30; převod nájmu se má 
uskutečnit mezi nájemcem Bedřichem Polou jako postupitelem a Hanou Polovou, se 
sídlem Kamenec 28, 747 74 Holasovice, IČ: 42044383 jakožto postupníkem

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

2005/47/RM/20 Souhlas s převodem nájmu, Horní náměstí 67,69 Opava, Ócafe22 s.r.o.

Rada města

1. uděluje

souhlas s převodem nájmu založeného nájemní smlouvou PID:MMOPP00I7ZN9, 
uzavřenou dne 20. 12. 2019 mezi statutárním městem Opava, jako 
pronajímatelem a Ing. Olgou Gondkovou, se sídlem Zengrova 660/33, Vítkovice, 703 00 
Ostrava, IČ: 70617937, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem:

• prostor sloužících podnikání, které se nacházejí v  I.NP budovy č. p. 382, v části 
obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 382/69, která je součástí pozemku 
parc. č. 285 ležícího v katastrálním území Opava-Město a v I. NP budovy č. p. 381, 
v části obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 381/67, která je součástí 
pozemku parc. č. 286 ležícího v katastrálním území Opava-Město

• části pozemku parc.č. 582/1 ležícího v katastrálním území Opava-Město
• movitých věcí, které tvoří zařízení a vybavení prostor sloužících 

podnikání a prostoru venkovní předzahrádky

převod nájmu se uskuteční mezi nájemcem Ing. Olgou Gondkovou jako 
postupitelem a společností Ócafe22 s.r.o. se sídlem Zengrova 660/33, Vítkovice, 703 00 
Ostrava IČ: 08794855 jakožto postupníkem

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

2006/47/RM/20 Smlouva o výpůjčce, TJ Sokol Opava, sportovní vybavení, Memoriál MUDr. Lesáka

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o výpůjčce sportovního zařízení, (MMOPP00LDDS9), mezi statutárním městem 
Opava jako půjčitelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava, se sídlem Boženy 
Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 13643185 jako vypůjčitelem

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

2007/47/RM/20 Pověření k podpisům, výzva COVID - Nájemné
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Rada města

1. pověřuje

vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy, Mgr. Bc. Pavla Vltavského, 
aby za statutární město Opava jakožto pronajímatele podepisoval Čestné prohlášení 
pronajímatele nestátního objektu, přílohu 3a podle programu podpory podnikatelů 
postižených celosvětovým  šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-
CoV-2 "COVID - Nájemné"

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

2008/47/RM/20 Dodatek č. 1, Liptovská 1045/21, Opava, hudební zkušebna

Rada města

1. schvaluje

dodatek č. 1 MMOPP00LDDUZ ke smlouvě o nájmu (PID smlouvy MMOPP009XGBH) 
uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Kikstart z.s., se sídlem 
Budišovská 238/4, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 04296176 jakožto nájemcem

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

2009/47/RM/20 Dodatek č. 1, Mezi Trhy 136/4, Opava, prodejna Santos

Rada města

1. schvaluje

dodatek č. 1 (MMOPP00LDDRE) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  (PID 
smlouvy MMOPP009XGOO) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a Bc. Petrou Bilíčkovou, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░ , 746 01 Opava, 
IČ: 04465245 jakožto nájemcem

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

2010/47/RM/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
v k.ú. Vlaštovičky s fyzickou osobou - vodovodní přípojka

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00JNX5W) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Vlaštovičky, 746 01 Opava, pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 95/1 a 154/2 v k.ú. Vlaštovičky, pro stavbu 
"Vodovodní přípojka na parc.č.105/2 v k.ú. Vlaštovičky", 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 
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2011/47/RM/20 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
v k.ú. Komárov u Opavy, pro společnost ID-KARTA s.r.o. - vodovodní přípojka

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K40U8) mezi statutárním městem Opava a společností ID-KARTA s.r.o., 
se sídlem Hlavní 21/3, 747 70 Opava - Komárov, pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1118 v k.ú. Komárov u Opavy, pro stavbu 
"Přípojka vody pro objekt firmy ID-KARTA s.r.o., č.p. 21, Opava - Komárov" umístěnou 
na pozemcích parc.č. 1118, 1101/1, 1101/2 a 1100/4 v k.ú. Komárov u Opavy, 
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 

2012/47/RM/20 Souhlas k umístění staveb na pozemcích města Opavy v k.ú. Opava-Předměstí a 
Opava-Město, pro společnost SmVaK Ostrava a.s. - vodovodní řad

Rada města

1. schvaluje
umístění - výměnu stávajících vodovodních řadů pro veřejnou potřebu v profilech potrubí 
DN 100 a DN 300 do pozemků parc.č. 2896/9, 2896/11, 2963/4, 3024/4 a 3027 v k.ú. 
Opava-Předměstí a do pozemku parc.č. 492/1 v k.ú. Opava-Město v rámci realizace 
stavby "Opava, ul. Nádražní okruh, náměstí Svobody - výměna vodovodu". 
Stavebníkem jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

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

2013/47/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 

(MMOPP00L9X7Q) 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.  624/4 k.ú. 
Kylešovice pro stavbu "Opava, Bílovecká, parc.č. 624/1, 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

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00L9X50) 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 a 1 ks jistící kabelové skříně 
v/na pozemku parc.č. 2962/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Riegrova, 
 p.č. 3013, smyčka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou znaleckým posudkem 

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LDL2B) 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 zemního optického kabelového vedení do pozemků parc.č.  2701, 
2705/2 k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava-Kolofíkova-Velké Hoštice, SDOK, 
ZOK" 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 
(MMOPP00LDL1G) 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. 3240/1, 3239/1 
v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Na Dolní hrázi, parc.č. 956/1, 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

e)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby (MMOPP00L9X45) 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.  
2370/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava - Předměstí, parc.č. 2530/388, 
NNk" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích statutárního města Opavy

f) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LDL0L) 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, 1ks podpěrného bodu, příhradové 
trafostanice a uzemnění do/na pozemku parc.č.  1118 k.ú. Komárov u Opavy 
pro stavbu "Komárov, p.č. 1123/4, DTS/kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

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

2014/47/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene s Kaufland Česká republika v.o.s.

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K38M5) mezi statutárním městem Opava 
a společností Kaufland Česká republika v.o.s. se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, 
169 00, IČ 25110161, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a kanalizační 
přípojky v pozemcích parc.č. 2349/1, 2349/12 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou 
stavbu  "OD Kaufland Opava" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 2.800,00 Kč + DPH

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

2015/47/RM/20 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
s ŘSD ČR

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 
sítě č. OP-150-20-11-VK, (MMOPP00LDL5W) mezi  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 a statutárním 
městem Opava, pro umístění světelného signalizačního zařízení  v/na pozemku parc.č. 
972/1 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci stavby "Chodecký poptávkový semafor na silnici 
I/11 u zastávky MHD Kravařov" za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene 
ve výši 541,68 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2016/47/RM/20 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. a GasNet, s.r.o. a KP REAL 
SOLICITATION s.r.o.

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LDL41) 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 pozemcích parc.č. 332, 331/1 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu "Opava, 
Na Pastrníku, 330/3, Bittová, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.800,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LDL36) 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 pozemcích parc.č. 1079/57, 2328/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou 
stavbu "Opava, Filípkova, p.č. 1027/1, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 9.600,00 Kč + DPH 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LDKZX) mezi statutárním městem 
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ 27295567 a společností KP REAL SOLICITATION s.r.o. se sídlem 
náměstí Republiky 496/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 04048954 pro umístění 
plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 2349/9 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu "Novostavba bytových domů a související infrastruktury ulice 
Olomoucká, Opava, SO 14 - Plynovod, plynovodní přípojky" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.600,00 Kč + DPH

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

2017/47/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LDL7M) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba bytem Opava, Kylešovice 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 620 v k.ú. 
Vávrovice pro zrealizovanou stavbu "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 
341/8 v katastrálním území Vávrovice" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

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

2018/47/RM/20 Dodatek č. 45 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s 
Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 45 (MMOPP00L9X8L) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého 
majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro statutární město Opava 
uzavřené dne 15. 7. 2009 (MMOPP0028J1M) mezi statutárním městem Opava 
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2019/47/RM/20 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města

1. schvaluje
umístění podzemního plynovodního vedení do pozemků parc.č. 565/5, 492/1 v k.ú. Opava 
- Město a parc.č. 3033/4, 3033/14, 3033/15, 3033/10, 3033/2, 2779, 2896/10, 2896/11, 
2896/9 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "REKO MS Opava, 2. etapa, 
3. část"

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

2020/47/RM/20 Kupní smlouva - garáž na pozemku parc.č. 2724/107 k.ú. Opava - Předměstí

Rada města

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00I7MTY) mezi  ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 
746 01 Opava, jako prodávajícím a statutárním městem Opava, jako kupujícím

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

2021/47/RM/20 Smlouva o dílo - Oprava památníku osvobození a padlým ve 2. světové válce

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00F6YYP) - oprava památníku osvobození a padlým 
ve 2. světové válce mezi statutárním městem Opava a společností WINRO, s.r.o. 
se sídlem Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice, IČ: 62300911

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

2022/47/RM/20 Kupní smlouva na dodávku plastového nábytku

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) kupní smlouvu MMOPP00JNIW2 na dodávku plastového nábytku mezi statutárním 
městem Opava a Renatou Dosedlovou, fyzickou osobou podnikající se sídlem ░░░░ 
░░░░ , 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 73882402

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

2023/47/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Opava - Zefektivnění a 
rozšíření MKDS V. etapa - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. COPSERVIS s.r.o., se sídlem Dlouhá 2/84, 747 17, Darkovice, IČ: 25900765
2. A. I. Company, s.r.o., se sídlem Hradní 27/37, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava, 
IČ: 01995014
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b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost COPSERVIS s.r.o., se sídlem 
Dlouhá 2/84, 747 17, Darkovice, IČ: 25900765, jehož nabídka splňuje všechny 
požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek a dle hodnotících 
kritérií, které zadavatel stanovil, má nejvyšší bodové ohodnocení

2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00HIMW1, mezi statutárním městem Opava a společností COPSERVIS 
s.r.o., se sídlem Dlouhá 2/84, 747 17, Darkovice, IČ: 25900765

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

2024/47/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Kylešovice - ul. Hlavní - most přes 
řeku"

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 31/2020/PRI (MMOPP00IKK2E) pro 

stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi 
statutárním městem opava a Ing. Lenkou Ondráčkovou, podnikající fyzickou osobou se 
sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , IČ: 60952458, DIČ: ░░░░ ░░░░ na 
zakázku malého rozsahu "Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku" za cenu nejvýše 
přípustnou 410.000,00 Kč bez DPH (neplátce DPH)

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/57
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku - PD
(2212,6121,00000000,0220,0007525000000) + 410.000,00 Kč

Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 410.000,00 Kč

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

2025/47/RM/20 Investiční akce "ZŠ Mařádkova - kotelna" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje

dodatek č. 1 (MMOPP00IKK39) ke smlouvě o dílo č. 28/2020/PRI (MMOPP00IKK5Z) mezi 
statutárním městem Opava a společností UNIMETAL - engineering, s.r.o. se sídlem 
Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - Přívoz,  IČ: 26787385, DIČ: CZ26787385, v rámci akce 
"ZŠ Mařádkova - kotelna"

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

2026/47/RM/20 Dotace ostatní - Železniční modeláři ve Lhotě, z.s. - modelové kolejiště

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Železniční modeláři ve Lhotě, z.s.  se sídlem Jubilejní 295, 
747 62 Mokré Lazce, IČ 03646157, na projekt modelového kolejiště, ve výši 
150.000,00 Kč
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci spolku Železniční modeláři ve Lhotě, z.s.  se sídlem Jubilejní 295, 

747 62 Mokré Lazce, IČ 03646157, na projekt modelového kolejiště, ve výši 
15.000,00 Kč

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

Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 15.000,00 Kč

Železniční modeláři ve Lhotě, z.s.
(3900,5222,000000000,0020,0000625000000)    + 15.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 

2027/47/RM/20 Dotace ostatní - fyzická osoba - Heller & Kristian aneb opavská Vest pocket revue 
(1933)

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ., bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░ Opava, na náklady související s vydáním publikace Heller & Kristian aneb opavská 
Vest  pocket  revue (1933), ve výši 25.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ., bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 
Opava, na náklady související s vydáním publikace Heller & Kristian aneb opavská Vest  
pocket  revue (1933), ve výši 25.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 

2028/47/RM/20 Dotace ostatní - Slezský spolek neslyšících - provoz klubovny 2020

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Slezského spolku neslyšících se sídlem Horní náměstí 131/48,
Město, 746 01 Opava, IČ 26994208, na úhradu nákladů souvisejících s výpůjčkou 
nebytového prostoru Horní náměstí 48, Opava, ve výši 26.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Slezskému spolku neslyšících se sídlem Horní náměstí 131/48, Město, 

746 01 Opava, IČ 26994208, na úhradu nákladů souvisejících s výpůjčkou nebytového 
prostoru Horní náměstí 48, Opava, ve výši 15.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/58
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)     - 15.000,00 Kč

Slezský spolek neslyšících
(4379,5222,00000000,0020,0000410000000)    + 15.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2029/47/RM/20 Dotace ostatní - fyzická osoba- letní stanový tábor

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,  bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░ Opava, na náklady související s pořádáním letního stanového tábora - Pevnost 
BOYARD pro žáky ZŠ Opava Vrchní,   ve výši 28.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava, 
na náklady související s pořádáním letního stanového tábora - Pevnost BOYARD pro žáky 
ZŠ Opava Vrchní, ve výši 28.000,00 Kč

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

2030/47/RM/20 Dotace ostatní - Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočný spolek - 
provoz

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Vodní záchranné služby ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočného 
spolku se sídlem Jiráskova 1626/3, 792 01 Bruntál, IČ 70314659, na náklady související 
s provozem záchranné služby na přehradě Slezská Harta, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Vodní záchranné služby ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočného spolku 

se sídlem Jiráskova 1626/3, 792 01 Bruntál, IČ 70314659, na náklady související 
s provozem záchranné služby na přehradě Slezská Harta, ve výši 25.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/59
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 25.000,00 Kč

Vodní záchr. služba CCK Bruntál-Slezská Harta
(3429,5222,000000000,0020,0000626000000)   + 25.000,00 Kč

3. schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVGSF, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Vodní 
záchrannou službou ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočným spolkem se sídlem Jiráskova 
1626/3, 792 01 Bruntál, IČ 70314659, zastoupeným Miloslavem Střelcem, předsedou, 
ve výši 25.000,00 Kč,  jako příjemcem dotace

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

2031/47/RM/20 Dotace ostatní - Tělocvičná jednota Sokol Opava - Atletický cirkus 2020

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 
2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související s pořádáním 
Atletického cirkusu 2020, ve výši 30.000,00 Kč
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2. schvaluje
a) finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22, 

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související s pořádáním 
Atletického cirkusu 2020, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/60
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Opava
(3419,5222,00000000,0020,0000354000000)    + 20.000,00 Kč

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

2032/47/RM/20 Schválení darovací smlouvy a dotačních smluv - Diakonie Broumov, sociální družstvo, 
Ceca Cup z.s., JINAK, o.p.s., Římskokatolická farnost sv. Ducha Opava

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelového daru z rozpočtu statutárního města Opavy 

MMOPP00CVGXQ, mezi statutárním městem Opava jako dárcem a Diakonií Broumov, 
sociálním družstvem se sídlem Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, 
IČ 49289977, zastoupeným Ing. Pavlem Hendrichovským, předsedou družstva, ve výši 
5.000,00 Kč, jako obdarovaným

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVGWV, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a spolkem Ceca Cup z.s. se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01 Opava, 
IČ 08132721, zastoupeným Liborem Kozákem, předsedou, ve výši 20.000,00 Kč, jako 
příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVGTA, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a společností JINAK, o.p.s. se sídlem č.p. 220, 793 93 Brantice, IČ 01606085, 
zastoupenou Martinou Chlápkovou, ředitelkou, ve výši 15.000,00 Kč, jako příjemcem 
dotace

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVGU, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Římskokatolickou farností sv.Ducha Opava se sídlem Masarykova třída 342/39, 
Město, 746 01 Opava, IČ 65888901, zastoupenou Mgr. Stanislawem Stecem, 
administrátorem farnosti, ve výši 47.000,00 Kč,  jako příjemcem dotace

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

2033/47/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/105

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

Neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000013305,0020,0000000000036) + 1.622.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na 
provoz - financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním základních druhů 
forem sociálních služeb 2. splátka
(4350,5336,000013305,0040,0001002000036) + 1.622.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/106
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000332,0020,0000000000039) + 39.100,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
Středisko volného času - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "Budoucnosti 4.0 
se
nebojíme, šikovné ruce potřebné jsou v každé
době"
(3233,5336,000000332,0030,0001002000039) + 39.100,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/107
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

investiční přijaté transfery ze státních fondů
MD 231 0000

(0000,4213,000092501,0020,0007512000000) + 729.299,33 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Regenerace sídliště Opava Kylešovice - II. etapa
- stavba 50% uznatelných výdajů
(2219,6121,000092501,0220,0007512000000) + 729.299,33 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/108
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000344,0020,0000000000034) + 1.190.136,00 Kč

ve výdajích, kancelář primátora, oddělení kultury
Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční 
příspěvek na spolufinancování uznatelných 
provozních nákladů
(3311,5336,000000344,0121,0001002000034) + 1.190.136,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/109
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu
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MD 231 0000

(0000,4116,000034070,0020,0000000000034) + 329.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
příspěvek na provoz - realizaci projektu "Let´s 
sing
Oratorio Music"
(3311,5336,000034070,0121,0001002000034) + 329.000,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č.2020/110
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000680,0020,0002392000000) + 120.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, turistické informační centrum 
realizace projektu "Podpora turistických 
informačních center v Moravskoslezském kraji 
pro rok 2020"
- programové vybavení
(2143,5172,000000680,0120,0002392000000)  + 67.200,00 Kč
(2143,5172,000000000,0120,0002392000000) - 67.200,00 Kč

- služby související s informačními a 
komunikačními
technologiemi
(2143,5168,000000680,0120,0002392000000) + 52.800,00 Kč
(2143,5168,000000000,0120,0002392000000) - 52.800,00 Kč

Rozvoj služeb TIC

- nákup služeb

(2143,5169,000000000,0120,0001042210000) + 120.000,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2020/111
ve výdajích - odbor kanceláře tajemníka - oddělení hospodářské správy

umělecké historické předměty
opravy
(3639,5171,000000000,0191,0000000000000) + 6.000,00 Kč

kulturní předměty
(3639,6127,000000000,0191,0000000000000) - 6.000,00 Kč

h) Rozpočtové opatření č. 2020/112
v příjmech - odbor majetku města

pojistné plnění
(6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 408.862,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
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rezerva - jmenovité akce
(6409,5901,000000000,0790,0004000000000) + 408.862,00 Kč

i) Rozpočtové opatření č. 2020/113
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FARO
(6409,5901,000000000,00020,0002996000000) - 2.035,50 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
služby spojené s nájmem - hrobová místa (vratka 
přeplatku minulých let)
(3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 1.518,00 Kč

nájemné hrobová místa (vratka přeplatku 
minulých let)
(3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 517,50 Kč

j) Rozpočtové opatření č. 2020/114
ve výdajích - oddělení personální a mzdové

výuka anglického jazyka pro zastupitele 
(6112,5167,000000000,0192,0000000000000 + 88.800,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 88.800,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/61
ve výdajích - městská policie

platy
(5311,5011,000000000,0110,0000000000000) - 250.000,00 Kč

náborový příspěvek
(5311,5499,000000000,0110,0000000000000) + 250.000,00 Kč

3. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2020/115
ve výdajích - odbor majetku města, TSO

rezerva na jmenovité akce
(6409,5901,000000120,0790,0004000000000) - 450.000,00 Kč

JA TS - přístřešky zastávek MHD - zelená 
střecha
(2221,6121,000000120,0790,0004272000000) + 450.000,00 Kč

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

Stránka 20 z 32Přehled usnesení [47/RM/22.7.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

2034/47/RM/20 Žádost o splátkování

Rada města

1. konstatuje

ve věci žádosti ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ podané prostřednictvím datové schránky dne 10. 
6. 2020, že zde nejsou naplněny podmínky pro rozhodování o dohodě o splátkách

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

2035/47/RM/20 Jednací řád Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje

upravený Jednací řád Rady statutárního města Opavy s účinností od 23. 7. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

2036/47/RM/20 Smlouvy NPÚ - Opavský kongres 1820

Rada města

1. schvaluje
a) licenční smlouvu (MMOPP00HMTAA) mezi Národním památkovým ústavem se sídlem 

Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 75032333, zastoupeným 
Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze, 
a statutárním městem Opava

b) smlouvu o poskytnutí reprodukčních práv (MMOPP00HMN8Q) mezi Národním 
památkovým ústavem se sídlem Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 - Malá 
Strana, IČ 75032333, územní památkovou správou v Českých Budějovicích, 
zastoupenou Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem, a statutárním městem Opava

c) smlouvu o nakládání s fotodokumentací majetku NPÚ, pořízenou statutárním městem 
Opava (MMOPP00HMN9L) mezi Národním památkovým ústavem se sídlem 
Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 75032333, územní 
památkovou správou v Českých Budějovicích, zastoupenou Mgr. Petrem Pavelcem, 
Ph.D., ředitelem a statutárním městem Opava

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

2037/47/RM/20 Slezské divadlo Opava a Opavská kulturní organizace - přijetí dotací

Rada města

1. schvaluje
a) přijetí dotace z Moravskoslezského kraje pro Slezské divadlo Opava, p. o., účelově 

určené k úhradě uznatelných nákladů projektu Podpora zaměstnanosti Slezského 
divadla Opava - sólisté opery, ve výši 1.000.000,00 Kč
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b) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 
Účel Částka
Příspěvek na provoz: 94.000.000,00
Z toho:
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.250.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 62.200.000,00

Průtokové dotace 3.519.136,00
Neinvestiční
Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem 
divadla (MSK) 1.190.136,00

Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium (MSK( 1.000.000,00
Podpora zaměstnanosti Slezského divadla Opava - sólisté opery 
(MSK) 1.000.000,00

Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium (MK) 329.000,00

c) přijetí dotace z Moravskoslezského kraje pro Opavskou kulturní organizaci, p. o., na 
realizaci projektu Malá inventura 2020 ve výši maximálně 257.500,00 Kč

d) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace
Opavská kulturní organizace
Účel Částka
Příspěvek na provoz 17.468.000,00
Z toho:
Odpisy DHM 2.734.970,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 7.700.820,00

Průtokové dotace 257.500,00
Neinvestiční
Malá inventura 2020 (MSK) 257.500,00

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

2038/47/RM/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti MŠ Opava, Heydukova - příspěvková 
organizace o příspěvek Nadace ČEZ - doplnění

Rada města

1. uděluje

souhlas Mateřské škole Opava, Heydukova - příspěvková organizace, se sídlem 
Heydukova 881/19, Předměstí, 746 01 Opava s výstavbou hřiště a jeho provozem po dobu 
minimálně 5 let v souvislosti s podáním žádosti o nadační příspěvek grantového řízení 
Nadace ČEZ Oranžové hřiště 2020

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2039/47/RM/20 Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-2/2020

Rada města

1. schvaluje
a) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-2/2020, (MMOPP00HIKWF), 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

b) prodloužení existence 2 pracovních míst s názvem "Asistent prevence kriminality"
do 31. 1. 2021 na Městské policii Opava

c) Rozpočtové opatření č. 2020/116
v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový

přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí 
mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných 
prací (sml. MMOPP00HIKWF)
(0000,4116,00013101,0020,0002520000000) + 66.000,00 Kč

ve výdajích - Městská policie
platy
(4349,5011,00013101,0110,0002520000000) + 49.327,36 Kč
Sociální pojištění
(4349,5031,00013101,0110,0002520000000) + 12.233,18 Kč
Zdravotní pojištění
(4349,5032,00013101,0110,0002520000000) + 4.439,46 Kč

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

2040/47/RM/20 Darovací smlouvy - neupotřebitelná výpočetní technika

Rada města

1. schvaluje
a) darovací smlouvu (MMOPP00K1RBP) mezi statutárním městem Opavou, 

IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města 
a příspěvkovou organizací Základní škola Edvarda Beneše, se sídlem Edvarda 
Beneše 2, 747 05 Opava, zastoupené Mgr. Simonou Horákovou, ředitelkou

b) darovací smlouvu (MMOPP00K1RAU) mezi statutárním městem Opavou, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města 
a příspěvkovou organizací Základní škola Nový svět, Opava, p.o., se sídlem Šrámkova 
1457/4, 747 05 Opava, IČ: 72074183, zastoupené Mgr. Hanou Kroupovou, DiS., 
ředitelkou

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

2041/47/RM/20 Smlouva o nájmu výpočetní techniky k technickému zabezpečení voleb do 
zastupitelstva kraje

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o nájmu výpočetní techniky k technickému zabezpečení voleb do zastupitelstev 
krajů (MMOPP00K1REA) mezi statutárním městem Opavou a společností CS21 Nextnet, 

Stránka 23 z 32Přehled usnesení [47/RM/22.7.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

s.r.o.., se sídlem Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ: 61977306, zastoupenou 
Tomášem Petlachem, jednatelem společnosti ve výši 117.975,00 Kč s DPH

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2020/117
ve výdajích - odbor informatiky
pronájem výpočetní techniky
(6115,5164,00098135,0170,0000000000000)                  +  117.975,00 Kč
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva - FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)                  - 117.975,00 Kč

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

2042/47/RM/20 Předložení žádosti o dotaci na projekt "Pořízení kompostérů a kontejneru pro 
opakované využití knih a CD - město Opava" v rámci 122. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí"

Rada města

1. schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "Pořízení kompostérů 

a kontejneru pro opakované využití knih a CD - město Opava" v rámci 122. výzvy 
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 3 Odpady 
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika specifického cíle 3. 1 Prevence vzniku 
odpadů

b) zajištění financování projektu "Pořízení kompostérů a kontejneru pro opakované 
využití knih a CD - město Opava" v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci 
předkládané v rámci 122. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, 
prioritní osy 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika specifického cíle 
3. 1 Prevence vzniku odpadů  

c) zajištění udržitelnosti projektu "Pořízení kompostérů a kontejneru pro opakované 
využití knih a CD - město Opava" v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle 
žádosti o dotaci předkládané v rámci 122. výzvy Operačního programu Životní 
prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže 
a rizika specifického cíle 3. 1 Prevence vzniku odpadů

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

2043/47/RM/20 Nápady pro Opavu 2020 - schválení vítězných nápadů

Rada města

1. schvaluje
a) seznam vítězných nápadů a zahájení jejich realizace v rámci výzvy

"Nápady pro Opavu 2020"

Pořadí Název nápadu Počet hlasů Požadovaný rozpočet
1. Vyšplhej si na své hnízdo 218 395.030 Kč

2. Taneční parket pod širým nebem 203 366.407 Kč
3. Projekt Integrace 192 291.009 Kč

1. Úprava parčíku 123 99.923 Kč

2. Mlžítka v centru města 119 92.700 Kč
3. Bosá stezka s názvem Řeka 114 72.115 Kč

b) rozšíření seznamu jmenovitých akcí Technických služeb Opava na rok 2020 o:
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Rozpočtové opatření č. 2020/118
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického 
plánování
participativní rozpočet 2020 - rezerva
(3900, 5901, 000000000, 0140, 0000000000000) - 1.317.184,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TS Opava

JA TS - Vyšplhej se na své hnízdo (participativní 
rozpočet 2020)   
(3421,6121,000000000,0790,0004266000000) + 395.030,00 Kč

JA TS - Taneční parket pod širým nebem 
(participativní rozpočet 2020)
(3429,6121,000000000,0790,0004267000000) + 366.407,00 Kč

JA TS - Projekt Integrace (participativní rozpočet 
2020)
(3421,6121,000000000,0790,0004268000000) + 291.009,00 Kč

JA TS - Úprava parčíku (participativní rozpočet 2020)
(3745,6121,000000000,0790,0004269000000) +  99.923,00 Kč

JA TS - Mlžítka v centru města (participativní 
rozpočet 2020)
(3639,5137,000000000,0790,0004270000000) +  92.700,00 Kč

JA TS - Bosá stezka s názvem Řeka (participativní 
rozpočet 2020)
(3429,6121,000000000,0790,0004271000000) +  72.115,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

JA TS - Vyšplhej si na své hnízdo (Participativní rozpočet 2020) ve výši 395.030 Kč
JA TS - Taneční parket pod širým nebem (Participativní rozpočet 2020) ve výši 366.407 Kč

JA TS - Projekt Integrace (Participativní rozpočet 2020) ve výši 291.009 Kč
JA TS - Úprava parčíku (Participativní rozpočet 2020) ve výši 99.923 Kč

JA TS - Mlžítka v centru města (Participativní rozpočet 2020) ve výši 92.700 Kč
JA TS - Bosá stezka s názvem Řeka (Participativní rozpočet 2020) ve výši 72.115 Kč

c) 

2. souhlasí
aby odbor finanční a rozpočtový ve spolupráci s odborem majetku města prováděl převody 
mezi položkami 5XXX a 6XXX v rámci JA TS - Vyšplhej se na své hnízdo, JA TS - 
Taneční parket pod širým nebem, JA TS - Projekt Integrace, JA TS - Úprava parčíku, JA 
TS - Mlžítka v centru města, JA TS - Bosá stezka s názvem Řeka podle skutečných 
vynaložených nákladů na realizaci akce

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

2044/47/RM/20 Komise pro místní Agendu 21 a změna koordinátora místní Agendy 21

Rada města

1. bere na vědomí
zrušení Komise místní Agendy (Komise Zdravého města) ke dni 22. 7. 2020 

2. odvolává
členy Komise Zdravého města a místní Agendy 21 ke dni 22. 7. 2020:

a) Mgr. Veroniku Bittovou
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Usnesení: PŘIJATO

b) Bc. Hanu Brňákovou

c) Jaroslava Čecha

d) Mgr. Zdeňka Frélicha

e) Ing. Martina Giráška

f) Ing. Lucii Klapetkovou

g) Bc. Michaelu Krejčí

h) MUDr. Petra Kümpela

i) Petra Palyzu

j) Tomáše Pchálka

k) Lukáše Vaňka

3. zřizuje
Komisi pro místní Agendu 21 s účinností ode dne 23. 7. 2020

4. jmenuje
členy Komise pro místní Agendu 21 s účinností ode dne 23. 7. 2020:
a) Bc. Kateřinu Hnátovou

b) Bc. Hanu Brňákovou

c) Jaroslava Čecha

d) Mgr. Zdeňka Frélicha

e) Ing. Martina Giráška

f) Ing. Lucii Klapetkovou

g) Bc. Michaelu Krejčí

h) MUDr. Petra Kümpela

i) Petra Palyzu

j) Tomáše Pchálka

k) Lukáše Vaňka

5. ruší
pověření Mgr. Veroniky Bittové pro koordinaci místní Agendy 21 ke dni 22. 7. 2020

6. pověřuje
Bc. Kateřinu Hnátovou jako koordinátora místní Agendy 21 s účinností 
ode dne 23. 7. 2020

7. schvaluje
Statut Komise pro místní Agendu 21 Statutárního města Opavy

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

2045/47/RM/20 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti 
Basketbalový klub Opava a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení),při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Basketbalový klub Opava 
a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 258 40 576 zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2172 (dále jen "společnost 
Basketbalový klub Opava"), jejímž jediným akcionářem je statutární město Opava, rozhodla dle 
ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. bere na vědomí
prohlášení o odstoupení Martina Stoklasy z funkce člena představenstva ze dne 13.7.2020
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

2. odvolává
pana Martina Stoklasu z funkce člena představenstva společnosti Basketbalový klub 
Opava a.s.

3. volí
nového člena představenstva  společnosti Basketbalový Klub Opava a. s. Ing. Radima 
Vysockého, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a to s účinností ode 
dne 27. 7. 2020

4. volí

nového člena dozorčí rady společnosti Basketbalový klub Opava a. s. Bc. Martina Hořínka, 
nar. ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 

5. schvaluje

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společnosti Basketbalový klub 
Opava a.s. a Ing. Radimem Vysockým, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░ 

6. schvaluje

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnosti Basketbalový klub Opava 
a.s. a Bc. Martinem Hořínkem, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 

7. ukládá

primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města 
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Basketbalový klub Opava, a. s. dle výše 
uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil 
statutárním orgánům společnosti Basktebalový klub Opava, a. s.  

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 

2046/47/RM/20 Spoluúčast SMO na financování Senior Pointu Opava

Rada města

1. schvaluje
spoluúčast statutárního města Opavy na financování minimálně 30% celkových ročních 
nákladů kontaktního místa Senior Pointu v Opavě, avšak maximální částkou ve výši 
40.000,00 Kč/rok

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

2047/47/RM/20 Smlouva o pronájmu autocvičiště za účelem výkonu závěrečných zkoušek uchazečů o 
řidičské oprávnění

Rada města

1. schvaluje
a) Smlouvu o nájmu autocvičiště (MMOPP00KKO9P) mezi Městským dopravním 

podnikem  Opava a.s., IČ: 64610250 se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, 
zastoupen Ing. Pavlem Gebauerem, ředitelem společnosti a statutárním městem 
Opava

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/62
ve výdajích - odbor dopravy
        pohoštění 

 (6171,5175,000000000,0160,0000000000000)                           - 1.000,00 Kč
        nájem 

(6171, 5164,000000000,0160,0000000000000)                          + 1.000,00 Kč
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

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

2048/47/RM/20 Veřejně prospěšné práce a veřejná služba

Rada města

1. schvaluje
a) Dohodu (MMOPP00KRHVH) mezi statutárním městem Opava a Úřadem práce 

České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 

b)    Rozpočtové opatření č. 2020/119
  V příjmech - odbor finanční a rozpočtový

přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací (sml. MMOPP00KRHVH) dohoda o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-
27/2020
  v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 64.000,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
platy

(3639,5011,000013101,0192,0002520000000 + 47.832,59 Kč

sociální pojištění

(3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 11.862,48 Kč

zdravotní pojištění

(3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 4.304,93 Kč

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

2049/47/RM/20 Udělení plné moci pro advokáta JUDr. Tomáše Hulvu, MBA, LL.M., k zastupování v 
soudních řízeních

Rada města

1. schvaluje
a) udělení plné moci pro advokáta JUDr. Tomáše Hulvu, MBA, LL.M., 

HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem nám. Republiky 2/1, 
746 01 Opava, IČ: 29458471, k zastupování statutárního města Opavy vystupujícího 
v pozici žalovaného při všech úkonech a právních jednáních v soudním řízení 
vedeném před Okresním soudem v Opavě, sp. zn.░░░░ ░░░░ ve věci žalobce ░░░░ 
░░░ , o zaplacení ░░░░ ░░░ s příslušenstvím

b) udělení plné moci pro advokáta JUDr. Tomáše Hulvu, MBA, LL.M., 
HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem nám. Republiky 2/1, 
746 01 Opava, IČ: 29458471, k zastupování statutárního města Opavy vystupujícího 
v pozici žalovaného při všech úkonech a právních jednáních v soudním řízení 
vedeném před Okresním soudem v Opavě, sp. zn. ░░░░ ░░░░ ve věci žalobce 
░░░░ ░░░░ ░ , o zaplacení ░░░░ ░░ Kč s příslušenstvím

c) udělení plné moci pro advokáta JUDr. Tomáše Hulvu, MBA, LL.M., 
HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem nám. Republiky 2/1, 
746 01 Opava, IČ: 29458471, k zastupování statutárního města Opavy vystupujícího 
v pozici žalovaného při všech úkonech a právních jednáních v soudním řízení 
vedeném před Okresním soudem v Opavě, sp. zn. ░░░░ ░░░░ ve věci žalobce 
░░░░ ░░░░ ░░ , o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

d) udělení plné moci pro advokáta JUDr. Tomáše Hulvu, MBA, LL.M., 
HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem nám. Republiky 2/1, 
746 01 Opava, IČ: 29458471, k zastupování statutárního města Opavy vystupujícího 
v pozici žalovaného při všech úkonech a právních jednáních v soudním řízení 
vedeném před Okresním soudem v Opavě, sp. zn. ░░░░ ░░░ ve věci žalobce ░░░░ 
░░░░ ░░ , o zaplacení ░░░░ ░░ Kč s příslušenstvím

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

2050/47/RM/20 Udělení plné moci pro advokáta Mgr. Andreje Gundela k zastupování v soudním řízení

Rada města

1. schvaluje

udělení plné moci pro advokáta Mgr. Andreje Gundela, se sídlem Anenská 58/26, Staré 
Brno, 602 00 Brno, IČ: 71446737, k zastupování statutárního města Opavy vystupujícího 
v pozici žalovaného č. 1 při všech úkonech a právních jednáních v soudním řízení 
vedeném před Okresním soudem v Opavě, sp. zn. ░░░░ ░░░ ve věci žalobce ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░ , o určení neplatnosti odvolání z funkce a o neplatnost výpovědi 
z pracovního poměru

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

2051/47/RM/20 Schválení volby náhradníka za zástupce věřitelů v insolvenčním řízení

Rada města

1. schvaluje

volbu Společenství vlastníků jednotek Masarykova třída 274/16, Hrnčířská 274/16, Opava, 
IČ 26813106, se sídlem Masarykova třída 274/16, Město, 746 01 Opava, náhradníkem 
za zástupce věřitelů v insolvenční  věci ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░░ ░░░░ , trvale 
bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 746 01 Opava

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

2052/47/RM/20 Program regenerace Městské památkové zóny Opava - změna administrátora

Rada města

1. ruší

usnesení č. 1970/46/RM/20/2b ze dne 24. 6. 2020 (Rada města schvaluje odbor rozvoje 
města jako jediného a výlučného administrátora programu, aby v souladu se Zásadami 
Ministerstva kultury České republiky užíval a alokoval státní finanční podporu v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón)

2. schvaluje

oddělení památkové péče jako jediného a výlučného administrátora programu, aby 
v souladu se Zásadami Ministerstva kultury České republiky užíval a alokoval státní 
finanční podporu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón

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

2053/47/RM/20 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. bere na vědomí

zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 18. 06. 2020 do 17. 07. 2020

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

2054/47/RM/20 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

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

2055/47/RM/20 Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

Rada města

1. schvaluje

Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., PID MMOPP00EX7H1 mezi 
statutárním městem Opava a Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 
Praha 1, 225 99, IČ 47114983

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

2056/47/RM/20 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

Rada města

1. schvaluje

Dodatek č. 4 (MMOPP009UHS0) ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., 
(MMOPP009UL1Z) mezi statutárním městem Opavou a Českou poštou, s.p., se sídlem 
Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, IČ 47114983

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

2057/47/RM/20 Rozpočtová opatření 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/120

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

Stránka 30 z 32Přehled usnesení [47/RM/22.7.2020]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



(0000,4122,000027009,0020,0000000000079) + 187.000,00 Kč

ve výdajích - odbor dopravy
Projekt "Ochranné pomůcky pro veřejnou 
dopravu
(COVID-19) - Městský dopravní podnik Opava, 
a.s."
(2292,5193,000027009,0160,0001003000079) + 187.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/121
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový                                            

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000341,0020,0000000000038) + 257.500,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Opavská kulturní organizace - účelově 
neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "MALÁ 
INVENTURA
2020"
(3319,5336,000000341,0121,0001002000038) + 257.500,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/122
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní přijaté dodatky transferů
MD 231 0600 - 85% EU

(6402,2229,120513014,0020,0001002000033)   + 506.681,17 Kč

MD 231 0600 - 15% SR

(6402,2229,120113014,0020,0001002000033) + 89.414,33 Kč

Celkem 596.095,50 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
finanční vypořádání minulých let mezi krajem a 
obcemi - Zařízení školního stravování - projekt 
"Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohrožených chudobou ve školách z prostředků 
OP PMP v MSK III"
85% EU

(6402,5366,120513014,0020,0001002000033) + 506.681,17 Kč

15% SR

(6402,5366,120113014,0020,0001002000033) + 89.414,33 Kč
Celkem 596.095,50 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/123
v příjmech - městská policie

náhrada škody
(5311,2324,000000000,0110,0009078000000) + 37.705,00 Kč
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Usnesení: PŘIJATO

ve výdajích - městská policie
autoprovoz - opravy
(5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 37.705,00 Kč

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

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. v. r.
náměstek primátora města

Ing. Michal Jedlička v. r.
náměstek primátora města
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