
Usnesení: PŘIJATO

RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

30. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 4.12.2019 v 09:00 hodin 

v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

1248/30/RM/19 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje

program schůze Rady statutárního města Opavy dne 4.12.2019

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

1249/30/RM/19 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve věci 
statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava 
s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, IČ: 04618751, jejímž je statutární 
město Opava jediným společníkem (dále jen "společnost Hokejový klub Opava"), rozhodla tak, 
že:

1. bere na vědomí
a) rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 

Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12. 9. 2018, 
schválené usnesením rady města č. 3438/91RM 18 ze dne 5. 9. 2018

b) že ztráta společnosti Hokejový klub Opava za účetní období od 1. 5. 2018 do 
30. 4. 2019 činí 1.152.795,65 Kč

c) že neuhrazená ztráta společnosti Hokejový klub Opava za minulá účetní období 
k 30. 4. 2019 činí 2.649.867,13 Kč

d) plán rozpočtu společnosti Hokejový klub Opava na rok 2020

2. schvaluje

při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava zaúčtování 
hospodářského výsledku za účetní období od 1. 5. 2018  do 30. 4. 2019 ve výši ztráty 
1.152.795,65 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let

3. ukládá
a) jednateli společnosti Hokejový klub Opava zajistit zaúčtování Nerozděleného zisku 

minulých let (hospodářský výsledek za účetní období od 1. 1. 2017  do 30. 4. 2018) ve 
výši 1.921.186,69 Kč proti Neuhrazené ztrátě minulých let

b) jednateli společnosti Hokejový klub Opava zajistit zaúčtování hospodářského výsledku 
za účetní období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 ve výši minus 1.152.795,65 Kč na 
Neuhrazenou ztrátu minulých let
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4. doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas
s úhradou neuhrazené ztráty společnosti Hokejový klub Opava ke dni 30. 4. 2019 
v souhrnné výši 949.867,13 Kč formou dobrovolného peněžitého příplatku statutárního 
města Opavy mimo základní kapitál ve výši 950.000,00 Kč

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 
MMOPP00CW47B mezi statutárním městem Opava a společností Hokejový klub Opava, 
podle níž statutární město Opava poskytne společnosti Hokejový klub Opava na úhradu 
její neuhrazené ztráty ke dni 30. 4. 2019 dobrovolný peněžitý příplatek mimo základní 
kapitál ve výši 950.000,00 Kč

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Rozpočtové opatření č. 2019/Z
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

dobrovolný příplatek k základnímu kapitálu HKO - 
úhrada ztráty minulých let
(3412,6202,000000000,0050,0000352000000) + 950.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 950.0000,00 Kč

7. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí statutárního města 
Opavy jako jediného společníka společnosti Hokejový klub Opava dle výše uvedených 
usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil společnosti Hokejový 
klub Opava

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

1250/30/RM/19 Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smluv - Hokejový klub Opava s.r.o.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 

MMOPP00CW4M8, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Hokejovým klubem Opava s.r.o., IČ 04618751, zastoupeným Reném Holušou, 
jednatelem, ve výši 8.200.000,00 Kč, jako příjemcem dotace - provozní náklady

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4OY, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Hokejovým klubem Opava s.r.o., IČ 04618751, zastoupeným Reném Holušou, 
jednatelem, ve výši 4.000.000,00 Kč, jako příjemcem dotace - sportovní náklady 
mládež

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4N3, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Hokejovým klubem Opava s.r.o., IČ 04618751, zastoupeným Reném Holušou, 
jednatelem, ve výši 550.000,00 Kč, jako příjemcem dotace - sportovní náklady muži

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4N3, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Hokejovým klubem Opava s.r.o., IČ 04618751, zastoupeným Reném Holušou, 
jednatelem, ve výši 380.000,00 Kč, jako příjemcem dotace - sportovní náklady ženy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1251/30/RM/19 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti 
Basketbalový klub Opava, a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při 
výkonu působnosti valné hromady 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 ustanovení § 12 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové znění stanov společnosti Basketbalový klub Opava, které je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu

2. bere na vědomí
vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Basketbalový 
klub, které je přílohou č. 2 tohoto materiálu, a vzorové znění smlouvy o výkonu funkce 
člena dozorčí rady společnosti Basketbalový klub Opava, které je přílohou č. 3 tohoto 
materiálu.  

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

1252/30/RM/19 Změna územního plánu

Rada města

1. bere na vědomí
informaci o předložených návrzích na změnu územního plánu a informaci o návrhu na 
pořízení změny č. 1 a č. 2 Územního plánu Opavy

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení změny č. 1 zkráceným postupem a změny č. 2 Územního plánu Opavy

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

1253/30/RM/19 Obecně závazné vyhlášky, kterými se stanoví místní poplatky

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a)  upravenou obecně závaznou vyhlášku č. x/2019, o místním poplatku z pobytu 

s účinností od 1. 1. 2020

b) upravenou obecně závaznou vyhlášku č. x/2019, o místním poplatku ze psů 
s účinností od 1. 1. 2020

c) upravenou obecně závaznou vyhlášku č. x/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu s účinností od 1. 1. 2020

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

1254/30/RM/19 Majetkové záležitosti - nájemní smlouvy

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu části pozemku s dohodou o ukončení nájemní smlouvy 
(PID MMOPP00HZI1Z) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a společností AUTOSALON SCHROMM servis s.r.o .jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
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je pronájem části pozemku parc.č. 969/1 - ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 6.000,00 Kč/rok + DPH 
(cena dle zásad), a také dohoda o ukončení stávající nájemní smlouvy 
(PID MMOPP00FM7FT) uzavřené dne 8.12.2016 s dosavadním nájemcem, společností 
AUTOSALON SCHROMM s.r.o

2. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZIGW) mezi statutárním 

městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/105 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZIHR) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a Ing. ░░░░ ░░░░ ░ a panem ░░░░ ░░░ 
jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2530/469 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

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

1255/30/RM/19 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu

Rada města

1. neschvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 510 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

1256/30/RM/19 Majetkové záležitosti - kupní smlouvy

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00HZL34) mezi statutárním městem 

Opava jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc.č. 207/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
1.501.030,00 Kč, tj. 1.670,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů 
spojených s převodem

b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZI04) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 2108/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní 
cenu 237.440,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad platných do 9.9.2019)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZNQJ) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemku pod stavbou garáže parc.č. 2724/97 - zastavěná plocha a 
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.000,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle 
zásad)

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

1257/30/RM/19 Majetkové záležitosti - Dodatek č.1 ke kupní smlouvě

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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dodatek č. 1 (PID MMOPP00HZI9V) ke Kupní smlouvě, zástavní smlouvě a smlouvě 
o zřízení věcného břemene  uzavřené dne 3.3.2017 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a společností  Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s., jako  kupujícím

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

1258/30/RM/19 Majetkové záležitosti - smlouvy o bezúplatném převodu

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (PID 

MMOPP00HZHYL) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem 
je převod  pozemku parc.č. 712/3- ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí

b) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (PID 
MMOPP00HZHXQ) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem 
je převod  pozemků parc.č. 713/1- ostatní plocha a  parc.č. 713/2 - ostatní plocha, k.ú. 
Opava - Předměstí

c) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva (PID MMOPP00HZI5F) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, 
jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 9/1- ostatní plocha a 
pozemku parc.č. 13/3 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město

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

1259/30/RM/19 Majetkové záležitosti - Dohoda o omezení zákazu zcizení

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o omezení zákazu zcizení a zatížení (PID MMOPP00HZHPU) mezi Statutárním 
městem Opavou jako  oprávněným z věcného práva a společností  Venkato Invest s.r.o. 
jako  povinným z věcného práva

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

1260/30/RM/19 Majetkové záležitosti - výkup části pozemku parc.č. 2345/8 - ostatní plocha

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZIBL) mezi paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jako prodávající 
a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je výkup části 
pozemku parc.č. 2345/8 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako pozemek parc.č. 2345/15, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 19.000,00 Kč, tj. 
1.000,00 Kč/m2  (cena dohodou)

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

1261/30/RM/19 Majetkové záležitosti - prodej pozemků

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZINX) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto 
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kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 606/1 - zastavěná plocha a 
nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
606/6, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 45.841,00 Kč (cena dle zásad a dle 
znaleckého posudku)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZJ7Y) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manžely ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní 
░░░░ ░░░░ ░░░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 
manžely ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░  jakožto 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 579 - zastavěná plocha a 
nádvoří, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 579/1 a 
jako pozemek parc.č. 579/2, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 213.071,00 Kč (cena 
dle zásad a dle znaleckého posudku)

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

1262/30/RM/19 Záměr prodeje k.ú. Kateřinky u Opavy

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. st. 2849, zastavěná plocha a nádvoří, ležícího 
v katastrálním území Kateřinky u Opavy, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba

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

1263/30/RM/19 Smlouva o nájmu, Horní náměstí 67,69, Opava

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání (MMOPP00I7ZN9) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a Ing. Olgou Gondkovou, se sídlem Zengrova 660/33, 
Ostrava - Vítkovice, PSČ: 703 00, IČ: 70617937

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

1264/30/RM/19 Majetek ve správě TSO s.r.o. - záměr pronájmu (městské lázně Opava)

Rada města

1. schvaluje

záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako bufet o výměře 21 m2

nacházejícího se ve II. NP v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, která je 
součástí pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město 
(městské lázně v Opavě)

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

1265/30/RM/19 Uplatnění předkupního práva

Rada města

1. neschvaluje

uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:

Stránka 6 z 24Přehled usnesení [30/RM/4.12.2019]

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
Anonymizované usnesení



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

a) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 1636/60 k.ú. 
Opava - Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░  ,bytem Opava,   za nabízenou 
kupní cenu 185 000,00 Kč

b) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č.2162/47 k.ú. 
Opava-Předměstí, ve vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava ,  za 
nabízenou kupní cenu 130.000,00 Kč

c) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č.1636/55 k.ú. 
Opava-Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava ,  za nabízenou kupní 
cenu 60.000,00 Kč

d) budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č.2172/203 k.ú. 
Opava-Předměstí, ve společném jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  , 
bytem Opava ,  za nabízenou kupní cenu 80.000,00 Kč

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

1266/30/RM/19 Návrh technického řešení zvýšení vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw (dB) štítové 
dělící stěny budovy Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě"

Rada města

1. schvaluje
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace "Návrh technického řešení zvýšení vážené 
vzduchové neprůzvučnosti Rw (dB) štítové dělící stěny budovy Kulturního domu Na Rybníčku 
v Opavě" (MMOPP00K3D2Y), mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností 
TECHARTSTAV s.r.o., se sídlem Rabasova 1157/8, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 02162083, 
zastoupenou Jaroslavem Jedinákem, jednatelem, jako zhotovitelem

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

1267/30/RM/19 Rámcová smlouva o poskytnutí služeb - Dživipen

Rada města

1. schvaluje
rámcovou smlouvu (MMOPP00K3CZK), mezi statutárním městem Opava a sdružením 
DŽIVIPEN o.p.s. se sídlem Jiráskova 13, 746 01 Opava, IČ 26571463, zastoupenou 
Juliusem Lévayem, ředitelem společnosti

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1268/30/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene I.

Rada města

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

(MMOPP00K3FSY) 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 2 rozvodných skříní v  pilíři 
v/na pozemcích parc.č. 592/3, 592/23, 53/1 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu "Malé 
Hoštice, Sportovní, p.č. 59, 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 právu provést stavbu (MMOPP00K3NSE) mezi statutárním městem Opava 
a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 1771/117, Moravská Ostrava, 702 18 
Ostrava, IČ 70890692 pro umístění přechodu pro chodce a chodníku na pozemku 
parc.č. 2704/20 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Rekonstrukce objektu 
na ul. B. Němcové, Opava" 
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c) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene (MMOPP00K3O74) mezi statutárním městem Opava a OMAP ESTATE s.r.o. 
se sídlem Dolní náměstí 304/22, Město, 746 01 Opava, IČ 04886780 pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 3035/63 v k.ú. Kateřinky u 
Opavy, umístění podzemního vedení tří přípojek splaškové kanalizace a jedné 
vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 2319/1 v k.ú. Kateřinky a umístění sjezdu na 
pozemku parc.č. 3035/63 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Přístavba, nástavba, 
stavební úpravy a změna užívání objektu Rezidence U Menšíka "A" p.č. 8" a stavbu 
"Novostavba Rezidence U Menšíka "B" p.č. 7" 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3OHQ) mezi statutárním městem 
Opava a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 Praha 3, IČ 04084063 pro umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, podzemního vedení nízkého napětí a 
skříně rozvaděče MICOS  v/na pozemcích parc.č. 164/15, 164/2 v k.ú. Opava - Město 
a umístění vnitřního elektroměrného rozvaděče ER112 a vnitřního komunikačního 
vedení sítě nízkého napětí v budově č.p. 150, Město, která je součástí pozemku 
parc.č. 164/4 v k.ú. Opava - Město, pro zrealizovanou stavbu: "16010-036691 
RVDSL1716_M_T_OPAV100-OPAV1HR_MET" za jednorázovou náhradu ve výši 
9.880,00 Kč + DPH

e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3O69) mezi statutárním městem 
Opava a Buly Opava s.r.o. se sídlem Holasická 1154/2, Kateřinky, 747 05 Opava, 
IČ 6108946 pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemcích parc.č. 
2675, 2676/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Stavební úpravy 
objektu Opavice č.p. 1154, Opava - Kateřinky" za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 16.800,00 Kč + DPH a pokutu ve výši 10.000,00 Kč 
za nesplnění podmínky učinění výzvy k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
dle článku II. odst. 9 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené 
dne 10. 11. 2016 (PID smlouvy: MMOPP00FB8TN)

2. neschvaluje
prominutí pokuty za nesplnění podmínky učinění výzvy k uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene dle článku II. odst. 9 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene uzavřené dne 18. 12. 2013 (PID smlouvy: MMOPP00E8PBE) mezi statutárním 
městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Opava

3. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3O9U) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Opava pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v pozemcích 
parc.č. 2890/89, 2890/94 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba 
rodinného domu s garáží včetně přípojek IS, zpevněných ploch a oplocení na 
parc.č. 2890/92 v k.ú. Opava - Předměstí" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 34.800,00 Kč + DPH a pokutu ve výši 10.000,00 Kč za nesplnění 
podmínky učinění výzvy k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle článku II. 
odst. 9 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 
18. 12. 2013 (PID smlouvy: MMOPP00E8PBE)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1269/30/RM/19 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města

1. schvaluje
a) umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, podzemního 

vedení nízkého napětí, rozvaděče SIS 1350 D DH 180, elektroměrového rozvaděče 
DSLAM 350 do/na pozemcích parc.č. 2962/1, 3013  v k.ú. Opava - Předměstí v rámci 
realizace stavby "11010-062214 RVDSL1614_M_T_OPAV8104_OK"

b) umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 742/145, 
742/143, 849/5, 849/6, 893/7, 915/18, 956/14, 959/7, 959/5, 976/1, 976/11, 976/6, 
2308/7, 2308/9, 2322/21, 2322/22, 2322/18, 2322/29, 2322/27, 2322/26, 2322/28, 
2322/30, 2322/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby "REKO MS Opava 
- Kateřinky - 1. etapa, 1. část
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1270/30/RM/19 Smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Opavy - změna

Rada města

1. schvaluje
změnu modelové smlouvy (MMOPP00JNX7M) o poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
statutárního města Opavy schválené Radou města Opavy dne 17. 04. 2019 číslo usnesení 
507/13/RM/19 dle důvodové zprávy

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

1271/30/RM/19 Realizace investičních akcí v roce 2020

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
seznam investičních akcí na rok 2020 s tím, že v roce 2020 budou realizovány akce 
uvedené pod oddílem "zařazené k realizaci v roce 2020" a akce pod oddílem "dotační 
tituly" jen v případě získání dotace

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

1272/30/RM/19 Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2020

Rada města

1. schvaluje
seznam projektových dokumentací na rok 2020

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
seznam projektových dokumentací na rok 2020

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

1273/30/RM/19 Investiční akce "Penzion IV., ul. Hálkova" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 2 (MMOPP00IKLJU) ke smlouvě o dílo č. 38/2018/PRI (MMOPP00HNXTI) 

mezi statutárním městem Opava a společností Metrostav a.s. se sídlem 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915, v rámci 
akce "Penzion IV., ul. Hálkova"

b) rozpočtové opatření č. 2019/237
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Penzion IV., ul. Hálkova
(4350,6121,00000026,0220,0007651000000)    + 2.600.597,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)
MD 231 0000
(0000,8123,00000026,0020,0009963000000)    + 2.600.597,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 
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1274/30/RM/19 Investiční akce "Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace" - dodatek ke smlouvě 
o dílo

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00IKLKP) ke smlouvě o dílo č. 16/2018/PRI (MMOPP00HNYIU) 

mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 25890981, 
DIČ: CZ25890981, jako zhotovitelem, v rámci akce "Vlaštovičky + Jarkovice - 
splašková kanalizace"

b) rozpočtové opatření č. 2019/238
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace)
(2321,6121,00000026,0220,0007869000000)    - 64.757,56 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)
MD 231 0000
(0000,8123,00000026,0020,0009963000000)    - 64.757,56 Kč

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

1275/30/RM/19 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ B. Němcové - 
přístavba" - smlouva

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo, MMOPP00IKKMM, mezi statutárním městem Opava  jako objednatelem 
a společností Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ: 65142756, jako zhotovitelem

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

1276/30/RM/19 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Zřízení klimatizace I. a II. NP v 
budově Krnovská 71 B a Horní náměstí 69" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. TZB- Plus, spol. s r.o., se sídlem č.p. 76, 254 01 Okrouhlo, IČ: 26778921  
2. MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771
3. BENKO KLIMA s.r.o., se sídlem náměstí Svaté Trojice 111/15, 746 01 Opava, 
IČ: 25822152
4. PKD PROJEKT s.r.o., se sídlem Nádražní 878, 753 01 Hranice, IČ: 03889530
5. AZ KLIMA a.s., se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 24772631
6. Ondřej - Meissner, spol. s r.o., se sídlem Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9, 
IČ: 45807159

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost TZB- Plus, spol. s r.o., se sídlem 
č.p. 76, 254 01 Okrouhlo, IČ: 26778921, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele 
uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek a má nejnižší nabídkovou cenu.

2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00K3D13, mezi statutárním městem Opava a společností TZB - PLUS, 
spol. s r.o., se sídlem č.p. 76, 254 01 Okrouhlo, IČ: 26778921.
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

1277/30/RM/19 Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava - 2.abonentní cyklus symfonické 
hudby

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem 
28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 00373222, na 2.abonentní 
cyklus symfonické hudby v roce 2020, ve výši 500.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvková organizace se sídlem 28. 

října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 00373222, na 2 abonentní 
cyklus symfonické hudby v roce 2020, ve výši 200.000,00 Kč 

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

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

Janáčkova filharmonie Ostrava
(3312,5339,00000000,0020,0000543000000)    + 200.000,00 Kč

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

1278/30/RM/19 Dotace ostatní - Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. - slavnostní 
vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 2019

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. se sídlem 
Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 00436062, na náklady související se 
slavnostním vyhodnocením ankety Nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů 
okresu Opava v roce 2019, ve výši 100.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Regionálnímu sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. se sídlem 

Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 00436062, na náklady související 
se slavnostním vyhodnocením ankety Nejúspěšnějších sportovců a sportovních 
kolektivů okresu Opava v roce 2019, ve výši 100.000,00 Kč

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

Dotace ostatní
(6409,5901,.00000000,0020,0002990000000)   - 100.000,00 Kč

Regionální sdružení České unie sportu v Opavě
(3419,5222,00000000,0020,0000415000000)   + 100.000,00 Kč

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

1279/30/RM/19 Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smluv - ZŠ Havlíčkova, ZŠ 
Dostojevského, Mendelovo gymnázium Opava, Preeduk, Slezská univerzita Opava, 
ZZS, SK policie Opava, HZS MSK, ČČK

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 

MMOPP00CW4G2, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací, IČ 47813482, 
zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou, ředitelkou, ve výši 34.000,00 Kč, jako 
příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4JN, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Základní školou pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, IČ 47813229, 
zastoupenou Mgr. Silvií Häuserovou, ředitelkou, ve výši 45.000,00 Kč, jako příjemcem 
dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4HX, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací, IČ 47813113, 
zastoupeným Mgr. Monikou Klapkovou, ředitelkou, ve výši 60.000,00 Kč, jako 
příjemcem dotace

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4IS, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
spolkem PREEDUK z.s., IČ 65889053, zastoupeným Mgr. Hanou Borunskou, 
předsedkyní, ve výši 100.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

e) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4LD, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059, zastoupenou doc. Ing. Pavlem Tulejou, 
Ph.D., rektorem, ve výši 450.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

f) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW45L, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
IČ 48804525, zastoupenou MUDr. Romanem Gřegořem, ředitelem, ve výši 800.000,00 
Kč, jako příjemcem dotace

g) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4F7, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Sportovním klubem policie Opava, z.s., IČ 48003247, zastoupeným Mgr. Danielem 
Markem, předsedou, ve výši 300.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

h) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a ČR - 
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, zastoupeným
brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS, ve výši 600.000,00 Kč, jako 
příjemcem dotace

i) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW486, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava, IČ 00426482, zastoupeným
Danielem Rotherem, předsedou oblastní výkonné rady, ve výši 65.500,00 Kč, jako 
příjemcem dotace

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

1280/30/RM/19 Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019, předběžná rozpočtová 
opatření 2019

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/239

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
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MD 231 0000

(0000,4116,00014004,0020,0002461000000) + 145.836,00 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
JSDH - posílení akceschopnosti
- ochranné pomůcky
(5512,5132,00014004,0194,0002461000000) + 10.137,00 Kč
- PHM
(5512,5156,00014004,0194,0002461000000) + 10.400,00 Kč
- školení
(5512,5167,00014004,0194,0002461000000) + 14.900,00 Kč
- opravy a udržování
(5512,5171,00014004,0194,0002461000000) + 24.457,00 Kč
- cestovné
(5512,5173,00014004,0194,0002461000000) + 10.700,00 Kč

ve výdajích - městská část Komárov
JSDH - posílení akceschopnosti
- ochranné pomůcky
(5512,5132,00014004,0800,0002461000000) + 14.794,00 Kč
- PHM
(5512,5156,00014004,0800,0002461000000) + 11.048,00 Kč
~ školení 
(5512,5167,00014004,0800,0002461000000) + 2.480,00 Kč
- cestovné
(5512,5173,00014004,0800,0002461000000) + 1.520,00 Kč

ve výdajích - městská část Malé Hoštice
JSDH - posílení akceschopnosti
- školení
(5512,5167,00014004,0810,0002461000000) + 9.750,00 Kč
- cestovné
(5512,5173,00014004,0810,0002461000000) + 2.250,00 Kč

ve výdajích - městská část Milostovice
JSDH - posílení akceschopnosti
- DDHM
(5512,5137,00014004,0870,0002461000000) + 800,00 Kč

ve výdajích - městská část Podvihov
JSDH - posílení akceschopnosti
- ochranné pomůcky
(5512,5132,00014004,0820,0002461000000) + 14.200,00 Kč
- školení
(5512,5167,00014004,0820,0002461000000) + 8.094,00 Kč
- PHM
(5512,5156,00014004,0820,0002461000000) + 2.400,00 Kč
- cestovné
(5512,5173,00014004,0820,0002461000000) + 306,00 Kč

ve výdajích - městská část Suché Lazce
JSDH - posílení akceschopnosti
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- školení
(5512,5167,00014004,0830,0002461000000) + 1.200,00 Kč

ve výdajích - městská část Vávrovice
JSDH - posílení akceschopnosti
- školení
(5512,5167,00014004,0840,0002461000000) + 5.200,00 Kč

ve výdajích - městská část Zlatníky
JSDH - posílení akceschopnosti
- nákup materiálu
(5512,5139,00014004,0860,0002461000000) + 1.200,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/240
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000372,0020,0000000000037) + 348.600,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční příspěvek 

na provoz - zachování a obnova lesního porostu
na území MSK - ochrana lesních porostů
(1039,5331,000000372,0050,0001002000037) + 348.600,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/241
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

podlimitní věcná břemena
(3639,5122,000000000,0050,0000000000000) - 20.427,00 Kč

chodník na ul. Rolnické - bezpečnostní zábradlí

(2219,6121,000000000,0050,0001029000000) + 20.427,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/242
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,103533063,0020,0000000000039) + 655.404,39 Kč
(0000,4116,103133063,0020,0000000000039) + 115.659,61 Kč

celkem 771.064,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
Středisko volného času - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "Šablony II pro 
SVČ Opava"
(3233,5336,103533063,0030,0001002000039) + 655.404,39 Kč

(3233,5336,103133063,0030,0001002000039) + 115.659,61 Kč
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e) Rozpočtové opatření č. 2019/243
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 90.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční

příspěvek na provoz - projekt "Gabriela Stimola
a Fabrizio Da Ros v Opavě"
(3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 90.000,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2019/244
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

autoprovoz - opravy a udržování
(6112,5171,000000000,0191,0002512000000) + 20.220,00 Kč

v příjmech - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
přijaté pojistné náhrady
(6112,2322,000000000,0191,0009282000000) + 20.220,00 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/119

ve výdajích - odbor majetku města
místní správa
opravy a udržování
(6171,5171,00000000,0051,0000000000000) - 35.000,00 Kč

Dům umění
elektrická energie
(3322,5154,00000000,0051,0007814000000) + 35.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/120
ve výdajích - odbor životního prostředí

komunální odpad - služby
(3722,5169,000000000,0130,0001075000000) -  350.000,00 Kč

komunální odpad - poplatky
(3722,5365,000000000,0130,0001075000000) + 350.000,00 Kč

3. schvaluje
Předběžné rozpočtové opatření PRO/2019/20
v příjmech - kancelář tajemníka 

náhrada škody
(6112,2324,00000000,0191,0009078000000) +  800,00 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

úhrada sankce
(6112,5363,00000000,0191,0002512000000) +  800,00 Kč

4. bere na vědomí
a) informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba na činnost lesního 

hospodáře za III. čtvrtletí roku 2019 ve výši 251.121,00 Kč. Od 01. 01. 2018 tyto platby 
nejsou zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za 
náhradu (novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

b) informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba na výsadbu minimálního 
podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí roku 2018 ve výši 650,00 Kč. 
Od 01. 01. 2018 tyto platby nejsou zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, 
ale jsou považovány za náhradu (novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1281/30/RM/19 Plán rozvoje sportu statutárního města Opavy na období 2020 - 2025

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Plán rozvoje sportu statutárního města Opavy na období 2020 - 2025

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1282/30/RM/19 Souhlas RMO s přijetím daru MŠ Mnišská

Rada města

1. souhlasí
s přijetím movitého daru ve výši 225.544,00 Kč včetně DPH pro Mateřskou školu 
křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

1283/30/RM/19 Darovací smlouva pro Charitu Opava

Rada města

1. schvaluje
a) darovací smlouvu, (MMOPP00I7AN4), mezi statutárním městem Opava jako dárcem a 

Charitou Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 43964591, 
zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, jako obdarovaným

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/121

ve výdajích - odbor školství
Nákup materiálu
(3792,5139,00000000,0030,0001076250000)                                      - 5000,00 Kč

ve výdajích  - Charita Opava
Finanční dar
(3545,5223,00000000,0030,0000111000000)                                     + 5000,00 Kč

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

1284/30/RM/19 Jmenování členů konkursní komise na pracovní místo ředitele Mateřské školy Opava, 
Šrámkova
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Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. jmenuje
členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele 
Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, a to:
Předseda konkursní komise:

• Ing. Andrea Štenclová, vedoucí odboru školství

Členové konkursní komise:

• Bc. Hana Brňáková,1. náměstkyně primátora
• PhDr. Libuše Josieková, referentka oddělení správy škol Odboru školství, mládeže 

a sportu KÚ MSK
• Mgr. Radomíra Jasenková, ředitelka Mateřské školy Doubrava, okres Karviná, 

příspěvková organiazce
• Ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, Městský úřad Nový Jičín
• Miroslava Koniorová, pedagogická pracovnice Mateřské školy Opava, Šrámkova, 

příspěvková organizace
• Mgr. Jiřina Budíková, školní inspektorka České školní inspekce

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

1285/30/RM/19 Personální záležitosti

Rada města

1. bere na vědomí
rezignaci Mgr. Karla Frýdla, pověřeného řízením Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 
- příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2019

2. pověřuje
Mgr. Simonu Horákovu, řízením Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková 
organizace, a to s účinností od 1. ledna 2020 po dobu výkonu veřejné funkce ředitele 
Mgr. Pavla Dominika 

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

1286/30/RM/19 Program Kultura 2020 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy 

pro rok 2020 v rámci dotačního programu "Kultura 2020" žadatelům na projekty 
a ve výších uvedených v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto materiálu, 
a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy podle přílohy č. 5 tohoto materiálu

b) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy 
pro rok 2020 v rámci dotačního programu "Kultura 2020" žadatelům uvedeným 
v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

1287/30/RM/19 Program Prevence kriminality 2020 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) 
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy 
pro rok 2020 v rámci dotačního programu "Prevence kriminality 2020" žadatelům 
na projekty   a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

b) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy 
pro rok 2020 v rámci dotačního programu "Prevence kriminality 2020" žadatelům 
uvedeným v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

1288/30/RM/19 Program Sport 2020 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro 

rok 2020 v rámci dotačního programu "Sport 2020" žadatelům na projekty a ve výších 
uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto materiálu, 
a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy dle přílohy č. 5 tohoto materiálu

b) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy 
pro rok 2020 v rámci dotačního programu "Sport 2020" žadatelům uvedeným 
v přílohách č. 3 a č. 4, které jsou nedílnou součástí tohoto materiálu

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

1289/30/RM/19 Program Životní prostředí a EVVO 2020 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy 

pro rok 2020 v rámci dotačního programu "Životní prostředí a EVVO 2020" žadatelům 
na projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Opavy dle přílohy č. 4 tohoto materiálu

b) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy 
pro rok 2020 v rámci dotačního programu "Životní prostředí a EVVO 2020" žadatelům 
na účely uvedeným v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

1290/30/RM/19 Program Sociální a související služby 2020 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
vzory smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu 
SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020 (MMOPP00D6SB0, MMOPP00D6SCV, 
MMOPP00D6SEL, MMOPP00D6SA5, MMOPP00D6SDQ) schválené Zastupitelstvem 
statutárního města Opavy č. 160/5/ZM/19 písm. e) ze dne 10. 06. 2019
(Zastupitelstvo města
1. schvaluje
podmínky dotačního programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020, vzory smluv o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu SOCIÁLNÍ A 
SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020 (MMOPP00D6SB0, MMOPP00D6SCV, MMOPP00D6SEL, 
MMOPP00D6SA5, MMOPP00D6SDQ) a vyhlášení dotačního programu SOCIÁLNÍ A 
SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020 s účinností od 01. 07. 2019 a s termínem podání žádostí od 
15. 09. 2019 DO 15. 10. 2019)
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzory smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 

programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020 (MMOPP00D6MHC, 
MMOPP00D6MKX, MMOPP00D6MI7, MMOPP00D6MJ2, MMOPP00D6MLS), které 
budou uzavírány s vybranými žadateli

b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy 
pro rok 2020 v rámci dotačního programu "Sociální a související služby 2020" 
žadatelům na projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Opavy dle přílohy č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 nebo č.7 tohoto 
materiálu

c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy 
pro rok 2020 v rámci dotačního programu "Sociální a související služby 2020" 
žadatelům uvedeným v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu

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

1291/30/RM/19 Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2019, 2020

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
zprávu o průběhu výzvy Nápady pro Opavu 2019

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyhlášení výzvy Nápady pro Opavu 2020 s finanční alokací ve výši 1.500.000,00 Kč

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

1292/30/RM/19 Podání žádosti o dotaci na projekt "Zvýšení kapacity Domova pro seniory, Rolnická 
24"

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) podání žádosti o dotaci na projekt "Zvýšení kapacity Domova pro seniory, Rolnická 

24"  v rámci výzvy č. 3 Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb 2016 - 2020 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních 
věcí České republiky

b) zajištění financování projektu "Zvýšení kapacity Domova pro seniory, Rolnická 24" v 
investiční fázi ve výši podle žádosti o dotaci za předpokladu získání finančních 
prostředků z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb 2016 - 2020 vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí 
České republiky

c) zajištění udržitelnosti projektu "Zvýšení kapacity Domova pro seniory, Rolnická 24" v 
provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu ve výši podle žádosti o dotaci za 
předpokladu získání finančních prostředků z Programu 013 310 Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020 vyhlášeného 
Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky

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

1293/30/RM/19 Vystoupení Statutárního města Opava z asociace Národní síť Zdravých měst ČR 
(NSZM ČR)

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas
s vystoupením Statutárního města Opavy z asociace Národní síť Zdravých měst ČR 
s termínem ukončení členství v asociaci ke dni 31. 12. 2019
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2. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
pověření Bc. Hany Brňákové, 1. náměstkyně primátora, jako politika projektu Zdravé 
město a místní Agenda 21 ke dni 31. 12. 2019

3. doporučuje zastupitelstvu města pověřit
Bc. Hanu Brňákovou, 1. náměstkyni primátora, jako politika pro místní Agendu 21 
s účinností ode dne 01. 01. 2020

4. ruší
pověření Mgr. Veroniky Bittové pro koordinaci projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 ke dni 31. 12. 2019

5. pověřuje
Mgr. Veroniku Bittovou jako koordinátora pro místní Agendu 21 s účinností 
ode dne 01. 01. 2020

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

1294/30/RM/19 Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy č. 100/4/ZM/19 ze dne 18. 03. 2019
(1. schvaluje 
a) aktualizaci Projektu s názvem" Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa", dle 
nařízení vlády 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění pozdějších předpisů
b) dofinancování Projektu s názvem" Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa" 
dle nařízení vlády 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění pozdějších předpisů, z 
vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 
neuznatelných)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) aktualizaci Projektu s názvem" Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa", dle 

nařízení vlády 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění pozdějších 
předpisů

b) dofinancování Projektu s názvem" Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa" 
dle nařízení vlády 390/2017 Sb.,o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění pozdějších 
předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši 
nákladů neuznatelných

3. schvaluje
a) podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 

II. etapa" do dotačního "Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích" 
Státního fondu rozvoje bydlení

b) zajištění udržitelnosti výstupů projektu "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. 
etapa" v provozní fázi, a to po dobu stanovenou podmínkami Státního fondu rozvoje 
bydlení v rámci dotačního "Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích"

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

1295/30/RM/19 Pořízení informačních panelů - započtení pohledávky

Rada města

1. schvaluje
a) započtení pohledávky statutárního města Opavy, jako objednatele, v celkové výši 

80.601,74 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s předáním díla s názvem 
"Pořízení informačních panelů" proti pohledávce společnosti COMFOR STORE a.s., 
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IČ: 26290944 se sídlem Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno-Komín jako zhotovitele, 
za statutárním městem Opavou představující nárok na zaplacení části ceny 
uvedeného díla podle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 30. 05. 2019, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 30. 09. 2019

b) Rozpočtové opatření č. 2019/245
v příjmech - odbor rozvoje města a strategického plánování

sankční platba za prodlení (AIRTRITIA)
(3636,2212,00000000,0140,0002454000000)  + 80.601,74 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a 
strategického plánování
sankční platba za prodlení (AIRTRITIA)
(3636,5169,00000000,0140,0002454000000)  + 80.601,74 Kč

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

1296/30/RM/19 Studie proveditelnosti - Dukelské kasárny (A)

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory v rámci projektu "Studie proveditelnosti - 

Dukelské kasárny (A)", v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky 117D08 - Podpora revitalizace území, podprogram 117D083 - Tvorba 
studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

b) zajištění finančních prostředků na profinancování a spolufinancování vlastních zdrojů u 
projektu "Studie proveditelnosti - Dukelské kasárny (A)", v rámci dotačního programu 
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 117D08 - Podpora revitalizace území, 
podprogram 117D083 - Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

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

1297/30/RM/19 Kupní smlouva - dodávka a montáž nábytku pro odbor sociálních věcí

Rada města

1. schvaluje

kupní smlouvu MMOPP00KCJK1 mezi statutárním městem Opava jako kupujícím 
a společností Sintaka Direct s.r.o.  se sídlem Poděbradova 1833/99, 702 00 Ostrava, 
IČ 01702327, zastoupenou paní Kateřinou Švancarovou, jednatelem, jako prodávajícím

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

1298/30/RM/19 Městský dopravní podnik Opava a.s. - úprava tarifních podmínek

Rada města

1. schvaluje

Tarifní podmínky Městského dopravního podniku Opava a.s. s účinností od 01. 01. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1299/30/RM/19 Smlouva o sběru a likvidaci odpadu

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o sběru a likvidaci odpadu, (MMOPP00J7MV7), mezi statutárním městem Opava 
jako klientem a společností TRAFIN OIL, a.s., se sídlem Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská 
Ostrava, IČ: 27789080, jako poskytovatelem služby

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

1300/30/RM/19 Zrušení jednotky sboru dobrovolných hasičů Opava - Kateřinky, kategorie JPO V, ev. 
č. 815197

Rada města

1. ruší

jednotku sboru dobrovolných hasičů Opava - Kateřinky, kategorie JPO V, ev. č. 815197 
s účinností ke dni 31. 12. 2019

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

1301/30/RM/19 Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 16. 12. 2019

Rada města

1. schvaluje

upravený návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 
16. prosince 2019

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

1302/30/RM/19 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 20. 11. 2019 do 27. 11. 2019

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

1303/30/RM/19 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1. bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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1304/30/RM/19 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu a radě města

Rada města

1. bere na vědomí

informace o došlých písemnostech adresovaných radě a zastupitelstvu města 
do 27. 11. 2019

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

1305/30/RM/19 Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování 
věcného břemene - II.

Rada města

1. schvaluje

Dodatek č. 1 (MMOPP00K389Y) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 22. 5. 2019, (MMOPP00IJGUN) 
mezi statutárním městem Opava a UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, 
140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 00562262, pro zvětšení rozsahu umístění podzemního 
telekomunikačního vedení do pozemku parc.č. 3028 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu 
"Optické přípojky UPC FTTS OPAVA, OPHRA"

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

1306/30/RM/19 Dotace ostatní - schválení smlouvy - ONKO ISIS OPAVA

Rada města

1. schvaluje

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW46G, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizací - ONKO ISIS-
OPAVA, IČ 68177755, zastoupeným Marií Laníkovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč, 
jako příjemcem dotace

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

1307/30/RM/19 Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smluv - Slezský fotbalový club Opava 
a.s., Slezský FC Opava, z.s.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 

MMOPP00CW4DH, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Slezským fotbalovým clubem Opava a.s., IČ 25835912, zastoupeným Zdeňkem 
Viktorinem, předsedou představenstva, ve výši 10.000.000,00 Kč, jako příjemcem 
dotace - sportovní náklady

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4CM, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Slezským fotbalovým clubem Opava a.s., IČ 25835912, zastoupeným Zdeňkem 
Viktorinem, předsedou představenstva, ve výši 5.750.000,00 Kč, jako příjemcem 
dotace - provozní náklady
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c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4QO, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Slezským FC Opava, z.s.., IČ 22883304, zastoupeným Jaroslavem Rovňanem, 
předsedou výboru, ve výši 300.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

1308/30/RM/19 Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smluv - Basketbalový klub Opava a.s.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 

MMOPP00CW4AW, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Basketbalovým klubem Opava a.s., IČ 25840576, zastoupeným Miroslavem 
Mařádkem, předsedou představenstva, ve výši 8.000.000,00 Kč, jako příjemcem 
dotace - sportovní náklady

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
MMOPP00CW4BR, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Basketbalovým klubem Opava a.s., IČ 25840576, zastoupeným Miroslavem 
Mařádkem, předsedou představenstva, ve výši 1.960.000,00 Kč, jako příjemcem 
dotace -  provozní náklady

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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