
Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 17.2.2021 v 09:30 hodin 
v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava, (VIDEOKONFERENCE)

2700/63/RM/21 Schválení programu 63. schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program 63. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  17. 2. 2021

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

2701/63/RM/21 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem "Opava 
- telematika" - 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. AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 
IČ: 48029483
2. CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Louky, 76302 Zlín, IČ: 60715286
3. ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka,
IČ: 452 74 517
4. ALAM s.r.o., se sídlem Mlýnské Luhy 88, 821 05 Bratislava, IČ: 35839465

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele AŽD Praha s.r.o., se sídlem 
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 48029483, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou.

2. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00IKIZ7), zakázka: "Opava - telematika", mezi statutárním 
městem Opava a AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha, 
IČ: 48029483

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

2702/63/RM/21 Program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021 - rozpočtová opatření

Rada města

1. schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. ZR/2021/3 ve výdajích - odbor sociálních věcí:
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MIKASA, z.s.
(smlouva MMOPP00D5TVE)
(4344,5222,000000000,0040,0000186000000) + 57.600,00 Kč

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé - 
tlumočnická služba
(smlouva MMOPP00D5UCU)
(4379,5221,000000000,0040,0000119000000) + 15.000,00 Kč

FOKUS - Opava, z.s. - služby následné péče
(smlouva MMOPP00D5THC)
(4376,5222,000000000,0040,0000103000000) + 157.500,00 Kč

FOKUS - Opava, z.s. - chráněné dílny
(smlouva MMOPP00D5TI7)
(4377,5222,000000000,0040,0000103000000) + 400.000,00 Kč

Slezský spolek stomiků Opava
(smlouva MMOPP00D5UUC)
(4359,5222,000000000,0040,0000104000000) + 15.000,00 Kč

Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" - 
kontaktní centrum
(smlouva MMOPP00D5TUJ)
(4376,5221,000000000,0040,0000155000000) + 750.000,00 Kč

Bílý kruh bezpečí z.s.
(smlouva MMOPP00D5UGA)
(4376,5222,000000000,0040,0000188000000) + 20.000,00 Kč

ELIM Opava, o.p.s. - dobrovolnictví
(smlouva MMOPP00D5U6O)
(4359,5221,000000000,0040,0000161000000) + 250.000,00 Kč

ELIM Opava, o.p.s. - nízkoprahový klub
(smlouva MMOPP00D5U5T)
(4375,5221,000000000,0040,0000161000000) + 655.000,00 Kč

ELIM Opava, o.p.s. - sociálně aktivační služby
(smlouva MMOPP00D5U4Y)
(4371,5221,000000000,0040,0000161000000) + 235.000,00 Kč

Společnost pro ranou péči Ostrava
(smlouva MMOPP00D5VDI)
(4371,5222,000000000,0040,0000151000000) + 20.000,00 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR - volnočasové 
aktivity
(smlouva MMOPP00D5UV7)
(4359,5222,000000000,0040,0000169000000) + 15.000,00 Kč

Sdružení zdravotně postižených v ČR - volnočasové 
aktivity
(smlouva MMOPP00D5TYZ)
(4359,5222,000000000,0040,0000162000000) + 15.000,00 Kč
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SONS Opava - odborné sociální poradenství
(smlouva MMOPP00D5VF8)
(4312,5222,000000000,0040,0000157000000) + 25.000,00 Kč

SONS Opava - sociálně aktivizační služby pro 
seniory +OZP
(smlouva MMOPP00D5VED)
(4379,5222,000000000,0040,0000157000000) + 50.000,00 Kč

Armáda spásy - nízkoprahové denní centrum
(smlouva MMOPP00D5UKQ)
(4374,5222,000000000,0040,0000153000000) + 417.500,00 Kč

Armáda spásy - noclehárna - muži
(smlouva MMOPP00D5UJV)
(4374,5222,000000000,0040,0000153000000) + 334.000,00 Kč

Armáda spásy - noclehárna - ženy
(smlouva MMOPP00D5UI0)
(4374,5222,000000000,0040,000015300000) + 126.000,00 Kč

Armáda spásy - terénní program Samaritán
(smlouva MMOPP00D5UH5)
(4378,5222,000000000,0040,0000153000000) + 207.000,00 Kč

ANIMA VIVA - svépomocné aktivity
(smlouva MMOPP00D5VG3)
(4344,5222,000000000,0040,0000158000000) + 15.000,00 Kč

ANIMA VIVA - zaměstnávání OZP
(smlouva MMOPP00D5UMG)
(4379,5222,000000000,0040,0000158000000) + 250.000,00 Kč

ANIMA VIVA - sociální poradna
(smlouva MMOPP00D5ULL)
(4312,5222,000000000,0040,0000158000000) + 220.000,00 Kč

EUROTOPIA CZ - asistenční, mediační a 
terapeutické centrum
(smlouva MMOPP00D5U33)
(4379,5221,000000000,0040,0000165000000) + 415.000,00 Kč

EUROTOPIA CZ - poradenské středisko
(smlouva MMOPP00D5U28)
(4312,5221,000000000,0040,0000165000000) + 135.000,00 Kč

EUROTOPIA CZ - nízkoprahový klub
(smlouva MMOPP00D5U1D
(4375,5221,000000000,0040,0000165000000) + 360.000,00 Kč

EUROTOPIA CZ - sociálně aktivizační služby 
(SPOLU - pro rodiny s dětmi)
(smlouva MMOPP00D5U0I)
(4371,5221,000000000,0040,0000165000000) + 130.000,00 Kč

Spolu pro rodinu, z.s. - pomoc sociálně ohroženým 
rodinám s dětmi 
(smlouva MMOPP00D5VCN)       
(4371,5222,000000000,0040,0000120000000) + 200.000,00 Kč
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Vila Vančurova - domov pro seniory
(smlouva MMOPP00D5UXX)
(4350,5221,000000000,0040,0000179000000) + 1.478.000,00 Kč

Vila Vančurova - domov se zvláštním režimem
(smlouva MMOPP00D5UYS)
(4357,5221,000000000,0040,0000179000000) + 578.100,00 Kč

Vila Vančurova - odlehčovací služba
(smlouva MMOPP00D5UZN)
(4359,5221,000000000,0040,0000179000000) + 186.200,00 Kč

VESALIUS spol. s r.o.
(smlouva MMOPP00D5UW2)
(4357,5213,000000000,0040,0000182000000) + 838.700,00 Kč

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky - 
denní stacionář
(smlouva MMOPP00D5UBZ)
(4356,5223,000000000,0040,0000154000000) + 441.000,00 Kč

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky - 
Domov sv. Zdislavy
(smlouva MMOPP00D5UA4)
(4350,5223,000000000,0040,0000154000000) + 1.278.900,00 Kč

Charita Opava - pečovatelská služba
(smlouva MMOPP00D5TJ2)
(4351,5223,000000000,0040,0000111000000) + 1.354.500,00 Kč

Charita Opava - hospicová péče
(smlouva MMOPP00D5TKX)
(3545,5223,000000000,0040,0000111000000) +1.332.750,00 Kč

Charita Opava - chráněné bydlení Vlaštovičky
(smlouva MMOPP00D5TLS)
(4354,5223,000000000,0040,0000111000000) + 514.500,00 Kč

Charita Opava - chráněné bydlení - duševně 
nemocné
(smlouva MMOPP00D5TMN)
(4354,5223,000000000,0040,0000111000000) + 504.000,00 Kč

Charita Opava - následná péče
(smlouva MMOPP00D5TNI)
(4376,5223,000000000,0040,0000111000000) + 525.000,00 Kč

Charita Opava - chráněné dílny
(smlouva MMOPP00D5TOD)
(4377,5223,000000000,0040,0000111000000) + 2.442.500,00 Kč

Charita Opava - denní stacionář pro seniory
(smlouva MMOPP00D5TP8)
(4356,5223,000000000,0040,0000111000000) + 735.300,00 Kč

Charita Opava - klub důchodců
(smlouva MMOPP00D5TQ3)
(4359,5223,000000000,0040,0000111000000) + 15.000,00 Kč
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Charita Opava - občanská poradna
(smlouva MMOPP00D5TRY)
(4312,5223,000000000,0040,0000111000000) + 250.000,00 Kč

Charita Opava - středisko krizové pomoci
(smlouva MMOPP00D5TST)
(4372,5223,000000000,0040,0000111000000) + 305.000,00 Kč

Charita Opava - denní stacionář Mraveneček
(smlouva MMOPP00D5TTO)
(4356,5223,000000000,0040,0000111000000) + 1.056.300,00 Kč

Opavskem bez barier
(smlouva MMOPP00D5TX4)
(4359,5222,000000000,0040,0000494000000) + 15.000,00 Kč

Slezská diakonie - poradna rané péče
(smlouva MMOPP00D5USM)
(4371,5223,000000000,0040,0000107000000) + 40.000,00 Kč

Centrum pro zdravotně postižené MSK - poradna 
pro osoby se zdravotním postižením
(smlouva MMOPP00D5UEK)
(4312,5221,000000000,0040,0000102000000) + 120.000,00 Kč

Centrum pro zdravotně postižené MSK - osobní 
asistence
(smlouva MMOPP00D5UDP)
(4351,5221,000000000,0040,0000102000000) + 1.606.500,00 Kč

Ekipa - chráněné bydlení
(smlouva MMOPP00D5U7J)
(4354,5222,0000000000,0040,0000177000000) + 75.000,00 Kč

OASA o.p.s. - terénní pečovatelská služba
(smlouva MMOPP00D5TW9)
(4351,5221,000000000,0040,0000428000000) + 708.800,00 Kč

Domov Bílá Opava - domov se zvláštním režimem
(smlouva MMOPP00D5U99)
(4357,5339,000000000,0040,0000180000000) + 100.000,00 Kč

Domov Bílá Opava - domov pro seniory
(smlouva MMOPP00D5U8E)
(4350,5339,000000000,0040,0000180000000) + 100.000,00 Kč

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - raná 
péče
(smlouva MMOPP00D5UFF)
(4371,5221,000000000,0040,0000117000000)   + 10.000,00 Kč

Dotace na poskytování sociálních a 
souvisejících služeb v roce 2021
(6409,5901,000000000,0040,0000000000000) - 22.100.650,00 Kč
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Vila Vančurova - domov se zvláštním režimem
(4357,5221,000000000,0040,0000179000000) + 576.000,00 Kč

Vila Vančurova - rezerva
(4357,5901,000000000,0040,0000000000000) - 576.000,00 Kč

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

2703/63/RM/21 Doplnění k vyhodnocení dotačních programů 2021 - dotační program KULURA 2021 a 
dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2021

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro rok 
2021 v rámci dotačního programu "Kultura 2021" a "Prevence kriminality 2021" žadateli 
uvedenému  v příloze č. 1 a č. 3, které jsou nedílnou součástí tohoto materiálu

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

2704/63/RM/21 "Energetické úspory Krnovská budova C Opava" a "Energetické úspory FVE Krnovská 
budova C Opava"

Rada města

1. schvaluje
a) podání žádostí o poskytnutí finanční podpory u projektů "Energetické úspory 

Krnovská budova C Opava" a "Energetické úspory FVE Krnovská budova C 
Opava" v rámci 146. výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 5 
Energetické úspory; cíl 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení 
využitelnosti obnovitelných zdrojů

b) zajištění financování projektů "Energetické úspory Krnovská budova C Opava" a 
"Energetické úspory FVE Krnovská budova C Opava" v rámci 146. výzvy 
Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory; cíl 5.1 
Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využitelnosti obnovitelných 
zdrojů

c) zajištění udržitelnosti projektů "Energetické úspory Krnovská budova C Opava" a 
"Energetické úspory FVE Krnovská budova C Opava" v rámci 146. výzvy 
Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory; cíl 5.1 
Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využitelnosti obnovitelných 
zdrojů

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

2705/63/RM/21 Rozpis prázdninového provozu MŠ zřizovaných SMO

Rada města

1. bere na vědomí

rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol v době hlavních prázdnin

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2706/63/RM/21 Prodloužení podpory systému Mobile Device Management pro rok 2021 - jednotná 
správa mobilních zřízení SMO

Rada města

1. schvaluje
Přílohu č.1 (MMOPP00LR7VY) ke smlouvě o poskytování IT služeb (MMOPP00FTN7A) 
mezi statutárním městem Opavou a společností System4U a.s.,  se sídlem Lidická 
1879/48, Černá Pole, Brno, PSČ: 602 00, IČ:26945231, zastoupená Martinem Koláčkem, 
předsedou představenstva ve výši 178 096,87 Kč s DPH

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

2707/63/RM/21 Kupní smlouva - Nákup výpočetní techniky po havárii záložního zdroje v serverovně 
dne 15.1.2021 (záložní zdroj, switche,KVM, RMS)

Rada města

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00LR785) mezi mezi statutárním městem Opava a společností 
DATA-INTER spol. s r.o., se sídlem U Fortny 50/1, PSČ 746 01 Opava, na nákup 
výpočetní techniky po havárii záložního zdroje v serverovně dne 15.1.2021 (záložní zdroj, 
switche,KVM, RMS)

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

2708/63/RM/21 Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p. o.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 10 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p. o.

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

2709/63/RM/21 Pamětní deska Borise Rösnera

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00HMHNT) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ 746 01 Opava - Předměstí

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

2710/63/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku k.ú. Domoradovice

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LRLDQ) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a společností Opavská lesní a.s. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 632 - trvalý travní porost, k.ú. Domoradovice, za cenu ve výši 
35.710,00 Kč tj. 36,11 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených 
s vypracováním smlouvy 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2711/63/RM/21 Majetkové záležitosti - odkup pozemku pod vojenským bunkrem k.ú. Jaktař

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LRMG4) mezi Českou republikou - Ministerstvem obrany 
jako prodávajícím a statutárním městem Opava  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
koupě pozemku parc.č. 2325/2 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území 
Jaktař, za cenu ve výši 9.999,00 Kč tj. 227,25 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 

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

2712/63/RM/21 Majetkové záležitosti - úprava kupní smlouvy na výkup pozemku u Stříbrného jezera

Rada města

1. ruší
usnesení RMO č. 2429/56/RM/20 bod 2. ze dne 25.11.2020 (Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu (PID MMOPP00L9UU4) mezi statutárním 
městem Opava jako kupujícím a společností FP majetková a.s. jako prodávajícím, jejímž 
předmětem je koupě pozemku parc.č. 1985/117 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za 

cenu ve výši 1.725.000,00 Kč, tj. 510,05 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku))

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové znění kupní smlouvy (PID MMOPP00L9UU4) mezi statutárním městem Opava jako 
kupujícím a společností FP majetková a.s. jako prodávajícím, jejímž předmětem je 
koupě pozemku parc.č. 1985/117 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 
1.725.000,00 Kč, tj. 510,05 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)

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

2713/63/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Krnovská ul., Otická ul., 
Jurečkova ul. a ul. Joži Davida)

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 530/1 - ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle 

přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy

b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2996 - ostatní plocha a části pozemku parc.č. 
2566/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle přiloženého zákresu ve snímku 
katastrální mapy

c) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2626/226 - ostatní plocha, k.ú. Opava - 
Předměstí, dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy

d) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1403 - ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, dle 
přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy

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

2714/63/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku, lokalita Dolní náměstí (pod "myší dírou")

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LRLQX) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc.č. 38/1 - zastavěná plocha, označené dle nezapsaného geometrického 
plánu jako parc.č. 38/14, k.ú. Opava - Město, za cenu 31.356,00 Kč, 
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tj.2.412,00 Kč/m2  (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů 
spojených s vypracováním smlouvy

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00LRLP2) mezi statutárním městem 
Opava jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
části pozemku parc.č. 38/1 - zastavěná plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 38/15, k.ú. Opava - Město, za cenu 43.416,00 Kč, 
tj.2.412,00 Kč/m2  (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů 
spojených s vypracováním smlouvy

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

2715/63/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu, lokalita ul. Pavlovského, 
Jaktař

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu a dohodu o ukončení dohody o přenechání nemovitosti k dočasnému 
užívání (PID MMOPP00LRLKR) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupující, za účasti vedlejších účastníků ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ (z důvodu ukončení stávající dohody o přenechání nemovitosti k 
dočasnému užívání),  jejímž předmětem je prodej  pozemku parc.č. 213 - zastavěná 
plocha a parc.č. 214 - zahrada, k.ú. Jaktař, za cenu 75.600,00 Kč, tj.300,00 Kč/m2  (cena 
dohodou)

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

2716/63/RM/21 Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit

úplatný převod  pozemku  parc.č. 3153/6 -  ostatní plochy, k.ú. Kateřinky u Opavy 
z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

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

2717/63/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku u bytových domů, vnitroblok Alšova - nám. 
Slezského odboje

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu, zástavní smlouvu a smlouvu o zřízení služebností (PID 
MMOPP00L9UWU) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím, společností 
FRAPOLI, spol. s.r.o., paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , ░░  ░░░░ 
░░░░ ░░░ , společenstvím vlastníků Alšova 5, panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , manžely 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░ , manžely Ing. ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manžely ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░ , Mgr. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Bc. ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ 
░░░░ ░░ , Ing. ░░░░ ░░░░ ░░ a panem ░░░░ ░░░░ ░░░   jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemků parc.č. 2416/4, parc.č. 2416/19, parc.č. 2416/12, parc.č. 
2416/14, parc.č. 2416/15, parc.č. 2416/16, parc.č. 2416/17 a parc.č. 2416/18 vzniklých dle 
nezapsaného geometrického plánu z pozemků parc.č. 2416/4 - zastavěná plocha a parc.č. 
2416/12 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 893.088,00 Kč  (cena dle zásad 
platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2718/63/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku u náměstí Svaté Hedviky

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit

záměr prodeje pozemku parc.č. 63 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí

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

2719/63/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemku pod garáží v garážišti Bochenkova

Rada města

1. schvaluje

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/225 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

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

2720/63/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku vedle ulice Karlovecká

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LRLLM) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 3254 - ostatní plocha, k.ú.  Opava - Předměstí, za kupní cenu 
109.760,00 Kč, tj. 259,48 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů 
spojených s převodem

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

2721/63/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemku pod garáží v garážišti Holasická

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. St. 1703 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy

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

2722/63/RM/21 Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí, hala v areálu Dukelských kasáren

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu MMOPP00LOY8Z mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a NOVUS BIKE s.r.o., se sídlem Vančurova 2985/20, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ: 25821229 jako kupujícím

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2723/63/RM/21 Pronájem prostor, Horní náměstí 21, Opava, OC Slezanka

Rada města

1. nesouhlasí
s pronájmem části prostor ve II. nadzemním podlaží obchodního centra Slezanka pro 
žadatele CZECH COMBAT ACADEMY, z.ú. se sídlem Tejnická 1946/14, 100 00 
Praha - Strašnice, IČ: 22838082, na základě žádosti žadatele ze dne 20. 1. 2021

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

2724/63/RM/21 Smlouva o nájmu budovy, k.ú. Opava - Předměstí, areál Dukelských kasáren

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu budovy MMOPP00LOY69 mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a Univerzitním sportovním klubem Slezské univerzity v Opavě, z.s., se 
sídlem Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 26655268

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

2725/63/RM/21 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Mezi Trhy 136/4 a 137/6, Opava

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00LOY2T mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a Ing. Janem Vimmerem, se sídlem Mezi Trhy 108/1, 
746 01 Opava, IČ: 05043433 jako nájemcem

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

2726/63/RM/21 Dohody o poskytnutí slevy z nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2020 a 
leden 2021

Rada města

1. schvaluje
níže uvedené dohody o poskytnutí slevy z nájemného s celkovou výší slevy do 
20.000,00 Kč
a) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXSE mezi statutárním městem 

Opava jako pronajímatelem a Hanou Polovou, se sídlem ░░░░ ░░░ 747 74 
Holasovice, IČ: 42044383, jako nájemcem

b) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXOY mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Taťánou Kubnou, se sídlem ░░░░ ░░░░ 747 27 
Kobeřice, IČ: 87219735, jako nájemcem

c) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOQOB mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Tuljaj Murat, se sídlem ░░░░ ░░░░ 746 01 Opava, IČ: 
03878589, jako nájemcem

d) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOQNG mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Fadilem Jonuzi, se sídlem ░░░░ ░░ , 747 75 Velké 
Heraltice, IČ: 25866851, jako nájemcem

e) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOQLQ mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a COME vending s.r.o., se sídlem Žižkova 2904/8, 747 07 
Opava - Předměstí, IČ: 47666960, jako nájemcem
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f) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOQP6 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a WINETAKE s.r.o., se sídlem Osvobození 544, 747 57 
Slavkov u Opavy, IČ: 02222493, jako nájemcem

g) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOY03 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Michaelou Nedělovou, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░ , 746 01 Opava, jako nájemcem

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
níže uvedené dohody o poskytnutí slevy z nájemného s celkovou výší slevy nad 
20.000,00 Kč
a) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXQO mezi statutárním městem 

Opava jako pronajímatelem a Mgr. Renátou Herczovou, se sídlem Hrnčířská 350/13, 
746 01 Opava, IČ: 73273422, jako nájemcem

b) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXRJ mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o., se sídlemVilová 1842, 
735 32 Rychvald, IČ: 03052559, jako nájemcem

c) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LUHZD mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Grovaro s.r.o., se sídlem Mezi Trhy 109/3, 746 01 
Opava, IČ: 01868519 jako nájemcem

d) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXT9 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Ing. Pavlem Orlíkem, se sídlem Mezi Trhy 120/9, 746 01 
Opava, IČ: 10626522 jako nájemcem

e) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXU4 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Rousey ´s Café s.r.o., se sídlem Loděnická 251, 747 74 
Neplachovice, IČ: 05444519 jako nájemcem

f) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXXP mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Ing. Josefem Kupkou, se sídlem Horní náměstí 150/28,. 
746 01 Opava, IČ: 11543141 jako nájemcem

g) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXM8 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a HOROr SPORT, s.r.o., se sídlem Sokolská třída 
1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25903942, jako nájemcem

h) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXN3 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a DUY ANH FASHION s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 05064651, jako nájemcem

i) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXPT mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Ócafe22 s.r.o., se sídlem Zengrova 660/33, 703 00 
Ostrava - Vítkovice, IČ:08794855 jako nájemcem

j) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOQML mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a ČELIK s.r.o., se sídlem Kolářská 147/1, 746 01 Opava, 
IČ: 09516158 jako nájemcem

k) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOQKV mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a COME vending s.r.o., se sídlem Žižkova 2904/8, 746 01 
Opava, IČ: 47666960, jako nájemcem

l) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXZF mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Martinem Žižlavským, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░ 746 01 
Opava, IČ: 65518161, jako nájemcem

m) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXYK mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Martinem Seidlem, se sídlem ░░░░ ░░░░ 747 91 
Štítina, IČ: 88291367, jako nájemcem

3. stanovuje
že žádosti o slevu z nájemného v souvislosti s nemocí COVID - 19 dle usnesení rady 
města č. 2669/62/RM/21 bod 1 ze dne 3. 2. 2021 (ukládá odboru majetku města připravit 
dohody o slevách na nájemném ve výši 50% za měsíce říjen, listopad, prosinec 2020 a 
leden 2021 nájemcům, kteří z důvodu přijatých opatření v souvislosti s nemocí COVID-19 
měli uzavřenou provozovnu, a kteří si o slevu požádají, a předložit jednotlivé dohody ke 
schválení radě města Opava u výše slevy do 20.000,00 Kč a zastupitelstvu města Opava 
u výše slevy nad 20.000,00 Kč) mohou nájemci podávat do 31. 3. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2727/63/RM/21 Dodatky č. 2 ke smlouvám o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Horní náměstí 
150/28, Opava (KEANT s.r.o., Chance a.s.)

Rada města

1. schvaluje

dodatek č. 2 (MMOPP00LOXVZ) ke smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání mezi 
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a CHANCE a.s., se sídlem Beroun, 
Politických vězňů 156, 266 01, IČ: 28178815 jako nájemcem

2. schvaluje

dodatek č. 2 (MMOPP00LOXWU) ke smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání mezi 
statutárním městem Opava jako pronajímatelem a KEANT s.r.o., se sídlem Opava, 
Antonína Sovy 1487/29, 747 05, IČ: 05767342 jako nájemcem

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

2728/63/RM/21 Smlouva o nájmu, prodejna Podvihov

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o nájmu (MMOPP00LOY5E) mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a Minh Hai Ngueyen, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 700 30 
Ostrava - Dubina, IČ: 09747303 jako nájemcem

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

2729/63/RM/21 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Pekařská, Opava

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00LOYAP mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a Michalem Holým, se sídlem ░░░░ ░░░░ , 
Opava - Město, 746 01, IČ: 07608969 jako nájemcem

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

2730/63/RM/21 Uplatnění předkupního práva - garáž parc. č. 2168/133 k.ú. Opava - Předměstí 
(garážiště Bochenkova)

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. 
2168/133 k.ú. Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ , bytem Opava, za 
nabízenou kupní cenu 300.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2731/63/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s.(NN ul. 
Praskova, Pekařská, Nákladní, Slezského odboje, Rooseveltova)

Rada města

1. ruší
a) usnesení č. 1449/36/RM/20/1b ze dne 12.2.2020 (Rada města schvaluje smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K38QL) 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. 560/1 v k.ú. 
Opava - Město pro stavbu "Opava, Praskova, 411/4, 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)

2. schvaluje
a) nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 

se zřízením stavby (MMOPP00K38QL) 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. 
560/1 v k.ú. Opava - Město pro stavbu "Opava, Praskova, 411/4, kNN" za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

b) smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LOWLK) 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 do/na 
pozemku parc.č. 3035/57 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava, Pekařská, 
parc.č. 1562/8, smyčka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou znaleckým posudkem

c) smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LROTX) 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 vysokého napětí do pozemku parc.č. 2912/19 v k.ú. 
Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Nákladní, p.č. 2112/19, přel. kVN" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým 
posudkem

d) smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LOWKP) 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 vysokého napětí a trubky HDPE pro budoucí optické 
vedení do pozemků parc.č. 3003, 2960, 2971, 2970/2 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro stavbu "Opava, Sl. Odboje, VN 2093, výměna kVN" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

e) smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00LOWJU) 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 rozpojovací pojistkové skříně 
SR922 do/na pozemcích parc.č. 2663/2, 2702/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu 
"Opava, Rooseveltova, Domov důchodců, rozšíření kNN" za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

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

2732/63/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. (k.ú. Malé 
Hoštice, Kateřinky u Opavy, Opava - Předměstí)

Rada města

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

stavby, (MMOPP00LOWFE) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, 
s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 
pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č. st. 108/1, 330/1, 405/37, 
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405/46, 959/5, 976/6, 2308/9, 2312/1, 2313/1, 2313/3, 2322/2, 2322/14, 2322/15, 
2322/30, 2322/31, 2431/1, 2431/2, 2431/4, 2431/24, 2809 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro stavbu "REKO MS Opava Kateřinky, 1. etapa, 2. část " (ul. Ratibořská, Na Bahně, 
Fügnerova, Junácká, U Švédské kaple) 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, (MMOPP00L9XVE) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, 
s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 
pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 598/1, 598/2, 611/1, 611/37, 
2626/10, 2626/36, 2626/226, 3017, 3023/6, 3028, 3029 v k.ú. Opava- Předměstí 
pro stavbu "REKO MS Opava, 2. etapa, 1. část " (ul. Hradecká, Rooseveltova) 
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, (MMOPP00LOWIZ) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, 
s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 
pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 2661/2, 2661/44, 2662/1, 
2663/1, 2663/2, 2663/3, 2663/50, 2663/101, 2702/61, 3028, 3029, 3030, 2702/2, 
2702/61 v k.ú. Opava- Předměstí pro stavbu "REKO MS Opava, 2. etapa, 2. 
část" (ul. Tyršova, Rooseveltova) 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00LOWEJ) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, 
s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 
pro umístění plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 901/9 v k.ú. Malé Hoštice 
pro stavbu "REKO  VTL DV-35005 Kozmice - Opava II. etapa" za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem 

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

2733/63/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami - 
vodovodní přípojka (ul. Boční, k.ú. Jaktař, ul. Lesní, k.ú. Podvihov, ul. U Panského 
mlýna, k.ú. Kylešovice)

Rada města

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

(MMOPP00K3X88) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ 
░░░ Jaktař, 747 07 Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky 
do pozemku parc.č. 1070 v katastrálním území Jaktař, pro stavbu "Novostavba 
vodovodní přípojky pro RD č.p. 485 na parc.č. 1081, k.ú. Jaktař", 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 
(MMOPP00K3X7D) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami, ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ Podvihov, 747 06 Opava, pro 
umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1050/19 
v katastrálním území Podvihov, pro stavbu "Přípojka vody, k.ú. Podvihov,  parc.č. 
st. 322" pro stávající objekt rodinného domu v ulici Lesní 179/5b, Opava - Podvihov, 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 
(MMOPP00K3WKR) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Kylešovice, 747 06 Opava, pro umístění podzemního 
vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1843/1 v k.ú. Kylešovice, pro stavbu 
"Vodovodní přípojka a domovní část kanalizační přípojky pro RD č.p. 189, 
ul. U Panského mlýna, parc.č. 185, k.ú. Kylešovice", za jednorázovou náhradu 
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za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

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

2734/63/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - rekonstrukce kanalizace (ul. 
Otická, nám. Svobody, k.ú. Opava-Předměstí a sady Svobody, k.ú. Opava-Město)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3XAY) mezi statutárním městem Opava a společností  Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., pro umístění kanalizačního řadu do pozemku 
parc.č.492/1 v katastrálním území Opava-Město a do pozemků parc.č. 2963/4, 3015 
a 3027, k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu "Opava, ul. Otická, náměstí Svobody, sady 
Svobody - rekonstrukce kanalizace", 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2735/63/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou - přípojka 
kanalizace a sjezd (ul. Lesní, k.ú. Podvihov)

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(MMOPP00K3WI1) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava, pro umístění podzemního vedení 
kanalizační přípojky a sjezdu do pozemku parc.č. 1050/19 v katastrálním území Podvihov, 
pro stavbu "Novostavba rodinného domu Opava, Podvihov, ul. Lesní" umístěnou na 
pozemku parc.č. 1050/29 v k.ú. Podvihov, 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2736/63/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
s fyzickou osobou - přípojka vody a kanalizace (ul. Vodárenská, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
(MMOPP00K3X17) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░ Malé Hoštice, 747 05 Opava, pro umístění podzemního vedení 
vodovodní přípojky a podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 2947 v 
k.ú. Opava-Předměstí, pro stavbu "Stavební úpravy a nástavba RD, vybudování 2 nových 
bytových jednotek, garáž, sjezd, zpevněné plochy, na parc.č. 2113, 2114, 2947 k.ú. 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

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2737/63/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami - 
vodovodní přípojka (ul. Jarkovická, k.ú. Jarkovice, ul. Okružní, k.ú. Jarkovice, ul. 
Slezská, k.ú. Malé Hoštice)

Rada města

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

(MMOPP00K3WH6) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ 
░░░░ ░ Vlaštovičky, 746 01 Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní 
přípojky do pozemku parc.č. 64 v katastrálním území Jarkovice, pro stavbu 
"Novostavba rodinného domu na parc.č. St. 4/1, k.ú. Jarkovice", 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 
(MMOPP00K3XG4) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ 
░░░░ ░ Vlaštovičky, 746 01 Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní 
přípojky do pozemku parc.č. 61/1 v katastrálním území Jarkovice, pro stavbu 
"Kanalizační přípojka - neveřejná část a přípojka vody, pro stávající RD, Okružní 
118/10a, Vlaštovičky" pro stávající objekt rodinného domu, 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 
(MMOPP00K3WJW) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
bytem ░░░░ ░ 793 99 Bohušov, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky 
do pozemku parc.č. 285 v k.ú. Malé Hoštice, pro stavbu "Novostavba - komunitní dům 
pro seniory, včetně přípojek IS, retence, vsaku a zpevněných ploch", 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2738/63/RM/21 Bytové záležitosti - Podvihovská 5A, Hrnčířská 15A

Rada města

1. schvaluje
a) přidělení volné ubytovací jednotky č. 11 velikosti 1+1  v ubytovacím zařízení na adrese 

Podvihovská 5A v Opavě-Komárově žadatelce p. ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem Opava

b) mimořádné přidělení volného bytu č. 1 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 15A 
v Opavě žadatelce p. ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava za podmínky ukončení 
nájemního vztahu k ubytovací jednotce č. 6 v ubytovacím zařízení U Cukrovaru 1 
v Opavě a předání ubytovací jednotky SMO do 31. 3. 2020, přičemž výše nájemného 
bude stanovena na částku nájemného 91,35 Kč/m2 podlahové plochy bytu 

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

2739/63/RM/21 Majetek ve správě TSO s.r.o. - dohoda o ukončení smlouvy, dohody o poskytnutí slevy 
z nájemného (městské lázně, Tyršův stadion)

Rada města

1. schvaluje
a) dohodu o ukončení (MMOPP00LOSJM) smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání v Městských lázních v Opavě, (MMOPP00JO0SR), mezi statutárním 
městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 21. 12. 2018 společností 
Technické služby Opava s.r.o. a Milanem Sikou, DiS., fyzickou osobou podnikající dle 
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živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, se sídlem Světlá nad 
Sázavou, Na Bradle 950, 582 91, IČ 08203601 (budova Městských lázní v Opavě)

b) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného (MMOPP00LOSCL) mezi statutárním městem 
Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne  21. 12. 2018 společností 
Technické služby Opava s.r.o. a Mgr. Michalem Otýpkou, fyzickou osobou podnikající 
dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, se sídlem Opava, 
Na Nivě 408/10, 746 01, IČ 06305041 (budova Městských lázní v Opavě)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o poskytnutí slevy z nájemného (MMOPP00LOSBQ) mezi statutárním městem 
Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 27.09.2013 společností Technické 
služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, 
zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a spolkem Tělocvičná jednota Sokol 
Opava, se sídlem Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185 
zastoupenou Ing. Jiřím Štindlem, PhD., starostou, a Mgr. Martou Kovářovou, jednatelkou 
(budova Tyršova stadionu v Opavě)

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

2740/63/RM/21 Plnění Akčního plánu 2020 Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky 
města Opavy 2017 - 2021

Rada města

1. bere na vědomí
Plnění Akčního plánu 2020 Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky města 
Opavy 2017 - 2021

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

2741/63/RM/21 Dotace ostatní - DŽIVIPEN o.p.s. - Terénní sociální program

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti DŽIVIPEN o.p.s. se sídlem Jiráskova 2213/13, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 26571463, na náklady související se zajištěním terénního 
sociálního programu pro Romskou menšinu ve výši 150.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci společnosti DŽIVIPEN o.p.s. se sídlem Jiráskova 2213/13, Předměstí, 

746 01 Opava, IČ 26571463, na náklady související se zajištěním terénního sociálního 
programu pro Romskou menšinu ve výši 150.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2021/Z
ve výdajích - odbor sociálních věcí

Dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2021
(6409,5901,000000020,0040,0000000000000)    - 150.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,000000020,0020,0002990000000)    + 150.000,00 Kč

Dotace ostatní
(6409,5901,000000020,0020,0002990000000)    - 150.000,00 Kč

DŽIVIPEN o.p.s.
(4378,5222,000000020,0020,0000170000000)    + 150.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2742/63/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Kostel sv. Václava - 
střecha" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona s názvem 
"Kostel sv. Václava - střecha" - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž 

provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Mgr. Jana Foltysová
3. Ing. Bc. Martin Dostál
4. Ing. Jana Onderková
5. pan Rostislav Onderka

b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, 
která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Bc. Eva Sůrová, DiS.
3. Ing. Hana Heinzová
4. Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Martin Chalupski

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/11
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Kostel sv. Václava - střecha 

(3322,5171,00000000,0220,0007558000000)    + 2.047.000,00 Kč

Investice - projektová dokumentace

(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)    - 2.047.000,00 Kč

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

2743/63/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Malé Hoštice - 
zateplení + střecha" - zahájení zadávacího řízení

Rada města

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "ZŠ Malé Hoštice - zateplení 

+ střecha" - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy 

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek 
účasti, ve složení
1. Mgr. Petr Orieščík 
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Andrea Štenclová
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4. Mgr. Miroslava Konečná
5. pan Rostislav Onderka

b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení 
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Radka Šabatková
3. Ing. Eva Dostálová
4. pan Lukáš Vaněk
5. Ing. Martin Chalupski

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

2744/63/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "MŠ Mostní (výměna 
oken, zateplení)" - zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "MŠ Mostní 

(výměna oken, zateplení)", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové 
zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 27, 747 01 Opava, IČ: 62305620
2. DUO STAV s.r.o., U Lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava, 
IČ: 25357522
3. Slezské stavby Opava s.r.o., Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava 5, IČ: 48391212
4. Pekárek  - stavební společnost, s.r.o., U Panského dvora 2, 746 01 Opava, 
IČ: 63323524
5. GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
6. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Opavská 95, 747 75 Velké Heraltice, IČ: 26876574
7. RENOVA OPAVA, spol. s r.o., Englišova 526/95, 746 01 Opava, IČ: 44738773
8. WINRO, s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice, IČ: 62300911
9. Ing. Illík - Rail spol. s r.o., Kolofíkovo nábřeží 11a, 747 05 Opava-Kateřinky, 
IČ: 25359592
10. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz, 
IČ: 64610225

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Andrea Štenclová

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Radka Šabatková
3. Ing. Eva Dostálová

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

2745/63/RM/21 Realizace investičních akcí v roce 2020

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
předložený přehled plnění investic za rok 2020

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2746/63/RM/21 Příprava investičních akcí - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
a) dohodu č. 4/2021/PRI (MMOPP00LRW5P) o činnosti a umístění stavby v ochranném 

pásmu vodního díla mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 
a statutárním městem Opava, a to v pozemku parc. č. 2344/1  v k.ú. Opava - 
Předměstí v rámci akce "Sídliště Olomoucká - víceúčelové hřiště"

b) smlouvu o postoupení práv a převzetí závazků z územního rozhodnutí č. 5/2021/PRI 
(MMOPP00LRW4U) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, 
zastoupenou na základě plné moci společností ELHAPRO s.r.o. se sídlem Opavská 
315, 747 33 Oldřišov, IČ: 03978249, v rámci akce "Komárov a Suché Lazce - 
splašková kanalizace"

c) dohodu č. 1/2021/PRI (MMOPP00LRW19) o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene mezi Správou železnic, státní organizací se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
a statutárním městem Opava na umístění kanalizace do části pozemků parc. 
č. 3039/1, 660 a 662 v k.ú. Jaktař za jednorázovou finanční úhradu v rámci akce 
"Jaktař - ul. Krnovská"

d) Rozpočtové opatření č. 2021/12
v příjmech - odbor přípravy a realizace investic
                přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
                Jaktař - ul. Krnovská - inženýrské sítě
                (vyúčtování zálohy z roku 2009)
                (2321,2324,000000000,0220,0007807000000)                       + 36.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
                rezerva FARO
                (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)                       + 36.000,00 Kč

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

2747/63/RM/21 Realizace investiční akce - smluvní vztahy

Rada města

1. schvaluje
smlouvu č. 3/2021/PRI (MMOPP00LRW6K) o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané 
investiční výstavbou mezi statutárním městem Opava a společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, 
IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, a to vodovodních řadů DN 150 PVC a DN 80 GG rámci 
akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"

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

2748/63/RM/21 Investiční akce "Přestupní místo Opava východ - ul. Skladištní" - dodatek ke smlouvě 
o dílo

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRW95) ke smlouvě o dílo č. 39/2020/PRI (MMOPP00LRVJY) 
mezi statutárním městem Opava a společností Sdružení HTCZ + MO pro realizaci 
"Přestupního terminálu Skladištní", tvořenou vedoucím společníkem HOCHTIEF CZ a.s. 
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468 a druhým 
společníkem MORYS s.r.o. se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771, v rámci akce "Přestupní místo Opava východ - 
ul. Skladištní"
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2749/63/RM/21 Darovací smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opavou - 
darování dekontaminačního generátoru v hodnotě 95.166,50 Kč - JSDH Opava-
Komárov

Rada města

1. schvaluje
darovací smlouvu (MMOPP00F635R), mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO 70890692 jako dárcem a statutárním městem Opava, jako 
obdarovaným

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

2750/63/RM/21 Obecně závazná vyhláška č. X/2021, o místním poplatku z pobytu

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku č. X/2021, o místním poplatku z pobytu

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

2751/63/RM/21 Rozpočtová opatření 2021

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/13

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní přijaté vratky transferů - Slezské divadlo 
projekt "Let´s sing Oratorio Music" 
MD 231 0600

(3311,2229,000034070,0020,0001002000034) + 99.371,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů
Slezské divadlo - projekt " "Let´s sing Oratorio
Music" - finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 
2020
MD 231 0000

(6402,5364,000034070,0020,0001002000034) + 99.371,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2021/14

ve výdajích - odbor informatiky
infrastruktura místní správy
služby zpracování dat
(6171,5168,000000000,0170,0007836000000) - 2.210.000,00 Kč
výpočetní technika
(6171,6125,000000000,0170,0007836000000) + 2.210.000,00 Kč

Stránka 22 z 29Přehled usnesení [63/RM/17.2.2021]



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

c) Rozpočtové opatření č. 2021/15
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

Rezerva na projekty
(6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 13.068,00 Kč

Licence ke službě dotaceonline.cz
(objednávka)

(6171,5169,000000000,0140,0000000000000) + 13.068,00 Kč

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

2752/63/RM/21 Peněžitá pomoc - dar pro drobné podnikatele (s provozovnou) zasažené 
koronavirovou pandemii - COVID-19 - III

Rada města

1. schvaluje
a) Výzvu k předkládání žádostí o finanční dar pro drobné podnikatele (s provozovnou) 

zasažené koronavirovou pandemií (COVID - 19 - III)

b) darovací smlouvu MMOPP00CVEST, jako modelovou smlouvu pro potřebu uzavírání 
dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé smluvní strany, 
formou minicesty v souladu se Směrnicí pro přípravu, kontrolu a schválení smluv 
účinnou ode dne 01.07.2016

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/4
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva - peněžní dar - drobní podnikatelé (s 
provozovnou) - Covid-19 - III
(5213,5903,00000000,0020,0002983000000) + 4.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva k rozdělení
(6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 4.000.000,00 Kč

2. svěřuje
Dle § 102, odst.3, zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) primátorovi statutárního 
města Opavy pravomoc rozhodnout o uzavření a uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního 
daru ve výši  20.000,00 Kč s živnostníky, malými nebo středními podniky dle přiloženého 
návrhu vzorové smlouvy PID: MMOPP00CVEST, za splnění podmínek uvedených ve 
Výzvě k předkládání žádostí o finanční účelový dar pro živnostníky a malé a střední 
podniky zasažené koronavirovou pandemií (COVID - 19) - III.

3. zmocňuje
vedoucí odboru finančního a rozpočtového Magistrátu města Opavy nebo vedoucí 
oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového Magistrátu 
města Opavy provádět změnu rozpisu rozpočtu z rezervní položky odboru finančního a 
rozpočtového ORG 0002983000000 - rezerva - peněžní dar - pro drobné podnikatele (s 
provozovnou)  (COVID - 19) v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu dle příjemce 
daru

4. ukládá
odboru finančnímu a rozpočtovému Magistrátu města Opavy předkládat radě SMO ke 
schválení přehled navržených finančních darů s identifikací příjemce 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2753/63/RM/21 Dar - Charita Ostrava - Hospic sv. Lukáše

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dar Charity Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice, IČ 44940998, k pokrytí nákladů spojených s poskytováním související služby v 
Hospici sv. Lukáše v Ostravě v roce 2021

2. schvaluje
a) finanční dar Charitě Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice, IČ 44940998, k pokrytí nákladů spojených s poskytováním související služby 
v Hospici sv. Lukáše v Ostravě v roce 2021, ve výši 20.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2021/16
ve výdajích - odbor sociálních věcí

Dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2021
(6409,5901,000000000,0040,0000000000000)    - 20.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    + 20.000,00 Kč

Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč

Charita Ostrava
(3525,5223,000000000,0020,0000183000000)    + 20.000,00 Kč

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

2754/63/RM/21 Dar - Charita Ostrava - domov se zvláštním režimem Salvator Krnov

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dar Charity Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice, IČ 44940998, k pokrytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby 
domov se zvláštním režimem v Charitním domově Salvator Krnov

2. schvaluje
a) finanční dar Charitě Charitě Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice, IČ 44940998, k pokrytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby 
domov se zvláštním režimem v Charitním domově Salvator Krnov, ve výši 8.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2021/17
ve výdajích - odbor sociálních věcí

Dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2021
(6409,5901,000000000,0040,0000000000000)    - 8.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    + 8.000,00 Kč

Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 8.000,00 Kč

Charita Ostrava
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(4357,5223,000000000,0020,0000183000000)    + 8.000,00 Kč

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

2755/63/RM/21 Dar - Spirála Ostrava, z.ú. - práce pro lidi se zdravotním postižením

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Spirály Ostrava, z.ú. se sídlem Čujkovova 3165/40a, Zábřeh, 
700 30,  IČ 29451736, na projekt Zachraň práci pro lidi se zdravotním postižením, ve výši 
20.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci Spirále Ostrava, z.ú. se sídlem Čujkovova 3165/40a, Zábřeh, 700 30, 
 IČ 29451736, na projekt Zachraň práci pro lidi se zdravotním postižením, ve výši 
20.000,00Kč

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

2756/63/RM/21 Dotace ostatní - TAJV, z. s. - Sportovní den mládeže s TAJV v Opavě

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku TAJV, z. s.  se sídlem Sportovní 158, Kluk, 290 01 
Poděbrady, IČ 09287094, na náklady související s pořádáním sportovního dne mládeže 
s TAJV v Opavě v roce 2021, ve výši 5.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci spolku TAJV, z. s.  se sídlem Sportovní 158, Kluk, 290 01 Poděbrady, 
IČ 09287094, na náklady související s pořádáním sportovního dne mládeže s TAJV 
v Opavě v roce 2021, ve výši 5.000,00 Kč

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

2757/63/RM/21 Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace - 3. abonentní 
cyklus symfonické hudby

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace se sídlem 
28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 00373222, na náklady 
související se zajištěním akce - Janáčkova filharmonie v Opavě 3. abonentní cyklus 
symfonické hudby, ve výši 350.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem 

28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 00373222, na náklady 
související se zajištěním akce - Janáčkova filharmonie v Opavě 3. abonentní cyklus 
symfonické hudby, ve výši 200.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 200.000,00 Kč
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Janáčkova filharmonie Ostrava, přísp. organizace
(3312,5339,000000000,0020,0000543000000)    + 200.000,00 Kč

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

2758/63/RM/21 Dotace ostatní - Český svaz bojovníků za svobodu - činnost oblastního spolku Opava

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Českého svazu bojovníků za svobodu se sídlem 
Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755, na činnost Českého svazu 
bojovníků za svobodu, oblastního výboru Opava v roce 2021, ve výši 40.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu se sídlem Legerova 1854/22, 

Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755, na činnost Českého svazu bojovníků 
za svobodu, oblastního výboru Opava v roce 2020, ve výši 30.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/5
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč

Český svaz bojovníků za svobodu
(3900,5222,00000000,0020,0000406000000)    + 30.000,00 Kč

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

2759/63/RM/21 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava - "kotlíkové 
dotace"

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu (MMOPP00LNBJA), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským 

krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

b) smlouvu (MMOPP00LNBK5), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským 
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

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

2760/63/RM/21 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové 
bezúročné půjčky

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu (MMOPP00LNBL0), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , 

nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░ , 747 73  Opava-Vávrovice

b) smlouvu (MMOPP00KPS94), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ , nar. 
░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ 747 06  Opava-Podvihov
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c) smlouvu (MMOPP00KPS89), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 746 01  Opava-
Předměstí (nemovitost ░░░░ ░░░░ , 747 05 Opava-Kateřinky)

d) smlouvu (MMOPP00LNBIF), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 
nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 06  Opava-Kylešovice

e) smlouvu (MMOPP00KPSBU), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , 
nar. ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 747 06  Opava-Komárovské 
Chaloupky

f) smlouvu (MMOPP00KPSAZ), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ , nar. 
░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 747 05  Opava-Kateřinky

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

2761/63/RM/21 Závazek SMO na spolufinancování navýšené kapacity sociální služby domov pro 
seniory

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

závazek SMO na spolufinancování 30% oprávněné provozní ztráty plynoucí z navýšené 
kapacity o  26 lůžek u pobytové sociální služby domov pro seniory poskytované 
Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací, se sídlem Opava, Rolnická 1550/24, 
PSČ: 747 05, IČ: 71196943, ve výši 1.015.000,00 Kč v období od 1. 6. 2021 do 31. 12. 
2021

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

2762/63/RM/21 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 
"Dopravní model - mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě"

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D5VLE) 

mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 
a statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 
00300535, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města na realizaci 
projektu "Dopravní model - mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě"

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 ve výši 
500.000,00 Kč na realizaci projektu "Dopravní model - mikroskopická simulace na 
ul. Těšínská v Opavě"

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

2763/63/RM/21 Smlouva o výpůjčce sportovního nářadí

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce sportovního nářadí MMOPP0077USQ mezi statutárním městem 
Opava a Sportovní gymnastikou dětí Špičková - Opava, z. s., IČ, 68941455 se sídlem 
Mírová 2296/29b, Předměstí, 746 01 Opava, zastoupenou Evou Davidovou, předsedkyní   

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2764/63/RM/21 Prominutí příslušenství pohledávky

Rada města

1. schvaluje
prominutí příslušenství pohledávky ve výši 6.918,00 Kč paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 
bytem ░░░░ ░░ , 746 01 Opava, představující zákonné úroky z prodlení za neuhrazení 
nákladů řízení ve stanovené lhůtě 

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

2765/63/RM/21 Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby

Rada města

1. schvaluje

Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby, 
MMOPP00EP5KW, mezi Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 
Praha 1 a statutárním městem Opava

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

2766/63/RM/21 Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 1. 3. 2021

Rada města

1. schvaluje

program 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 1. 3. 2021

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

2767/63/RM/21 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města

1. bere na vědomí

zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 01. 02. 2021 do 10. 02. 2021

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

2768/63/RM/21 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

2. ruší

usnesení č. 1355/39 RM 16/2 ze dne 25. 5. 2016 (RMO ukládá náměstkovi primátora 
Mgr. Daliboru Halátkovi předkládat zastupitelstvu města nejméně 1x za čtvrtletí zprávu 
o Dukelských kasárnách)

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2769/63/RM/21 Velikonoční výzdoba města - rozpočtové opatření 2021

Rada města

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2021/18

ve výdajích - kancelář primátora
Festival Další břehy

nákup ostatních služeb

(3319,5169,000000000,0121,0001066000000) - 350.000,00 Kč

Velikonoční trhy

Stroje a zařízení -světelná výzdoba

(3399,6122,000000000,0120,0001043000000) + 282.380,00 Kč
nákup ostatních služeb

(3399,5169,000000000,0120,0001043000000) + 38.520,00 Kč
věcné dary

(3399,5194,000000000,0120,0001043000000) + 12.100,00 Kč
všeobecný materiál

(3399,5139,000000000,0120,0001043000000) + 17.000,00 Kč

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Ing. Michal Jedlička v. r.
náměstek primátora města
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