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Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 8. 6. 2016 se zúčastnili 
 
 
Členové RMO 9 

 
Omluveni p. Libor Moravec  

Mgr. Tomáš Čvančara 
 

Tajemník MMO JUDr. Tomáš Elis 
 

Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  
 

Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO Mgr. Antonín Binar 
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler 
Mgr. Lada Dobrovolná 
 

Zaměstnanci Ing. Radka Honková 
pí Taťána Tomšíková 
Bc. Dalibor Majdanics 
Mgr. Bc. Pavel Vltavský 
Ing. Andres Štenclová 
Mgr. Marcela Poštulková 
Ing. Jiří Lehnert 
pí Libuše Režnarová 
Mgr. Renáta Mrákotová 
pí Ruth Hrbáčová 
Mgr. Antonín Binar 
Ing. Roman Otipka 
Ing. Milena Skazíková 
Mgr. Pavel Šuranský 
pí Hana Fraňková 
 

Hosté p. Ladislav Schreiber, ředitel společnosti  
Basketbalový klub Opava a.s. 
p. Milan Kolář, jednatel společnosti Hokejový klub 
Opava s.r.o. 
Monika Rajská, účetní společnosti HK Opava, s.r.o. 
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1363/40 RM 16 
1/40 

Majetkové záležitosti  

 Rada města 

 1. schvaluje  

  smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00FP0KE) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako půjčitelem a Ing. Kamilem 
Lisalem jakožto výpůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku 
parc.č. 2704/8 - ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu 
v přiloženém snímku katastrální mapy  

  Hlasování: 7-0-0  

 2. schvaluje  

  záměr pronájmu pozemku parc.č. 1093/1 – ostatní plocha, k.ú. Komárov  
u Opavy 
 

  Hlasování: 7-0-0  

 3. schvaluje  

 a) záměr prodeje pozemků parc.č. 105, parc.č. 106 a par.č. 107 - vše zahrada,  
a parc.č. 104/3 – ostatní plocha, vše k.ú. Držkovice 
 

 b) záměr prodeje pozemku parc.č. 2530/896 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava  
- Předměstí 
 

  Hlasování: 7-0-0  

 4. schvaluje  
 

 a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/23 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 
 

 b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/197 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 
 

 c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/244 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 
 

 d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/382 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 
 

 e) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/464 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Hlasování: 7-0-0  
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5. schvaluje  

  zveřejnění a propagaci úmyslu statutárního města Opavy prodat areál bývalých 
Dukelských kasáren v Opavě (tj. prodej části pozemku parc.č. 2202/2,  
dle zákresu ve snímku katastrální mapy, pozemků parc.č. 2202/3, parc.č. 2204/1 
– vše ostatní plocha, a pozemků parc.č. 2202/6, parc.č. 2202/9, parc.č. 2202/10, 
parc.č. 2202/10, parc.č. 2202/11, parc.č. 2202/17, parc.č. 2202/18, parc.č. 
2202/19, parc.č. 2202/16, parc.č. 2202/20, parc.č. 2202/7, parc.č. 2202/21, 
parc.č. 2202/22, parc.č. 2202/8, parc.č. 2202/13, parc.č. 2202/14, parc.č. 
2202/12, parc.č. 2202/15, parc.č. 2204/16, parc.č. 2204/15, parc.č. 2204/14, 
parc.č. 2204/13, parc.č. 2204/8, parc.č. 2204/7, parc.č. 2204/6, parc.č. 2204/5, 
parc.č. 2204/4, parc.č. 2204/2, parc.č. 2204/12, vše zastavěná plocha a nádvoří, 
vše k.ú. Opava-Předměstí, včetně staveb umístěných na uvedených pozemcích) 
vcelku nebo i po částech za účelem revitalizace dotčeného území 

  Hlasování: 7-1-0 

 
 
 
1364/40 RM 16 
2/40, 2/40/1 

Majetkové záležitosti  pro p ředložení zastupitelstvu  města  
 

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FSRHH)                                                                      
mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a paní Michaelou Chovancovou, manžely Dietrem a Danielou 
Dreiseidlerovými, manžely Ing. Petrem a Ing. Kateřinou Honkovými, paní Věrou 
Hradílkovou, manžely Jiřím a Martou Lerchovými, manžely Ing. Pavlem a Olgou 
Švachovými, paní Monikou Hartmannovou, paní Irenou Rybovou, Ing. 
Jaroslavem Schwarzem, panem Viktorem Šimečkem, panem Milanem 
Hartmannem, paní Martou Lerchovou, Ing. Pavlem Švachou a panem Janem 
Ulrichem  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2530/757 
dle nezapsaného geometrického plánu rozděleného na parc.č. 2530/948 a 
parc.č. 2530/948 a pozemků parc.č. 2530/322, 2530/348, 2530/347 a 2530/349, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 185.400,00 Kč (cena dohodou) + úhrada 
nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy 
 

 
 
 
 

b) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FP61V) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a společností ZAALEX s.r.o. se sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, 
IČ 47666978, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kostřicou, jednatelem jako kupujícím, 
jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 277/1 – ostatní plocha 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“, části pozemku 
parc.č. 278/2 – zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
díl „b“, části pozemku parc.č. 283/1 – ostatní plocha označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako díl „c“, části pozemku parc.č. 285 – zahrada označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „d “ a části pozemku parc.č. 
289/1 – zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „e“ 
sloučené do pozemku parc.č. 283/3 – zastavěná plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 626.736,00 Kč, tj. 2.374,00 Kč/m2 (cena dohodou) 

  Hlasování o bodu 1a) - 1b): 9-0-0  
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c) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FOZC2) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a manžely Cyrilem a Petrou Šímovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 290/1 – zastavěná plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za 
kupní cenu 166.600,00 Kč, tj. 1.772,00 Kč/m2 (cena dohodou) 

  Hlasování o bodu 1c): 7-0-2 

 d) návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti (PID MMOPP00FP600) 
mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a  panem Kamilem Ludwigem  jako kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 2542/1 – ostatní  plocha označené  
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2542/37, k.ú. Opava  
- Předměstí, za kupní cenu 115.900,00 Kč, tj. 1.148,00 Kč/m2  
(cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem 
nemovitosti dle předložené smlouvy 

 e) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FOZB7) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a společností ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o. se sídlem náměstí Osvoboditelů 6/7, 
746 01 Opava, IČ 277 82 948, zastoupenou panem Markem Halfarem,  jako 
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2690 – zastavěná 
plocha, parc.č. 2602/1 – ostatní plocha  a parc.č. 2602/4 – ostatní plocha,  
k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 1.124.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2  
(cena dohodou) 

 f) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FG5XV) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní Ing. Hanou 
Vinckerovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 
1186/3 – orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č. 1186/5, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 19.840,00 Kč tj. 160,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)   

 g) návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FP02W) mezi 
Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a manžely Ing. Markem a MUDr. Danou Boháčovými, panem 
Martinem Chalupou, paní Ivetou Constantine, panem Danielem Kuttym, paní 
Sabinou Lamichovou, paní Mgr. Veronikou Novákovou, manželi Radomírem  
a Petrou Švanovými, Bc. Petrou Ťapťuchovou, paní Radmilou Vachutkovou, 
manželi Mgr. Pavlem a Ivanou Zapletalovými jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej části pozemku parc.č. 2373/185 – zastavěná plocha a nádvoří, 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2373/185, části 
pozemku parc.č. 2373/21 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 2373/629, části pozemku parc.č. 2373/579  
– ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 
2373/630, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 229.323,00 Kč  
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti  
dle předložené smlouvy 
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h) návrh kupní smlouvy a dohody o zrušení věcného břemene (PID 
MMOPP00FG5W0) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města jako prodávajícím a  manžely Ing. Václavem a Marií 
Hořínkovými, manžely Tomášem a Renatou Kubisovými, panem Lumírem 
Kuzníkem, manžely Jaroslavem a Darinou Pflegrovými, Ing. Václavem 
Hořínkem, manžely Ing. Tomášem a MUDr. Alicí Hanzlíkovými  jako kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2324/1 - zahrada  a části pozemku 
parc.č. 2316/1 – zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č. 2316/9, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.080,00 Kč,  
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem 
nemovitosti dle předložené smlouvy 
 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování o bodech 1d) – 1h): 9-0-0 

 i) upravený návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FOZ9H) mezi Statutárním 
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a 
společností KP REAL SOLICITATION s.r.o. se sídlem náměstí Republiky 496/8, 
746 01 Opava, IČ 040 48 954, zastoupenou Romanem Košťálem a Jaroslavem 
Pírkem a společností Venkato Invest s.r.o. se sídlem Nerudova 209/10, Malá 
Strana, 118 00 Praha 1, IČ 049 37 139, zastoupenou Pavlem Odložilíkem a Ing. 
Rudolfem Skočkem jako kupujícími jejímž předmětem je prodej části pozemku 
parc.č. 2348/1- travní porost označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 2348/7 – travní porost, části pozemku parc.č. 2349/9 – orná půda 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2349/35 – orná 
půda a částí pozemků parc.č. 2349/11, 2349/10, 2370/2, 2370/20 sloučených  
dle nezapsaného geometrického plánu do parc.č. 2349/11 – orná půda , k.ú. 
Opava - Předměstí, za kupní cenu 30.471.600,00 Kč, tj. 1.200,00 Kč/m2 (cena 
dohodou) + úhrada nákladů souvisejících s převodem 
 

  pro předložení zastupitelstvu města 

   Hlasování o bodu 1i):  9-0-0  

 2. schvaluje  

 a) návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00FP5LA) mezi Statutárním městem 
Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a manžely Zbyslavem a Danielou 
Krajewskými, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 61/1  
– zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného GP jako díl „a“ a části 
pozemku parc.č. 60/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného GP jako díl 
„b“, které se dle nezapsaného GP slučují do nově vzniklého pozemku parc.č. 
61/4, ve vlastnictví Statutárního města Opavy, za část pozemku parc.č. 71  
– ostatní plocha, označenou dle nezapsaného GP jako díl „c“, část pozemku 
parc.č. 65 – zastavěná plocha a nádvoří, označenou dle nezapsaného GP jako 
díl „e“, které se dle nezapsaného GP slučují do nově vzniklého pozemku parc.č. 
71/14, část pozemku parc.č. 71 – ostatní plocha, označenou dle nezapsaného 
GP jako parc.č. 71/15, ve vlastnictví manželů Zbyslava a Daniely Krajewských, 
vše k.ú. Opava - Město, s doplatkem ve prospěch manželů Zbyslava a Daniely 
Krajewských ve výši 312.000,00 Kč (cena dle dohody) + 25.000,00 Kč 
bezdůvodné obohacení rovněž ve prospěch manželů Zbyslava a Daniely 
Krajewských 



 7 40. RMO 8. 6. 2016 

1364/40 RM 16 
2/40, 2/40/1 
 

b) Rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z  
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 
 výkupy pozemků  
 (3639,6130,00000000,0052,0000000000000)    - 25.0000,00 Kč 
  
 Náhrada za bezdůvodné užívání – smlouva PID MMOPP00FP5LA 
            – manželé Krajewští  
 (3639,5192,00000000,0052,0000000000000)   + 25.000,00 Kč  
  

  Hlasování o bodech 2a) - b): 9-0-0 

 c) návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00FP0DD) mezi Statutárním městem 
Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností DOS - TRADING spol. 
s r.o., jejímž předmětem je směna částí pozemku parc.č. 2492 – ostatní plocha, 
označených dle nezapsaného GP jako díly „b“ + „c“ a části pozemku parc.č. 
2493 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného GP jako díl „e“, ve vlastnictví 
Statutárního města Opavy, které se dle nezapsaného GP slučují do pozemku 
parc.č. 369/2 za část pozemku parc.č. 369/2 – zahrada, označenou  
dle nezapsaného GP jako díl „g“, která se slučuje do pozemku parc.č. 2492,  
ve vlastnictví společnosti DOS – TRADING, spol. s r.o., vše k.ú. Kateřinky  
u Opavy, s doplatkem ve prospěch SMO ve výši 7.067,- Kč (cena dle znaleckého 
posudku) 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování o bodu 2c): 9-0-0  

 3. ruší  

 a) usnesení RMO ze dne 13.4.2016 č.u. 1224/36 RM 16 bod 2. písm. a) (RMO 
schvaluje změnu usnesení RMO ze dne 2.12.2015 č.u. 910/27 RM 15 bod 1. 
písm. c) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy  
(PID MMOPP00FM7BD) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města jako prodávajícím a paní Lucií Hys, manžely Františkem  
a Romanou Matějkovými, panem Miroslavem Pravdou, panem Dušanem 
Stonišem, manžely Rudolfem a Marií Sydorovými, paní Annou Šmídovou, paní 
Hanou Brisudovou, panem Josefem Gebauerem, manžely Milanem a Olgou 
Hlušíčkovými, panem Jindřichem Klímkem, paní Dagmar Stokláskovou, paní 
Jaroslavou Strakovou, panem Matějem Formánkem, paní Pavlou Habartovou, 
panem Jaroslavem Imrýškem, paní Helgou Tomancovou, paní Kateřinou 
Večeřovou, Mgr. Petrou Stonišovou, Ing. Tomášem Bartošem, manžely Janem  
a Terezií Šimečkovými, paní Annou Jančovou a manžely Petrem a Jiřinou 
Pierníkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
1853/21 – zahrada a pozemků parc.č. 1853/22, parc.č. 1853/17, parc.č. 1853/14, 
parc.č. 1853/13, parc.č. 1853/15 a parc.č. 1853/16 – vše zastavěná plocha  
a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 158.394,00 Kč  
(cena dohodou) tak, že podíl o velikosti 1/27 na pozemku parc. č. 1853/21  
– zahrada v k.ú. Opava-Předměstí, který měli nabýt kupující manželé Petr  
a Jiřina Pierníkovi  za kupní cenu 3.422,00 Kč, nebude předmětem kupní 
smlouvy, neboť společné jmění uvedených manželů zaniklo před uzavřením 
kupní smlouvy pro předložení zastupitelstvu města))    
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b) usnesení RMO ze dne 13.4.2016 č.u. 1224/36 RM 16 bod 2. písm. b) (RMO 
schvaluje návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FSS8J) mezi Statutárním 
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem Petrem Pierníkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu  
o velikosti 1/27 na pozemku parc.č. 1853/21 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 3.422,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dohodou)) 

  Hlasování: 8-0-0   

 4. schvaluje  

 a) změnu usnesení RMO ze dne 2.12.2015 č.u. 910/27 RM 15 bod 1. písm. c) 
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy  
(PID MMOPP00FM7BD) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města jako prodávajícím a paní Lucií Hys, manžely Františkem  
a Romanou Matějkovými, panem Miroslavem Pravdou, panem Dušanem 
Stonišem, manžely Rudolfem a Marií Sydorovými, paní Annou Šmídovou, paní 
Hanou Brisudovou, panem Josefem Gebauerem, manžely Milanem a Olgou 
Hlušíčkovými, panem Jindřichem Klímkem, paní Dagmar Stokláskovou, paní 
Jaroslavou Strakovou, panem Matějem Formánkem, paní Pavlou Habartovou, 
panem Jaroslavem Imrýškem, paní Helgou Tomancovou, paní Kateřinou 
Večeřovou, Mgr. Petrou Stonišovou, Ing. Tomášem Bartošem, manžely Janem  
a Terezií Šimečkovými, paní Annou Jančovou a manžely Petrem a Jiřinou 
Pierníkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
1853/21 – zahrada a pozemků parc.č. 1853/22, parc.č. 1853/17, parc.č. 1853/14, 
parc.č. 1853/13, parc.č. 1853/15 a parc.č. 1853/16 – vše zastavěná plocha  
a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 158.394,00 Kč  
(cena dohodou) tak, že podíl o velikosti 1/27 na pozemku parc. č. 1853/21  
– zahrada v k.ú. Opava-Předměstí, který měli nabýt kupující manželé Petr  
a Jiřina Pierníkovi  za kupní cenu 3.422,00 Kč, nebude předmětem kupní 
smlouvy, neboť společné jmění uvedených manželů zaniklo před uzavřením 
kupní smlouvy pro předložení zastupitelstvu města a dále podíl o velikosti 1/108, 
který měla nabýt paní Pavla Habartová za kupní cenu 855,00 Kč, nebude 
předmětem kupní smlouvy, neboť tento podíl přenechává paní Kateřině 
Večeřové  před uzavřením kupní smlouvy pro předložení zastupitelstvu města  
 

 b) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FP5U1) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem Petrem Pierníkem a Bc. Kateřinou Večeřovou jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej podílů o velikosti 1/27 a 1/108 na pozemku parc.č. 1853/21  
– zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 4.277,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 
(cena dohodou) 

  pro předložení zastupitelstvu města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hlasování:  8-0-0  
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1364/40 RM 16 
2/40, 2/40/1 

5. ruší  

  usnesení RMO ze dne 11.11.2015 č.u. 823/25 RM 15 bod 1. písm. l) (RMO 
schvaluje návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM7S0) mezi Statutárním 
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím  
a  manžely Mgr. Markem a Danielou Chovancovými, manžely Mgr. Pavlem a Ing. 
Hanou Hejátkovými, paní Marií Manovou, panem Mgr. Petrem Michalčíkem, 
manžely Jiřím a Libuší Vardžákovými, panem Robertem Veselým jako 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2373/330 – zahrada, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 248.960,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2  
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti  
dle předložené smlouvy 

 6. schvaluje  

  návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM7S0) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely Mgr. 
Markem a Danielou Chovancovými, manžely Mgr. Pavlem a Ing. Hanou 
Hejátkovými, paní Marií Manovou, panem Mgr. Petrem Michalčíkem, panem 
Jiřím Vardžákem, panem Robertem Veselým jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc.č. 2373/330 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní 
cenu 248.960,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)   

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování o bodech 5 – 6:  8-0-0  

 7. schvaluje  

 a) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FP0F3) mezi panem Davidem Hrabovským 
jakožto prodávajícím a Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města jako kupujícím jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. 897/33  
– ostatní plocha, k.ú. Suché Lazce, za kupní cenu 4.800,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m2 
(cena dohodou) 

 b) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FP0GY) mezi panem Františkem 
Věntusem jakožto prodávajícím a Statutárním městem Opavou se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města jako kupujícím jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. 
899/15 – ostatní plocha, k.ú. Suché Lazce, za kupní cenu 2.100,00 Kč,  
tj. 300,00 Kč/m2 (cena dohodou) 

  pro předložení zastupitelstvu města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hlasování: 9-0-0 
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8. schvaluje  
-garážišt ě Na Dolním poli 

  návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FP0L9) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely  
MUDr. Mgr. Markem Pérezem, Ph.D. a Mgr. Andreou Pérezovou jakožto 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/289 - 
zastavěná plocha a nádvoří a podílů o velikosti 1/12 pozemků parc.č. 2890/454  
a parc.č. 2890/455, oba ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní 
cenu 14.783,00 Kč (cena dle zásad) + náhrada za užívání předmětného 
pozemku bez právního důvodu 

  pro předložení zastupitelstvu města 

 9. schvaluje  
-ostatní pozemky pod garážemi 

  návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FP64G) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem 
Františkem Fischerem jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2702/393 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava  
- Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování o bodech 8 a 9: 9-0-0 

 10. neschvaluje  

 a) záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1636/68 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 
 

 b) záměr prodeje pozemku parc.č. 1093/1 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy 
 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
1365/40 RM 16 
3/40 

Smluvní vztahy – podávání poštovních poukázek „B“ (vratky p řeplatk ů) 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu č. NB 494/16 o dodávce prací a služeb v oblasti automatizovaného 
zpracování dat (MMOPP00FSR0U), mezi Českou poštou, s.p. se sídlem 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, zastoupenou Eliškou 
Marečkovou, vedoucí odboru zpracování peněžních služeb a statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
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b) dohodu o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání 
poštovních poukázek B (MMOPP00FSQZ6), mezi Českou poštou, s.p. se sídlem 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, zastoupenou Eliškou 
Marečkovou, vedoucí odboru zpracování peněžních služeb a statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
 
1366/40 RM 16 
4/40 

Výro ční zprávy slož ek integrovaného záchranného systému a záv ěrečná zpráva  
za rok 2015 odd ělení BHKR KTAJ MMO 
 

 Rada města 

  bere na v ědomí  

 a) Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu 
obvodního oddělení Opava územního odboru Opava Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje (dále jen „OO PČR Opava“) za rok 2015 v porovnání 
s rokem 2014 (KŘP MSK ÚO Opava) 
 

 b) Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2015 (HZS MSK ÚO Opava) 
 

 c) Zprávu o stavu připravenosti složky IZS za rok 2015 (ZZS MSK ÚO Opava) 
 

 d) Závěrečnou zprávu za rok 2015 oddělení havarijního a krizového řízení, odbor 
kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy (odd. BHKR KTAJ MMO) 
 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
 
1367/40 RM 16 
5/40 

Smlouva o bezúplatném p řevodu majetku (HZS MSK – JSDH Opava -Komárov)  

 Rada města 

  schvaluje  

  smlouvu o bezúplatném převodu majetku, (MMOP004FKAP), mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou republikou – 
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem  
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným 
plukovníkem Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem 

  Hlasování: 9-0-0 
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Smlouva o poskytnutí dotace z  rozpo čtu Moravskoslezského kraje – posílení 
akceschopnosti JSDH Statutárního m ěsta Opavy – 50.000,00 K č 
 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 
(MMOPP00D6Q7Y), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen Miroslavem Novákem, hejtmanem 
kraje  
 

 b) přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na rok 2016 ve výši 50.000,00 Kč posílení akceschopnosti JSDH Statutárního 
města Opavy 
 

 c) rozpočtové opatření č. 2016/127 
  v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery z MSK  
   (0000,4122,00000211,0020,0002450000000) + 50.000,00 Kč 
  ve výdajích – kancelář tajemníka 
   oddělení personální a mzdové  
   ostatní osobní výdaje  
   nákup ostatních služeb  
   (5512,5021,00000211,0192,0002450000000) + 37.314,00 Kč 
     
  povinné poj. na sociální zabezpečení  
   (5512,5031,00000211,0192,0002450000000) + 9.328,00 Kč 
     
  povinné poj. na veřejné zdravotní poj.  
   (5512,5032,00000211,0192,0002450000000) + 3.358,00 Kč 
  Hlasování:  9-0-0 
 
 
 
1369/40 RM 16 
7/40 

Zařízení školního stravování Opava – dopln ění vybavení  

 Rada města 

  schvaluje  

  v souladu s článkem IX. odst. 2. písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Zařízení školního stravování Opava doplnění vybavení kuchyní 
odloučených pracovišť v hodnotě 160.864,66 Kč vč. DPH  
 

  Hlasování: 8-0-1  
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Žádost ZŠ a MŠ Opava  - Komárov o p říslib z řizovatele k  předfinancování  a 
spolufinancování projektu 
 

 Rada města 

  schvaluje  

  příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „Polsko – české 
setkání s divadlem“ Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov  
-  příspěvková organizace ve výši 17.544,50 EUR pro předložení zastupitelstvu 
města        

  Hlasování: 8-0-0  

 
 
1371/40 RM 16 
9/40 

Souhlas s  umíst ěním sídla spolku v  budov ě Základní školy Opava -Kylešovice  

 Rada města 

  souhlasí  

  s umístěním sídla spolku s názvem SRPŠ ZŠ Kylešovice, z. s. v budově 
Základní školy Opava-Kylešovice na adrese U Hřiště 4, 747 06 Opava 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
1372/40 RM 16 
10/40 

Personální záležitosti  

 Rada města 

 1. zřizuje  

 a) nové pracovní místo „informatik“ na odboru informatiky s účinností od 1. 7. 2016 

 b) nové pracovní místo „koordinátor pro vydávání koordinovaných stanovisek“  
na odboru životního prostředí s účinností od 1. 7. 2016 
 

 2. ruší  

  dvě pracovní místa „referent odboru výstavby“ na odboru výstavby s účinností  
od 1. 7. 2016 
 

 3. stanoví  
 

  v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný 
přepočtený počet 323,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 
pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo osobní asistentky 
náměstka s účinností od 1. 7. 2016 
 

 4. schvaluje  
 

  v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního 
řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 až 3 tohoto usnesení, a to 
s účinností od 1. 7. 2016 

  Hlasování: 7-0-2 
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Souhlas s  použití m finan čních prost ředků na spolufinancování akce - EDS 
014D2410006393 „Opava – Kate řinky – dopravní automobil“ 
 

 Rada města 

  doporu čuje  

  zastupitelstvu města schválit, aby finanční prostředky ve výši 700.000,00 Kč 
(00193, 0002530000000, 000000000, 005512, 6123) v rozpočtu Statutárního 
města Opavy na rok 2016 schváleném usnesením č. 208/11 ZM 15/1 
ze dne 14. 12. 2015 byly použity na spolufinancování akce EDS 
014D2410006393 „Opava – Kateřinky – dopravní automobil“   

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
 
1374/40 RM 16 
12/40 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Za řízení školního 
stravování – obnova zastaralého strojového parku“ –  zahájení výb ěrového řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla  
 

  o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Zařízení 
školního stravování – obnova zastaralého strojového parku“, v rozsahu dle 
Výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje  

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve 
složení ve složení: 
1. Mgr. Marcela Poštulková 
2. paní Bronislava Hertlová 
3. paní Pavla Jarcovjáková 
4. Mgr. Alexandr Burda 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení  
a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Milena Skazíková 
2. Bc. Petra Benýšková 
3.    paní Anna Kukelková 
4.    Mgr. Dalibor Halátek 
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3. schvaluje  

  zaslání výzvy k podání nabídky těmto subjektům: 

1. LAKAR GAMA, s.r.o., Bludovice 38, 74101 Nový Jičín; IČ: 26782286  
2. PROMOS trading, spol.s r.o., Karolíny Světlé 28/1638, 736 01 Havířov-

Podlesí, IČ: 62362089 
3. GASTROFORM, s.r.o. Ondrova 159/9, 635 00  Brno; IČ: 01637801 
4. Amerex trade s.r.o., Na Universitním statku 2, 108 00 Praha 10 - Malešice; 

IČ: 25388461 
5. RM GASTRO, s.r.o., Jilmová 2685/10, Žižkov, 130 00 Praha 3;  

IČ: 27871550 
6. MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava – Vítkovice,  

IČ: 48397555 
7. MONTYCON gastro, s.r.o., Rudná 907/37, 700 30  Ostrava – Zábřeh;  

IČ: 25861174 
8. CHLAZENÍ servis s.r.o., Krnovská 380/214, 747 07  Opava – Jaktař;  

IČ: 25386298 
  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
 
1375/40 RM 16 
13/40 

Rozhodnutí Statutárního m ěsta Opavy jako jediného akcioná ře spole čnosti 
Basketbalový klub Opava a.s. p ři výkonu p ůsobnosti valné hromady 
 

 Rada města 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady společnosti Basketbalový klub 
Opava a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, Opava, PSČ 746 01, IČ: 25840576 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 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech, ve znění pozdějších předpisů tak, že: 
 

 1. schvaluje  

 a) předloženou účetní závěrku společnosti Basketbalový klub Opava za rok 2015 
včetně Přílohy k účetní závěrce za rok 2015 
 

 b) zaúčtování vykázané ztráty z hospodaření ve výši 7.369 tis. Kč na účet 429 – 
Neuhrazená ztráta minulých let, s odůvodněním dle Zprávy auditora 
 

 2. bere na v ědomí  

 a) Výroční zprávu společnosti Basketbalový klub Opava za rok 2015 

 b) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle zákona č. 90/2012 Sb. 
společnosti Basketbalový klub Opava za rok 2015 

 c) Zápis z jednání představenstva společnosti Basketbalový klub Opava ze dne  
10. 5. 2016 
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3. odvolává  

  Ing. Mgr. Jaroslava Černého, nar. 5. 8. 1960, trvale bytem Jantarová 10/39,  
747 73 Opava-Vávrovice, z funkce člena představenstva společnosti Basketbalový 
klub Opava, ke dni 30. 6. 2016 
 

 4. volí  

  Ing. Roberta Kláska, nar. 2. 10. 1970, trvale bytem Purkyňova 2656/16, 746 01 
Opava, do funkce člena představenstva společnosti Basketbalový klub Opava, 
s účinností od 1. 7. 2016 
 

 5. ukládá  

  primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního 
města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Basketbalový klub Opava a.s. dle 
výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil 
představenstvu a dozorčí radě společnosti Basketbalový klub Opava a.s. 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
1376/40 RM 16 
14/40 

Rozhodnutí Statutární ho m ěsta Opavy jako jediného spole čníka obchodní 
spole čnosti Hokejový klub Opava s.r.o. p ři výkonu p ůsobnosti valné hromady 
 

 Rada města 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti 
Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava, Zámecký okruh 413/8, PSČ 746 01,  
IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 64452 (dále jen „společnost Hokejový klub Opava“), jejímž jediným 
společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů tak, že:  
 

 1. schvaluje  

  účetní závěrku společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. za rok 2015 
 

 2. odvolává  

  Ing. Mgr. Jaroslava Černého z funkce člena dozorčí rady společnosti  
ke dni 08. 06. 2016 
 

 3. volí  

  Ing. Josefa Víchu, nar. 8. 3. 1981, trvale bytem Otická 10, 746 01 Opava členem 
dozorčí rady společnosti s účinností ode dne 09. 06. 2016 
 

 4. ukládá  

  Ing. Radimu Křupalovi, primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné 
rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní 
společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto 
písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí 
radě společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. 

  Hlasování: 9-0-0 
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Příprava investi ční akce – smluvní vztahy  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla  
č. 24/2016/PRI (MMOPP00GGN4X) mezi společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 
Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, zastoupenou Ing. Janem Tlolkou, 
ředitelem kanalizací a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města, na pozemcích parc. č. 875/141 a 875/163  
v k.ú. Kylešovice a parc. č. 46 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci akce „Zastávky 
MHD - přístřešky“ 
 

 b) dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla  
č. 25/2016/PRI (MMOPP00GGN32) mezi společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 
Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, zastoupenou Ing. Milanem Konířem, 
ředitelem vodovodů a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města, na pozemcích parc. č. 3035/65 a 3035/66  
v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci akce „Zastávky MHD - přístřešky“ 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
1378/40 RM 16 
16/40 

Investi ční akce – veřejné zakázky malého rozsahu  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 27/2016/PRI 
(MMOPP00GGN1C) pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi 
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Ing. arch. Jiřím Horákem, podnikající fyzickou osobou  
se sídlem Dostojevského 26, 746 01 Opava, IČ: 12122173, DIČ: CZ6109131028 
na zakázku malého rozsahu „Mezi Trhy 4, 6 ,8 a Dolní náměstí 23, 24, 25“ 
(zateplení + výměna oken) za cenu nejvýše přípustnou 99.900,00 Kč bez DPH 
(120.879,00 Kč vč. DPH)  
 

 b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 26/2016/PRI 
(MMOPP00GGN27) pro stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon 
autorského dozoru mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Ing. Janem Pospíšilem – STAVEBNÍ PROJEKTY, 
podnikající fyzickou osobou se sídlem Na Pastrníku 451/21, 747 05 Opava  
– Malé Hoštice, IČ: 68317611, DIČ: CZ7404065471 na zakázku malého rozsahu 
„MŠ Neumannova – objekt Čajkovského“ (zateplení + střecha) za cenu nejvýše 
přípustnou 93.000,00 Kč (neplátce DPH)  
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c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 20/2016/PRI 
(MMOPP00GGN8D) pro stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon 
autorského dozoru mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající 
fyzickou osobou se sídlem Hradecká 94/41, 746 01 Opava, IČ: 12124036,  
DIČ: CZ520220085 na zakázku malého rozsahu „MŠ Neumannova – objekt 
Olomoucká“ (zateplení + střecha) za cenu nejvýše přípustnou 78.400,00 Kč 
(94.864,00 Kč vč. DPH)  
 

 d) Rozpočtové opatření č. 2016/128 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24,25 

- PD 
 

   (3612,6121,00000000,0220,0007639000000)    + 76.109,00 Kč 
     
   MŠ Neumannova – objekt Čajkovského - 

PD 
 

   (3111,6121,00000000,0220,0007594000000)    + 93.000,00 Kč 
   MŠ Neumannova – objekt Olomoucká - PD  
   (3111,6121,00000000,0220,0007595000000)    + 94.864,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace   
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 263.973,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
1379/40 RM 16 
17/40 

Nejvyšší povolený po čet žáků ve školním klubu v  opavských základních školách  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) nejvyšší povolený počet žáků ve školním klubu při Základní škole Opava, 
Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace, a to 30 žáků 
    

 b) nejvyšší povolený počet žáků ve školním klubu při Základní škole Opava, 
Englišova 82 – příspěvková organizace, a to 80 žáků 
 

 c) nejvyšší povolený počet žáků ve školním klubu při Základní škole Opava-
Kylešovice, a to 100 žáků 
 

 d) nejvyšší povolený počet žáků ve školním klubu při Základní škole Opava, 
Ochranova 6 – příspěvková organizace, a to 21 žáků 
 

 e) nejvyšší povolený počet žáků ve školním klubu při Základní škole  
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace, a to 70 žáků 
 

 f) nejvyšší povolený počet žáků ve školním klubu při Základní škole Opava, 
Šrámkova 4, příspěvková organizace, a to 100 žáků 
 

 g) nejvyšší povolený počet žáků ve školním klubu při Základní škole Opava,  
Vrchní 19 - příspěvková organizace, a to 65 žáků 

  Hlasování: 9-0-0 
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Jednací řád Rady statutárního m ěsta Opavy  

 Rada města 

  schvaluje  
 

  Jednací řád Rady statutárního města Opavy s účinností od 1. 7. 2016 

  Hlasování: 9-0-0 
 

 
 
 
1381/40 RM 16 
19/40 

Rozpo čtová opat ření 2016 

 Rada města 

  schvaluje  
 

 a) Rozpočtové opatření č. 2016/129 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

  MD 231 
0000 (0000,4116,00034053,0020,0000000000035) + 52.000,00 Kč 

     
  ve výdajích – kancelář primátora, oddělení kultury 
   Knihovna Petra Bezruče v Opavě – účelový 

příspěvek na provoz – realizace projektu 
„Obnova počítačového vybavení v knihovně 
Petra Bezruče v Opavě“ v rámci programu 
Veřejné informační služby knihoven – 
VISK3 na rok 2016 

 

   (3314,5336,00034053,0121,0001002000035) + 52.000,00 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2016/130 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

  MD 231 
0000 (0000,4216,00034544,0020,0000000000035) + 70.000,00 Kč 

     
  ve výdajích – kancelář primátora, oddělení kultury 
   Knihovna Petra Bezruče v Opavě – účelový 

příspěvek na provoz – realizace projektu 
„NCIP – Komunikační předpoklady pro 
zapojení do CPK“ v rámci programu 
Veřejné informační služby knihoven – 
VISK3 na rok 2016 

 

   (3314,6356,00034544,0121,0001002000035) + 70.000,00 Kč 
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c) Rozpočtové opatření č. 2016/131 

  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
 

  MD 231 
0000 (0000,4116,00029004,0020,0000000000000) + 51.850,00 Kč 

     
  ve výdajích – odbor životního prostředí 
   částečná úhrada nákladů na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin za II. pololetí roku 2015 
neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům – právnickým 
osobám 

 

   (1037,5213,00029004,0130,0000000000000) + 51.850,00 Kč 
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2016/132 
  ve výdajích – kancelář primátora 
   Rozvoj služeb MIC  
   - nákup zboží za účelem dalšího prodeje  
   (2143,5138,00000000,0120,0001042210000) - 250.000,00 Kč 
     
   - nákup služeb  
   (2143,5169,00000000,0120,0001042210000) + 250.000,00 Kč 
     
 e) Rozpočtové opatření č. 2016/133 
  ve výdajích – odbor školství 

   BESIP – nákup ostatních služeb  

   (2223,5169,00000000,0030,0001078000000) - 40.000,00 Kč 

     

  ve výdajích – MČ Malé Hoštice 

   ostatní osobní výdaje  

   (3421,5021,00000000,0810,0007680000000) + 40.000,00 Kč 

     

 f) Rozpočtové opatření č. 2016/134 

  ve výdajích – odbor majetku města 

   oddělení správy a evidence budov  

   stavební úpravy v budově Krnovská 71 C 
ve 2.NP 

 

   (6171,6121,00000000,0051,0000000000000) + 128.000,00 Kč 

   (6171,5171,00000000,0051,0000000000000) + 32.000,00 Kč 

     

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

   rezerva FaRO  

   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 160.000,00 Kč 
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g) Rozpočtové opatření č. 2016/135 

  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřišť  

- PD  
 

   (objednávka)  
   (3412,6121,00000000,0220,0007606000000)    +  50.000,00 Kč 
     
   Investice – projektová dokumentace  
   (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -  50.000,00 Kč 
   
 h) Rozpočtové opatření č. 2016/136  
  ve výdajích – odbor školství 
   ZŠ Vrchní – účelový neinvestiční příspěvek- 

soutěž – opavský průmysl očima dětí 
 

   (3113,5331,00000000,0030,0001002000025)    +  20.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)    -  20.000,00 Kč 
  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
1382/40 RM 16 
20/40 

Dotace ostatní  

 Rada města 

 1. schvaluje  

  finanční dotaci Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88, 
746 01 Opava, IČ 00844004, na vestavbu imobilního WC pro veřejnost 
do objektu bufetu v areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě, ve výši  
150.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 9-0-0 

 2. neschvaluje  

 a) finanční dotaci SK Sportino z.s.  se sídlem Šafaříkova 1221/3, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 03757218, na podporu celoroční činnosti klubu, ve výši 40.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 8-0-1  

 b) finanční dotaci spolku Za Opavu  z.s. se sídlem Ovocná 1970/43, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ 27053644, na náklady související s pořádáním příměstského 
tábora „Zahradní táboráček“, ve výši 15.000,00 Kč 
 

  Hlasování: 7-0-2  
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3. nepřijala usnesení  

  k finanční dotaci „Sportovním kurzům.cz, s.k.“ se sídlem Lidická 620/9, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 26656132, na náklady související s akcí Finále 
Moravské Inline Tour 2016, ve výši 40.000,00 Kč 
 

  Hlasování: RMO nepřijala usnesení 

 
 
1383/40 RM 16 
21/40/1 

Schválení smluv  

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) smlouvu, MMOPP00CWQPJ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Okresním fotbalovým svazem Opava se sídlem Vodárenská 
2736/16, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 22880488, zastoupeným Ing. Petrem 
Kašným, předsedou, na náklady související s pořádáním 15. ročníku charitativní 
akce „Pomozte postiženým dětem“, ve výši 20.000,00 Kč 
 

 b) smlouvu, MMOPP00CWQR9, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Klárou Horovou bytem Opava, na náklady související 
s účastí na mistrovství světa R4-rafting 2016, ve výši 23.000,00 Kč 
 

 c) smlouvu, MMOPP00CWQQE, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Slezskému gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se 
sídlem Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava, IČ 47813075, na projekt „EMISE 
– vzdělávání a osvěta“, ve výši 50.000,00 Kč 
 

 d) Rozpočtové opatření č. 2016/137 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 93.000,00 Kč 
     
   Okresní fotbalový svaz  
   (3419,5222,00000000,0020,0000414000000)    + 20.0000,00 Kč 
     
   Klára Horová  
   (3419,5492,00000000,0020,0000338000000)    + 23.000,00 Kč 
     
   Slezské gymnázium Opava  
   (3121,5339,00000000,0020,0000463000000) + 50.000,00 Kč 
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2. schvaluje  

  dodatek č. 1 MMOPP00CWQOO ke smlouvě, MMOPP00CWT96 ze dne 6. 6. 
2016 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a Spolkem živé historie se sídlem Ostrožná 68, 696 85 Moravský Písek, 
zastoupeným Mgr. Romanem Jahodou, předsedou a Lubomírem Tobolkou, 
místopředsedou, na úpravu názvu akce v článku V. - účelové určení dotace 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování o bodu 1 a 2: 9-0-0 
 

 3. schvaluje  

 a) smlouvu, MMOPP00CWU6E, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a ČR - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského 
kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, 
zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, na financování 
investičního záměru týkajícího se rekonstrukce mycího boxu hasičské stanice 
Opava a dále na pořízení konvektomatu, ve výši 1.000.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování o bodu 3a): 9-0-0 
 

 b) upravenou smlouvu, MMOPP00CWU4O, mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě  
se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 47813059, zastoupeným  
doc. Ing. Pavlem Tulejou, RhD., rektorem, na projekty realizované Slezskou 
univerzitou v Opavě v roce 2016,  ve výši 300.000,00 Kč pro předložení 
zastupitelstvu města 
 

  Hlasování o bodu 3b): 8-0-1  

 4. schvaluje  

  upravenou smlouvu, MMOPP00CWQMY, mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava 
se sídlem Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, 
zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou a Mgr. Martou Kovářovou, 
jednatelkou na  průzkumné vrty,  hydrogeologický průzkum a na projektovou 
dokumentaci v souvislosti s projektem zastřešení tribuny Tyršova stadionu,  
ve výši 700.000,00 Kč  pro  předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 6-0-3  
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Prominutí sankcí za porušení rozpo čtové kázn ě 

 Rada města 

  schvaluje  

  prominutí vrácení dotací společnosti 4STREET o.p.s. se sídlem Boženy 
Němcové 1308/7, 746 01 Opava, IČ 22868127, zastoupenou Reginou 
Menšíkovou Tillovou, předsedkyní, ve  výši 25.000,00 Kč a 35.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
 
1385/40 RM 16 
23/40 

Basketbalový klub Opava a.s. – dodatek ke kupní  smlouv ě 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) dodatek č. 1 MMOPP00CWQL3 ke smlouvě, MMOPP00DZPW7 dne 05.11.2014 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a 
Basketbalový klub Opava se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 Opava, 
IČ 25840576, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, předsedou představenstva 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/138 
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   smlouva MMOPP00DZPW7 – odkup 

movitého majetku od společnosti Hala 
Opava a.s. – snížení kupní ceny (odstranění 
duplicity- šatní skříně a zatemňovací rolety) 

 

   - drobný hmotný dlouhodobý majetek  
   (3412,5137,00000000,0050,0001006000000) - 183.300,00 Kč 
     
  ve výdajích – finanční a rozpočtový odbor 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) + 183.300,00 Kč 
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2016/139 
  ve výdajích – finanční a rozpočtový odbor 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 506.630,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   smlouva MMOPP00DZPW7 – odkup 

movitého majetku od společnosti Hala 
Opava a.s. – suma posledních dvou 
splátek, které měly být podle smlouvy 
uhrazeny 01-02/2017 

 

   - drobný hmotný dlouhodobý majetek  
   (3412,5137,00000000,0050,0001006000000) + 467.758,00 Kč 
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- stroje, přístroje, zařízení  

   (3412,6122,00000000,0050,0001006000000) + 38.872,00 Kč 
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2016/140 
  v příjmech – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 
   mimořádný příjem – úhrada předplaceného 

nájmu  firmy COME vending s.r.o. od 
společnosti HALA Opava a.s. za roky 2015-
2017) 

 

   (3412,2132,00000000,0051,0009171000000) + 2.233.382,44 Kč 
     
  ve výdajích – finanční a rozpočtový odbor 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) + 2.233.382,44 Kč 
  Hlasování: 9-0-0 
 
 
1386/40 RM 16 
24/40 

Úhrada faktury – zálohy na náklady exekuce  

 Rada města 

  schvaluje  

  zaplacení zálohy na náklady exekuce ve výši Kč 298.557,00 vyúčtované 
soudním exekutorem JUDr. Alešem Chovancem proforma fakturou č. 
220160064, představující odhad účelně vynaložených hotových výdajů dle § 12 
vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, které 
vzniknou v souvislosti s případem vedeným u Exekutorského úřadu Opava pod 
č.j. 032 Ex 96/12 proti povinným – Petru Šmachovi a Marcele Šmachové, ve věci 
odstranění stavby postavené na pozemku parc. č. 28 v k.ú. Opava-Město, a to 
na základě exekučního titulu - rozhodnutí Magistrátu města Opavy - Odboru 
výstavby ze dne 14.04.2011, sp. zn. VYST/28825/2010/Dv, č.j. MMOP 
28720/2011, ve znění rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje - 
Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury ze dne 17.08.2011, č.j. 
MSK 111403/2011  
 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
1387/40 RM 16 
25/40/1 

Dodatek ke Smlouv ě o přezkumu hospoda ření – rok 2016  

 Rada města 

  schvaluje  

  dodatek č. 1 MMOPP00CWQNT ke smlouvě, MMOPP00CX18E ze dne 
25.03.2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města a HZ Brno, spol. s.r.o. se sídlem Minská 160/102, 616 00 Brno – 
Žabovřesky, IČ 46964720, zastoupenou Ing. Zdeňkem Řeřuchou, jednatelem, 
na zajištění přezkumu hospodaření na rok 2016 

  Hlasování: 9-0-0 
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Účelové dotace z  rozpo čtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících sl užeb 
na rok 2016 
 

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) finanční dotaci organizaci Sdružení sociálních asistentů, z.s. se sídlem 
Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava, IČ 26642638, zastoupenou  
Mgr. Ditou Tenglerovou, statutární zástupkyní, ve výši 111.209,00 Kč 
 

 b) smlouvu, (MMOPP007K6SP), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Sdružením sociálních asistentů, z.s. se sídlem Smetanovo 
náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava, IČ 26642638, zastoupeným Mgr. Ditou 
Tenglerovou, statutární zástupkyní, ve výši 111.209,00 Kč 
 

 c) dodatek č. 1 MMOPP007K6O9 ke smlouvě MMOPP009FZY3, mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a FONDEM 
OHROŽENÝCH DĚTÍ se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1,  
IČ: 00499277, zastoupeným Janem Vaňkem, DiS., předsedou 
 

 d) Rozpočtové opatření č. 2016/XXX /Z 
  ve výdajích – odbor sociálních věcí 
   Sdružení sociálních asistent ů, z.s. – 

pomoc sociálně ohroženým rodinám 
 

   (4371,5222,00000000,0040,0000120230000) + 111.209,00 Kč   
   Fond ohrožených d ětí – pomoc sociálně 

ohroženým rodinám 
 

   (4371,5222,00000000,0040,0000101230000)               - 111.209,00 Kč  
 2. schvaluje  

 a) finanční dotaci organizaci Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ o.p.s., 
se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ: 47812052, zastoupenou  
Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 80.000,00 Kč 
 

 b) dodatek č. 1 MMOPP007K6RU ke smlouvě MMOPP009FZWD, mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Krizovým  
a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ o.p.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 
01 Opava, IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou 
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2016/XXX /Z 
  ve výdajích – odbor sociálních věcí 
   Krizové a kontaktní centrum „Pod 

slune čníkem“ o.p.s. – kontaktní centrum 
 

   (4376,5222,00000000,0040,0000155230000) + 80.000,00 Kč 
     
   Dotace na poskytování sociálních a 

souvisejících služeb v roce 2016 
 

   (6409,5901,00000000,0040,0000000230000)             - 80.000,00 Kč 
 pro předložení zastupitelstvu města 
 Hlasování: 8-0-0  
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Systém do tací na poskytování sociálních a souvisejících slu žeb z rozpo čtu SMO na 
rok 2016 a 2017 
 

 Rada města 

  schvaluje  
 

 a) aktualizaci systému dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb 
z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2016, včetně přílohy Zásady  
pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2016 a jejich příloh: 
Závazný vzor vyúčtování a Vyúčtování vyrovnávací platby 
 

 b) systém dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu 
statutárního města Opavy na rok 2017, včetně přílohy Zásady pro poskytování 
účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2017 a jejich příloh: Manuál  
pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách  
ve statutárním městě Opava, Pravidla pro namátkovou kontrolu u poskytovatelů 
sociálních služeb a souvisejících aktivit – žadatelů o dotaci z rozpočtu 
statutárního města Opavy, Zápis z namátkové kontroly v organizaci poskytující 
sociální a související služby, Žádost o poskytnutí účelové dotace, Rozpočet 
projektu, Rozpočet projektu k žádosti o dofinancování, Personální zajištění 
projektu, Bodové ohodnocení projektu, Písemné stanovisko manažera skupiny, 
Závěrečná zpráva, Závazný vzor vyúčtování, Vyúčtování vyrovnávací platby, 
Zásady užití loga SMO 

 pro předložení zastupitelstvu města 

 Hlasování: 8-0-0 

 
 
1390/40 RM 16 
28/40 

Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva statutár ního m ěsta Opavy dne  
20. 6. 2016 
 

 Rada města 

  schvaluje  

  upravený návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 20. června 2016 

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
1391/40 RM 16 
29/40 

Předkupní právo na p řevzetí hrobek na M ěstském h řbitov ě v Opav ě 

 Rada města 

  souhlasí  

  se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobky č. 17/I/39 za celkovou 
cenu ve výši 20.000,00Kč a hrobky č. 17/I/54 za celkovou cenu ve výši 
18.000,00Kč, umístěných na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví  
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
Statutárního města Opavy, pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 8-0-0  
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích m ěsta Opavy a následné 
zavkladování v ěcného b řemene 
 

 Rada města 

 1. schvaluje  
 

  a) návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.  
INKOS/VB/10-4/452/Dud/2016, (MMOPP00FP31G) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Podzemními stavbami KOSPER 
a.s. se sídlem Ječná 505/2, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 26726963, 
zastoupenou Ing. Daliborem Karchňákem, předsedou představenstva a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 
65993390 zastoupeným společností INKOS – OSTRAVA, a.s. se sídlem 
Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 
zastoupenou Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem 
společnosti pro umístění  podzemního vedení veřejného osvětlení v pozemku 
parc.č. 3263/50 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní 
obchvat – Východní část“ stavební objekt „C 452 – VO prodloužené ul. Mostní a 
přeložky sil. III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene  
ve výši 1000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města 
 

 b) návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.  
INKOS/VB/10-5/452/Dud/2016, (MMOPP00FP2K0) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Tomášem Ovčáčkem, bytem 
Opava  a paní Evou Škrobánkovovu, bytem Opava  a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným 
společností INKOS – OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 
52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 zastoupenou Ing. Jaroslavem 
Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti pro umístění  
podzemního vedení veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 1985/13 v k.ú. 
Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – Východní 
část“ stavební objekt „C 452 – VO prodloužené ul. Mostní a přeložky sil. 
III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města 
 

 c) Dodatek č. 1 (MMOPP00FP2ZX) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby ze dne 1. 3. 2016, 
(MMOPP00GD4AV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 
69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940,  
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE 
Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
IČ 27935311, zastoupenou Ing. Petrem Hřebcem, vedoucím odboru přípravy 
staveb a Ing. Lenkou Vrzalovou, vedoucí oddělení majetkoprávní podpory,  
pro  umístění podzemního vedení plynovodu do pozemků parc.č. 2327/17, 
2344/44, 2344/43, 2344/53, 2999/1 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace 
stavby „REKO MS Opava, Olomoucká“ za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti)  na pozemcích Statutárního města Opavy 
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d)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWQP) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 
zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka 
u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem  
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2209/10 
v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Opava, ul. Sluneční, parc.č. 
2209/44, Hrtusová, přípojka NN, č. stavby IP-12-8016696“ za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 
 

 e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWCN) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 
zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka 
u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem  
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 1071 
v k.ú.  Jaktař pro zrealizovanou stavbu „Opava, ul. Hranička, Stavař, smyčka 
kNN, č. stavby IV-12-8009986“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 
 

 f)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00FOWOZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Markem Kabaštou a Terezou Kabaštovou oba  
bytem Bolatice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku 
parc.č. 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu „Rodinný dům manželů 
Kabaštových Komárovské Chaloupky, parc.č. 813 v k.ú. Komárov u Opavy“  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)  
na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 g) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00FOWG3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Michalem Havlickým  bytem Opava, Kateřinky  
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky jednotné 
kanalizace do pozemku parc.č. 2612/20 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu 
„Zařízení občanské vybavenosti s byty, připojení na IS, odstranění stavby apod.“  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými 
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)  
na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 h) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00FOWBS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností 
ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45,757 01 Valašské Meziříčí,  
IČ 28628250, zastoupenou Ing. Pavlem Kalužou, samostatným projektantem  
pro umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemku parc.č. 3208/15 
v k.ú. Opava - Předměstí  pro stavbu „Opava, Těšínská, přl. VN147/148, 
OSTROJ, č. stavby EP-12-8003302/VB/003“ za jednorázovou náhradu za 
zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za 
zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   
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i) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP2SW) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Mgr. Lenkou 
Vaňkovou a Ing. Jakubem Vaňkem oba bytem Opava, Vávrovice  
pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 674/2 
v k.ú.  Vávrovice pro zrealizovanou stavbu „RD v Opavě – Vávrovicích, ulice 
Novosvětská, p.č. 93/2 k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 
 

 j)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWSF) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Josefem Plškem 
a Mgr. Zdeňkou Plškovou oba bytem Opava, Kylešovice pro umístění 
podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 1824  k.ú.  
Kylešovice pro zrealizovanou stavbu „Technická a dopravní infrastruktura RD, 
lokalita Plškovi, Opava – Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 
 

 k) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWWV) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Martinem Müllerem 
bytem Opava, Komárov pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky 
v pozemku parc.č. 985/1  k.ú.  Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu 
„Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 16/6 v k.ú. Komárov u Opavy“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + 
DPH 
 

 l)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWDI) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. se sídlem Partyzánská 18, 747 05 Opava,  
IČ 48391212, zastoupenou Ing. Janem Urbišem, jednatelem pro  umístění 
sjezdu na pozemku parc.č. 3040 v k.ú. Opava – Předměstí ua účelem přístupu a 
příjezdu k pozemku parc.č. 845 v kat. území Opava – Předměstí pro 
zrealizovanou stavbu „Terénní úpravy vč. zpevněných ploch a oplocení Opava – 
Předměstí parc.č. 845 a 846“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 2.600,00 Kč + DPH a penále ve výši 10.000,00 Kč  
za nedodržení lhůty stanovené v článku III. odst. 5 Smlouvy o právu provést 
stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne  
7. 5.2012 (MMOPP00C7LS4) 

   
 2. schvaluje  

 
 a) prominutí penále ve výši 10.000,00 Kč za nedodržení lhůty stanovené v článku 

II. odst. 9 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne  
9. 10.2012 (MMOPP00C4MR5) 
 

 b) upravenou smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP2HF) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a 
společností NOVUS BIKE s.r.o. se sídlem Vančurova 2985/20, 746 01 Opava,  
IČ 25821229, zastoupenou Vlastou Kalužíkovou, jednatelkou pro  umístění 
podzemního vedení plynovodní přípojky a podzemního vedení NTL domovního 
rozvodu v pozemcích parc.č. 2202/2, 2981 v k. ú. Opava – Předměstí pro 
zrealizovanou stavbu „Výrobní hala NOVUS BIKE, stavební úpravy, Opava – 
Předměstí parc.č. 2202/5, 2202/2, 2981 – přípojka plynu“ za jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 16.400,00 Kč + DPH  
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3.  schvaluje  
 

 a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWTA) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Povodím Odry, 
státním podnikem. se sídlem Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, Moravská 
Ostrava zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem pro  
umístění chodníku na pozemku parc.č. 2700 v k. ú. Kateřinky u Opavy pro 
zrealizovanou stavbu „Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu k.ú. 
Kateřinky u Opavy, parc. č. 1544, st. 1541/2, 2700 – prodejna ryb“ za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.800,00 Kč + DPH 
 

  b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00FOWN4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem  
28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Ing. Ivanem 
Strachoněm, náměstkem hejtmana a Střední školou technickou, Opava, 
Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkovou organizací se sídlem Kolofíkovo nábřeží 
1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299 zastoupenou Ing. Josefem Vondálem, 
ředitelem pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku 
parc.č. 2728 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu „Střední škola technická, 
Kolofíkovo nábřeží 51, Opava, vybudování přečerpávací stanice“  za 
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH 
v platné výši 
 

 c)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00FOWM9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Klubem vojenské historie Opava se sídlem 
Karlovecká 2629/3, 746 01 Opava, IČ 70630615, zastoupenou společností 
ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava,  
IČ 28611535, zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění 
podzemního a nadzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 206/2, 
205, 204/2, 114/2 v k.ú. Milostovice pro stavbu „Milostovice, přípojka kNN pro 
pěchotní srub OP-S 25“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   

  Hlasování: 8-0-0  
 
 
 
 
1393/40 RM 16 
31/40 

Souhlasy k  umíst ění staveb na pozemcích m ěsta Opavy  

 Rada města 

  schvaluje  

  umístění podzemního vedení vodovodního řadu do pozemků parc.č. 2345/3, 
1566/1, 3189, 3194, 3035/58, 3035/64 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace 
stavby: „Opava – Kateřinky, ul. Pekařská II – rekonstrukce vodovodního řadu“  

  Hlasování: 8-0-0  
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Převod čekáren MHD 

 Rada města 

 1. schvaluje  
   
 a) návrh kupní smlouvy, (MMOPP00FOWAX) mezi Městským dopravním podnikem 

Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, IČ 64610250, 
zastoupenou Adamem Ludvíkem Kwiekem, předsedou představenstva  
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města týkající 
se čekárny na zastávce Psychiatrická léčebna na ulici Olomoucké, čekárny  
na zastávce Ostroj Opava na ulici Těšínská, čekárny na zastávce Bivoj Opava 
na ulici Těšínská, čekárny na zastávce točna u Stříbrného jezera a čekárny  
na zastávce Podvihov - restaurace za kupní cenu 71.570,00 Kč, pro předložení 
zastupitelstvu města  
 

 b) smlouvu o poskytnutí finančního daru, (MMOPP00FOWED) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností BIVOJ 
a.s. se sídlem Jateční č.p. 2884/23A, 746 01 Opava, IČ 60793031, zastoupenou 
MVDr. Janem Lazeckým, předsedou představenstva za účelem provedení 
opravy čekárny na zastávce Bivoj Opava na ulici Těšínská ve výši 35.000,00 Kč 
 

 2. schvaluje  

   
 a) Rozpočtové opatření č. 2016/XX/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)   - 71.570,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města – samostatné pracoviště 
   nákup čekáren zastávek MHD   
   (2221,6121,00000000,0050,0000000000000)  +  71.570,00 Kč 
     
  pro předložení zastupitelstva města 

 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/141 
  v příjmech – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   finanční dar na opravu čekárny na zastávce 

Bivoj Opava, Těšínská ulice 
 

   (2221,2321,00000000,0050,0009131000000) + 35.000,00 Kč 

   

  ve výdajích – odbor majetku města – samostatné pracoviště 

   oprava čekárny na zastávce Bivoj Opava 
Těšínská ulice 

   (2221,5171,00000000,0050,0000000000000) + 35.000,00 Kč 
  Hlasování:  8-0-0   
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Návrh obecn ě závazné vyhlášky č. x/2016, o místním poplatku za užívání ve řejného 
prostranství 
 

 Rada města 

  schvaluje  

  návrh obecně závazné vyhlášky č. X/2016, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
 
1396/40 RM 16 
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Návrh obecn ě závazné vyhlášky č. X/2016, kterou se m ění obecn ě závazná vyhláška 
č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných 
podobných her 
 

 Rada města 

  schvaluje  
 

  návrh obecně závazné vyhlášky č. X/2016, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií  
a jiných podobných her pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
 
1397/40 RM 16 
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Návrh Obecn ě závazné vyhlášky č. X/2016, kterou se m ění obecn ě závazná vyhláška 
č. 4/2015, Statut statutárního m ěsta Opavy   
 

 Rada města 

  schvaluje  

  návrh obecně závazné vyhlášky č. X/2016, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy, včetně jeho příloh  
pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 9-0-0 

 
 
1398/40 RM 16 
37/40 

Dobrovolný svazek obcí Opavsko – závěrečný ú čet za rok 2015  

 Rada města 

  bere na v ědomí  

  závěrečný účet a účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Opavsko za rok 
2015 pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 8-0-0  
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Oprava op ěrné zídky p ři Základní škol e Opava, B. Němcové  

 Rada města 

  schvaluje  

 a) opravu opěrné zídky při Základní škole Opava, B. Němcové 2 – příspěvková 
organizace 
 

 b) v souladu s článkem 2 odst. 3 písm. b) zajištění realizace investiční akce 
odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy v roce 2016   
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2016/142 
  v příjmech – odbor školství 
   nařízený odvod z fondu investic  
   Základní škola Opava Boženy Němcové  
   (3113,2122,00000000,0030,0009273000018)  + 100.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   oprava opěrné zídky ZŠ Boženy Němcové  
   (3113,6121,00000000,0220,0007581000000) + 779.505,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 679.505,00 Kč 
  Hlasování:  8-0-0  
 
 
 
 
1400/40 RM 16 
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Prominutí poplatk ů 

 Rada města 

  schvaluje  
 

  prominutí poplatků z prodlení ve výši 9.102,00 Kč p. Radce Lebedové trvale 
bytem Ostrava, které jsou jí účtovány za dluh na nájemném a službách  
za ubytovací místnost č.14 v bývalém ubytovacím zařízení na adrese Liptovská 
21 v Opavě  

  Hlasování: 9-0-0 
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Uznání dluhu a dohoda o jeho splátkách  

 Rada města 

  schvaluje  
 

  uznání dluhu a dohodu o jeho splátkách ve výši 47.085,00 Kč a poplatků 
z prodlení ve výši 30.908,00 Kč tj. v celkové výši 77.993,00 p. Marcele 
Paszetenkové trvale bytem Opava, které jsou jí účtovány za dluh na nájemném  
a službách za byt č.7 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě pro předložení 
zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 9-0-0 
 
 
 
1402/40 RM 16 
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Bytové záležitosti  

 Rada města 

  schvaluje  
 

 a) prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi 
Trhy 4 v Opavě Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci se sídlem 
v Opavě, Olomoucká 86,  na dobu určitou 1 roku tj. do 30.6.2017 
 

 b) prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 15 velikosti 1+1 v domě na adrese 
Krnovská 30  v Opavě Armádě spásy v České republice, občanskému sdružení 
se sídlem Petržílkova 23  v Praze, na dobu určitou 3 let tj. do 30.6.2019 
 

 c) prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 14 a bytu č.15 velikosti 1+1 v domě na 
adrese Jateční 7 v Opavě spol. FOKUS-Opava o.s., se sídlem Opavská 33, 
Svobodné Heřmanice na dobu určitou 3 let tj. do 30.6.2019 

  Hlasování: 9-0-0  
 
 
 
 
1403/40 RM 16 
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Městská policie Opava  

 Rada města 

  bere na v ědomí  
 

  Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2015 a další předložené 
informace týkající se Městské policie Opava pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 8-0-0  
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Souhlas pronajímatele, souhlas s  umíst ěním sídla, smlouva o nájmu  
 

 Rada města 

 1. schvaluje  

  souhlas s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání (PID: MMOPP00DG56K), uzavřenou dne 17. 3. 2014  
mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535, jako pronajímatelem a společností BARGAIN trade s.r.o.,  
se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9, IČ 24263923, jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání, které se nacházejí  
ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 21, stavba občanského vybavení, 
 jež je součástí pozemku parc.č. 265/3, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese 
Opava, Horní náměstí 4, budovy č.p. 27, stavba občanského vybavení, jež  
je součástí pozemku parc.č. 270, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Opava, 
Rybí Trh 2 a budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, jež je součástí 
pozemku parc.č. 265/5 zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce 
Město, katastrální území Opava – Město. Převod nájmu se má uskutečnit  
mezi nájemcem, společností BARGAIN trade s.r.o. jako postupitelem a panem 
Hanh Pham Thi Thuy se sídlem Pechova 1518/16, 615 00 Brno – Židenice,  
IČ: 27322670, jakožto postupníkem 
 

 2. schvaluje  

  souhlas s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání (PID: MMOPP00DG5WY), uzavřenou dne 15.7. 2014 mezi 
Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 
00300535, jako pronajímatelem a Jiřím Zajíčkem, se sídlem Jantarová 3347/5, 
702 00       Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70613800 jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je nájem prostor sloužících podnikání, které se nacházejí v prvním 
nadzemním podlaží budovy č.p. 136, 137, 141, objekty k bydlení, jež jsou 
součástí pozemku parc.č. 605, 607 a 608, zastavěná plocha a nádvoří, ležící 
v části obce Město, katastrální území Opava – Město, na adrese Opava, Mezi 
trhy 4,6 a 8. Převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Jiřím Zajíčkem jako 
postupitelem a společností ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o., se sídlem Vilová 
1842, 735 32 Rychvald, jakožto postupníkem 
 

 3. schvaluje  

  umístění sídla spolku, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, Hokejový klub 
Opava, z.s., ustavený dne 30.4.2016 valnou hromadou, zastoupený Ing. Liborem 
Witasskem, předsedou spolku,  v budově č.p. 413, stavba občanského vybavení, 
která je součástí pozemku parc.č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části 
obce Město,  katastrální území Opava - Město, zapsané na LV č. 168, na adrese 
Zámecký okruh 8, Opava 
 

 4.          schvaluje  

  smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání,( PID: MMOPP009XFE9), 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,            
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a Fadilem Jonuzim se sídlem Horní náměstí 148/30, 746 01 Opava, 
IČ 25866851 (prostor na adrese Horní náměstí 34, Opava)  
 

  Hlasování: 7-0-1  
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Žádost o použití znaku m ěsta - vědecká publikace  

 Rada města 

  schvaluje  

  použití znaku města Opavy panu Bc. Petru Houzarovi, DiS., bydliště Brno,  
pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České 
republiky, která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny 
v Brně v roce 2016  

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
 
1406/40 RM 16 
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Smlouva o poskytnutí dotace z  rozpo čtu MSK – rozvoj služeb MIC 2016  
 

 Rada města 

  schvaluje  

  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 
(MMOPP00FORIS), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ 70890692 

  Hlasování: 8-0-0 

 
 
 
1407/40 RM 16 
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Zjednodušené podlimitní řízení na služby s  názvem „ Statutární m ěsto Opava, M Č 
Opava-Komárov – technické zhodnocení rekonstrukcí T atry 815 - CAS 32“ – 
zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla  

 a) o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem 
„Statutární město Opava, MČ Opava-Komárov – technické zhodnocení 
rekonstrukcí Tatry 815 - CAS 32“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a 
důvodové zprávy 
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b) dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění, o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky  
a k prokázání kvalifikace: 
1. THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01  Polička, IČ: 46508147 
2. WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice 10, 763 63  Halenkovice, IČ: 29305934 
3. KOBIT - THZ s.r.o., Tovární 123, 538 21  Slatiňany, IČ: 15053920 
4. Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11  Pečky, 
IČ: 18623255 
5. STROJ-INVEST CZ s.r.o., Větrná 941/27a, 568 02 Svitavy, Lány,IČ:25271687 
 

 2. schvaluje  

 a) v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy 
komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Martina Věntusová 
2. Ing. Roman Otipka 
3. Ing. Milena Skazíková 
 

 b) v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Luboš Měch 
2. Bc. Kristýna Prčíková, DiS. 
3. pí Hana Fraňková 
 

 c) v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy 
hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 
zákona ve složení: 
1. Ing. Lumír Měch 
2. p. Adam Ludvík Kwiek 
3. Ing. Martina Věntusová 
4. Ing. Roman Otipka 
5. Ing. Martin Dostál 

 d) v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace 
dle § 59, odst. 3 Zákona ve složení: 
1. Ing. arch. Petr Mlýnek 
2. p. Milan Němec 
3. Ing. Luboš Měch 
4. Bc. Kristýna Prčíková, DiS. 
5. Ing. Hana Heinzová 
 

  Hlasování: 9-0-0 
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Zpráva o kontrole pln ění přijatých usnesení  RMO 

 Rada města 

  bere na v ědomí  

  zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 

  Hlasování: 8-0-0 
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Činnost komisí RMO – zprávy, podn ěty členů RMO pro práci komisí  

 Rada města 

  bere na v ědomí  

  zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 18. 05. 2016  
do 02. 06. 2016 

  Hlasování: 8-0-0 
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Dodatek č. 7 ke Smlouv ě o budoucí kupní smlouv ě a o nájmu pozemk ů uzav řené 
mezi SMO a Opava Development Company, a.s. 
 

 Rada města 

 1.  schvaluje  

  návrh dodatku č. 7 (PID MMOPP00FOZOE) ke smlouvě (PID MMOPP0034030) 
ze dne 30. 6. 2005 mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Opava Development Company, a.s., se sídlem Voctářova 
2449/5, 180 00 Praha 8, IČ 26704277, zastoupenou Ing. arch. Omarem 
Koleilatem, předsedou představenstva pro předložení zastupitelstvu města 
 

 2.  doporu čuje zastupitelstvu m ěsta uložit primátorovi  

  připravit podklady a důvodovou zprávu pro případné ukončení Smlouvy  
o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků uzavřené dne 30. 6. 2005 mezi 
Statutárním městem Opavou a společností Opava Development Company, a.s., 
IČ 26704277, dohodou s důrazem na odůvodnění vyplacení peněžité náhrady 
(odstupného) Statutárním městem Opavou společnosti Opava Development 
Company, a.s., za zrušení uvedené smlouvy          
 

  Hlasování: 6-0-2 
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Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s  názvem „ Rekonstrukce dohledového 
centra MKDS M ěstské policie Opava“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva 
 

 Rada města 

 1. schvaluje  

 a) výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 1 písm. a)  v tomto pořadí: 
1. COPSERVIS s.r.o., Dlouhá  čp. 2/84, 747 17 Darkovice, IČ: 25900765 
2. SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova 4333/20, 615 00 Brno, 
    IČ: 44015542 
3. A.I.Company, s.r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IC: 01995014 
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b) v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče 
COPSERVIS s.r.o., Dlouhá  čp. 2/84, 747 17 Darkovice, IČ: 25900765, jehož 
nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 

 c) smlouvu, MMOPP00FQ5NN, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou 
primátorem města a společností COPSERVIS s.r.o., Dlouhá čp. 2/84, 747 17 
Darkovice, IČ: 25900765, zastoupenou Radkem Vařechou, jednatelem 
společnosti, za cenu 2.002.300,00 Kč bez DPH 

  Hlasování: 8-0-0  
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Vyhlášení výb ěrového řízení – ředitel/ ředitelka p říspěvkové organizace M ěstské 
lesy Opava 
 

 Rada města 

  schvaluje  

  upravené znění zadání podmínek výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka 
příspěvkové organizace Městské lesy Opava, dle přílohy č. 1 tohoto bodu 
 

  Hlasování: 8-0-0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim K řupala   v.r.  
primátor 

Ing. Martin Víte ček  v.r.  
1. náměstek primátora 

 
 


