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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

52. schůze Rady statutárního města Opavy 
konané dne 7.10.2020 v 09:00 hodin 

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

2252/52/RM/20 Schválení programu 52. schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program 52. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 7.10. 2020

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

2253/52/RM/20 Majetkové záležitosti - prodej pozemku u jižního obchvatu k.ú. Kylešovice, pozemků 
pod bytovým domem Kylešovská 818/26

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2153/2 - orná půda, k.ú. Kylešovice

2. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 828 - zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc.č. 
826/18 - ostatní plocha, části pozemku parc.č. 3331 - ostatní plocha, k.ú. Opava - 
Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

2254/52/RM/20 Majetkové záležitosti - snížení nájemného za pozemky ve vlastnictví SMO v souvislosti 
s COVID-19

Rada města

1. schvaluje
uzavření dohody o slevě z nájemného za pozemky pod budovou restaurace provozovanou 
žadatelem parc.č. 2370/67 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2370/68 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za dobu trvání nájmu od 1.4.2020 do 30.6.2020 
ve výši 30% z nájemného tj. 5 828,00 Kč

2. pověřuje
vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy k uzavření dohody o slevě 
z nájemného dle bodu 1.tohoto usnesení

3. schvaluje
uzavření dohody o slevě z nájemného za části pozemků pod budovou obchodního 
domu provozovaného žadatelem parc.č. 362 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 583 - 
ostatní plocha k.ú. Opava - Město, za dobu trvání nájmu od 1.4.2020 do 30.6.2020 ve výši 
30% z nájemného tj. 735,00 Kč
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4. pověřuje
vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy k uzavření dohody o slevě 
z nájemného dle bodu 3.tohoto usnesení

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

2255/52/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry prodeje a pronájmu pozemků I.

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č.  213 - zastavěná plocha a nádvoří a 214 - zahrada, k.ú. 
Jaktař

2. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 566/11 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle 
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

3. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc.č.  2724/84- zastavěná plocha a 
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

4. schvaluje
záměr pronájmu části  pozemku parc.č.  1050/61- orná půda, k.ú. Podvihov

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

2256/52/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouvy o pronájmu pozemků pod garážemi

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L9VCF) mezi statutárním 

městem Opava jako pronajímatelem a Bc. ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/222 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00L9VDA) mezi statutárním 
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1591/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

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

2257/52/RM/20 Majetkové záležitosti - záměry prodeje a pronájmu pozemků II.

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 17/1 - ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle zákresu 
v přiloženém snímku katastrální mapy

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2123/35 - trvalý travní porost, k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/522 - zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Opava - Předměstí
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b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/135 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

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

2258/52/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouvy o pronájmu pozemků

Rada města

1. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00L9V9U) mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a společností CASINO KARTÁČ Group a.s.. jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 294/1 - ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu 
ve výši 3.150,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

2. schvaluje
smlouvu o nájmu části pozemku za účelem umístění reklamní tabule 
(PID MMOPP00L9UKI) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a společností AUTOMIMA s.r.o.. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části 
pozemku parc.č. 91/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém 
snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 2.000,00 Kč/rok, tj. 2.000,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) + DPH

3. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00L9VE5) mezi statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a společností TECHNICO Opava s.r.o. jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2657/5 - zahrada, k.ú. Opava 
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 
930,00 Kč/rok, tj. 5,00 Kč/m2/rok (cena dohodou) 

4. schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00L9VHQ) mezi statutárním městem Opava 
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku parc.č. 674/2 - ostatní plocha, k.ú. Vávrovice, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 8.700,00 Kč/rok, 
 tj. 100,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) + DPH

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

2259/52/RM/20 Majetkové záležitosti - smlouvy o pronájmu pozemků funkčně souvisejících s 
bytovými domy

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 

dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00HZEVL) mezi statutárním městem Opava 
jako pronajímatelem a společností PS - Reality, s.r.o jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Město (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu 
o velikosti 17277/148370), za cenu ve výši 12.335,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok 
(cena dle rozhodnutí Okresního soudu v Opavě) 

b) smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00HZEXB) mezi statutárním městem Opava 
jako pronajímatelem a společností OUTDOOR MEDIA CZ s.r.o jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 392 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Město (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá 
podílu o velikosti 13180/148370), za cenu ve výši 9.410,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok 
(cena dle rozhodnutí Okresního soudu v Opavě) 
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c) smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00HZEWG) mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Město (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu 
o velikosti 2700/148370), za cenu ve výši 1.928,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok 
(cena dle rozhodnutí Okresního soudu v Opavě) 

2. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod bytovým domem v bytovém spoluvlastnictví 

(PID MMOPP00L9VF0) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a Ing. ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
parc.č. 1002/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí (přičemž rozsah 
práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 482/6000), za cenu ve výši 
911,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

b) smlouvu o nájmu pozemku pod bytovým domem v bytovém spoluvlastnictví 
(PID MMOPP00L9VGV) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem 
a Ing. ░░░░ ░░░░ ░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
parc.č. 1002/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí (přičemž rozsah 
práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 950/6000), za cenu ve výši 
1.796,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

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

2260/52/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s.

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L9XST) 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 podzemního 
optického komunikačního vedení v pozemcích parc.č. 2154/1, 2154/60, 2154/61 v k.ú. 
Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Opava, Krnovská 2916/104, posílení kNN" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.800,00 Kč + DPH 

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

2261/52/RM/20 Smlouvy o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00L9XTO) mezi statutárním městem 

Opava a ░░░░ ░░░ bytem Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 198/5 
v k.ú. Jarkovice za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 198/11 v k.ú. 
Jarkovice pro zrealizovanou stavbu "Sjezd, veřejná obslužná komunikace a vsakování 
"U Pikule" Opava - Vlaštovičky" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 3.400,00 Kč + DPH

b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00L9XUJ) mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ oba bytem Opava 
pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2308/8 v k.ú. Kateřinky u Opavy za účelem 
přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 3278, st. 2947 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu "Rodinný dům - novostavba na pozemcích parc.č. 3278, 
3279 v k.ú. Kateřinky u Opavy" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 2.800,00 Kč + DPH

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2262/52/RM/20 Dodatky č. 1 k provozním řadům sběrných míst v Opavě Kateřinkách, Kylešovicích a 
Jaktaři

Rada města

1. souhlasí
a) s Dodatkem č. 1 Provozního řádu sběrného místa komunálního odpadu včetně 

nebezpečných složek v Opavě - Kateřinkách na Hálkově ul. týkajícího se doplnění 
o nové odpady kategorie N č. 170204 (sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné) a kategorie N č. 200137  (dřevo 
obsahující nebezpečné látky)

b) s Dodatkem č. 1 Provozního řádu sběrného místa komunálního odpadu včetně 
nebezpečných složek v Opavě - Kylešovicích na Bílovecké ul. týkajícího se doplnění 
o nové odpady kategorie N č. 170204 (sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné) a kategorie N č. 200137 (dřevo 
obsahující nebezpečné látky)

c) s Dodatkem č. 1 Provozního řádu sběrného místa komunálního odpadu včetně 
nebezpečných složek v Opavě - Jaktaři na ul. Přemyslovců týkajícího se doplnění 
o nové odpady kategorie N č. 170204 (sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné) a kategorie N č. 200137 (dřevo 
obsahující nebezpečné látky)

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

2263/52/RM/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb

Rada města

1. schvaluje

dodatek č. 1 (MMOPP00LUG7G) ke smlouvě o poskytnutí právních služeb 
(MMOPP00LFVD4) ze dne 5. 5. 2020, mezi Mgr. Andrejem Gundelem - 
advokátem se sídlem Anenská 58/26, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 71446737a statutárním 
městem Opava

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

2264/52/RM/20 Změna závazných ukazatelů rozpočtu p.o. Seniorcentrum Opava

Rada města

1. schvaluje
změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2020
Odvětvový odbor:
odbor sociálních věcí
Název organizace:
Seniorcentrum Opava, p.o. 
Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz celkem - v tom: 5.700.000,00
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava 2.370.000,00
Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 1.770.000,00
Příspěvek na provoz pečovatelské služby 1.560.000,00
odpisy DHM 3.209.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 12.260.000,00
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Průtokové dotace:

Dotace z MSK na financování běžných výdajů souvisejících s 
poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb  - 
1. splátka ve výši 2.433.000,-Kč schválena v RMO dne 24.06.2020 
a 2. splátka ve výši 1.622.000,-Kč schválena v RMO dne 
22.07.2020

4.055.000,00

Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s 
výkonem povolání v období epidemie koronaviru 868.243,00

Dotace MSK na realizaci projektu "Rekonstrukce stávajícího 
nevyhovujícího výtahu v domově pro seniory - Seniorcentrum 
Opava" - schváleno v RMO dne 9.9.2020

570.500,00

Dotace Ministerstva zdravotnictví "Odměňování zdravotnických 
pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 Seniorcentrum 
Opava,p.o." - schváleno v RMO den 9.9.2020 

121.531,21

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

2265/52/RM/20 Seniorcentrum Opava, p.o., Penzion II., Rolnická 1591/29 - nájemní smlouva

Rada města

1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na adrese Rolnická 1591/29 v Opavě, mezi 
Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Rolnická 1550/24, 747 05 
Opava, IČ: 71196943, zastoupenou Ing. Radimem Křupalou, ředitelem a paní ░░░░ 
░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 747 05 Opava

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

2266/52/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dopravního 
automobilu pro JSDH Suché Lazce" - zrušení + opakované zahájení výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dopravního 

automobilu pro JSDH Suché Lazce" v souladu s Písemnou výzvou k podání nabídek

b) o opakovaném zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
"Nákup dopravního automobilu pro JSDH Suché Lazce" v rozsahu dle Písemné výzvy 
k podání nabídek a důvodové zprávy

c) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodavatelům:
1) HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava, IČ: 26826925
2) PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., Masojedy č. p. 59, 282 01  Masojedy, 
IČ: 00549142
3) THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01  Polička, 
IČ: 46508147
4) MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o., Janská 1660/28, Předměstí, 746 01  Opava, 
IČ: 44738633
5) TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 393/33, Staré Brno, 602 00  Brno, IČ: 25524135
6) KOBIT - THZ CZ s.r.o., Tovární 123, 538 21  Slatiňany, IČ: 06102867
7) Milan Čapek, Sídliště Pražská 2898, 580 01  Havlíčkův Brod, IČ: 66264553
8) STS Prachatice, a.s., Těšovice č. p. 62, 383 01  Těšovice, IČ: 60826983
9) MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., Obchodní 120, 251 01  Čestlice, 
IČ: 46965904
10) AUTO VINKLER, s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00  Praha 1 - Nové Město, 
IČ: 28083831
11) S A P spol. s r.o., Snět č. p. 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČ: 47543442
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2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení 

nabídek ve složení:

1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Martina Věntusová
3. Ing. Roman Otipka
4. Ing. Martin Dostál
5. Ing. Petr Žůrek

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:

1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Václav Skuplík
3. Ing. Jakub Kramoliš
4. Ing. Lubomír Měch
5. pan Jaromír Sedláček

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2020/165
ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy
- cestovné
(6171,5173,000000000,0191,0002555000000)                                 - 70.200,00 Kč         

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup dopravního automobilu 
pro JSDH Suché Lazce" - dofinancování
- dopravní prostředky
(5512,6123,000000000,0193,0002530000000)                                   + 70.200,00 Kč

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

2267/52/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Stezka pro chodce a cyklisty v 
Opavě - Komárově" - III. etapa

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 44/2020/PRI (MMOPP00LRVMJ) 

pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby mezi 
statutárním městem Opava a Ing. Zbyňkem Novákem, podnikající fyzickou osobou 
se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava, IČ: 71831622, DIČ: ░░░░ ░░░░ na 
zakázku malého rozsahu "Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově" - 
III. etapa za cenu nejvýše přípustnou 315.940,00 Kč bez DPH (neplátce DPH)

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/83
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
                    Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově - III. etapa - PD
                    (2219,6121,00000000,0220,0007896000000)                  + 315.940,00 Kč

                     Investice - projektová dokumentace
                     (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                  - 315.940,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2268/52/RM/20 Investiční akce "Vlaštovičky - hasičská zbrojnice" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00LRVLO) ke smlouvě o dílo č. 61/2019/PRI (MMOPP00IKKKW) 
mezi statutárním městem Opava a společností FENBAU s.r.o. se sídlem Gajdošova 
3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458, DIČ: CZ25815458, v rámci 
akce "Vlaštovičky - hasičská zbrojnice"

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

2269/52/RM/20 Investiční akce "Úprava staré Jaktarky" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 2 (MMOPP00LRVO9) ke smlouvě o dílo č. 54/2019/PRI (MMOPP00IKKUI) 
mezi statutárním městem Opava a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem 
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, 
DIČ: CZ48035599, v rámci akce "Úprava staré Jaktarky"

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

2270/52/RM/20 Příprava investiční akce - smluvní vztahy

Rada města

1. ruší
usnesení RM č. 648/16/RM/19/1a) ze dne 29.05.2019 (Rada města schvaluje smlouvu 
č. 10/2019/PRI (MMOPP00IKMM8) o právu provést stavbu mezi statutárním městem 
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , a to na úpravu břehů jezera na pozemcích parc. 
č. 1985/78, 1985/83 a 1985/189 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci akce "Rekreační oblast 
Stříbrné jezero")

2. schvaluje
smlouvu č. 40/2020/PRI (MMOPP00LRVKT) o právu provést stavbu mezi statutárním 
městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , a to na úpravu břehů jezera na pozemku parc. 
č. 1985/78 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci akce "Rekreační oblast Stříbrné jezero"

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

2271/52/RM/20 Rozpočtová opatření 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/166

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000319,0020,0002389000000) - 102.865,00 Kč

ve výdajích - školství
ve výdajích - školství
Projekt Opava - osvětové kampaně 2020
- ostatní osobní výdaje
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(3900,5021,000000319,0030,0002389000000)   - 8.400,00 Kč
- nákup služeb
(3900,5169,000000319,0030,0002389000000) - 2.100,00 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
projekt Opava - osvětové kampaně 2020
- nákup služeb
(3900,5169,000000319,0140,0002389000000) - 92.365,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/167
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery ze státních rozpočtů
MD 231 0000

(0000,4116,000013351,0020,0000000000036) + 85.585,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na 
provoz - na kompenzaci vícenákladů, výpadků 
zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance 
sociálních služeb v souvislosti s epidemií 
Covid_19 
(4350,5336,000013351,0040,0001002000036) + 85.585,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/168
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000161,0020,0000000000000) + 1.009.896,50 Kč

ve výdajích - odbor dopravy
Městský dopravní podnik Opava - dopravní
obslužnost
(2295,5193,000000161,0160,0001003220000) + 1.009.896,50 Kč
(2295,5193,000000000,0160,0001003220000)  - 1.009.896,50 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(2295,5901,000000000,0020,0002993000000) + 1.009.896,50 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/169
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,106515011,0020,0007571000000) + 56.008,55 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Zelené Hradby - Hillova, Nad Stromkem
sad nad Velkou -následná údržba
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- opravy a udržování - předfinancováno
(3745,5171,000000020,0220,0007571000000) - 70.010,69 Kč

- opravy a udržování - dotační podíl
(3745,5171,106515011,0220,0007571000000) + 56.008,55 Kč

- opravy a udržování - podíl SMO
(3745,5171,106100000,0220,0007571000000) + 14.002,14 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000020,0020,000299600000) + 56.008,55 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/170
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu
MD 231 0000

(0000,4116,000034352,0020,0000000000034) + 8.100.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční 
příspěvek na provoz - "Program státní podpory 
profesionálních divadel a stálých profesionálních 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů"
(3311,5336,000034352,0121,0001002000034) + 8.100.000,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2020/171
ve výdajích - odbor kancelář primátora

Marketingová strategie
(3399,5901,000000000,0120,0002567000000) - 1.089.000,00 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
provoz systému sdílených kol
(3636,5169,000000000,0140,0001118000000) + 1.089.000,00 Kč

2. ruší
Rozpočtové opatření č. 2020/42 (usn.č. 1709/41/RM/20/1a) ze dne 22.4.2020)
ve výdajích - odbor školství

Projekt "Inkluzivní vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality"
zpracování projektu
(3113,5169,000000000,0030,0002390000000) + 85.000,00 Kč
ostatní osobní výdaje
(3113,5021,000000000,0030,0002390000000) + 155.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 240.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2272/52/RM/20 Dotace ostatní - Junák - český skaut, okres Opava, z. s. - bezpečnost a ekologizace 
provozu Skautského domu v Opavě

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Junák - český skaut, okres Opava, z. s.  se sídlem Na 
Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47810980, na bezpečnost a ekologizaci 
provozu Skautského domu v Opavě, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku Junák - český skaut, okres Opava, z. s.  se sídlem Na Nábřeží 

129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47810980, na bezpečnost a ekologizaci provozu 
Skautského domu v Opavě, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/84
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč

Junák - český skaut, okres Opava, z. s. 
(3421,5222,000000000,0020,0000407000000)   + 50.000,00 Kč

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

2273/52/RM/20 Žádost o záštitu - Grand Prix Pepa 2020

Rada města

1. schvaluje
záštitu nad akcí 42. ročník Grand Prix PEPA Opava pořádanou SK PEPA Centrum 
Opava o. s. v roce 2020

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

2274/52/RM/20 Slezské divadlo Opava - přijetí dotace z Ministerstva kultury

Rada města

1. schvaluje
a) přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Slezské divadlo Opava, p. o., v 

rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických 
orchestrů a pěveckých sborů, ve výši 8.100.000,00 Kč

b) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 
Účel Částka

Příspěvek na provoz: 94.000.000,00

Z toho:
Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.250.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 62.200.000,00

Průtokové dotace 11.619.136,00

Neinvestiční
1.190.136,00
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Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem 
divadla (MSK)
Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium (MSK) 1.000.000,00
Podpora zaměstnanosti Slezského divadla Opava - sólisté opery 
(MSK) 1.000.000,00

Let´s sing Oratorio Music - zpíváme oratorium (MK) 329.000,00
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů 8.100.000,00

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

2275/52/RM/20 Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ Opava, 17. listopadu

Rada města

1. souhlasí

s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Opava, 
17. listopadu, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 994/6, Kylešovice, 747 06 
Opava, IČ: 06115616, zastoupenou Lenkou Radovou, ředitelkou školy, jako 
zaměstnavatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Uhlířov, jako zaměstnancem

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

2276/52/RM/20 Schválení Místního plánu inkluze města Opavy 2020 - 2022

Rada města

1. schvaluje

Místní plán inkluze města Opavy 2020 - 2022

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

2277/52/RM/20 Změna osobních příplatků ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města

1. schvaluje

navýšení osobních příplatků ředitelů školských příspěvkových organizací s účinností 
od 1. listopadu 2020 ve výši dle důvodové zprávy s úpravou

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

2278/52/RM/20 Kupní smlouvy o odprodeji neupotřebitelné výpočetní techniky

Rada města

1. schvaluje
a) Kupní smlouvu (MMOPP00K1QRO), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 

zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ve výši 350,00 Kč s DPH
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b) Kupní smlouvu (MMOPP00F67RX), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 630,00 Kč s DPH

c) Kupní smlouvu (MMOPP00F67Q2), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 1.650,00 Kč s DPH

d) Kupní smlouvu (MMOPP00F67P7), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ve výši 340,00 Kč s DPH

e) Kupní smlouvu (MMOPP00F67OC), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ve výši 590,00 Kč s DPH

f) Kupní smlouvu (MMOPP00F67LR), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ve výši 690,00 Kč s DPH

g) Kupní smlouvu (MMOPP00F67C0), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ve výši 1.400,00 Kč s DPH

h) Kupní smlouvu (MMOPP00F67KW), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 2.080,00 Kč s DPH

i) Kupní smlouvu (MMOPP00F67I6), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 760,00 Kč s DPH

j) Kupní smlouvu (MMOPP00F67GG), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ve výši 760,00 Kč s DPH

k) Kupní smlouvu (MMOPP00F67HB), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve výši 760,00 Kč s  DPH

l) Kupní smlouvu (MMOPP00F67J1), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 1.520,00 Kč s DPH

m) Kupní smlouvu (MMOPP00F67NH), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve výši 1.020,00 Kč s DPH

n) Kupní smlouvu (MMOPP00F67AA), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve výši 780,00 Kč s DPH

o) Kupní smlouvu (MMOPP00F67DV), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve výši 1.400,00 Kč s DPH

p) Kupní smlouvu (MMOPP00F67B5), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve výši 990,00 Kč s DPH

q) Kupní smlouvu (MMOPP00F67EQ), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve výši 1.040,00 Kč s DPH

r) Kupní smlouvu (MMOPP00F67FL), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   ve výši 1.040,00 Kč s DPH

s) Kupní smlouvu (MMOPP00F67LR), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města a ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve výši 350,00 Kč s DPH

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2279/52/RM/20 "Revitalizace bytových domů Hobzíková 31 a 33"

Rada města

1. schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "Revitalizace bytových 

domů Hobzíková 31 a 33" v rámci 78. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu 2014-2020, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionu, specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru 
bydlení

b) zajištění financování projektu "Revitalizace bytových domů Hobzíková 31 a 33" v 
investiční fázi ve výši podle žádosti o dotaci předkládané v rámci 78. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osy 2 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, specifického 
cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

c) zajištění udržitelnosti projektu "Revitalizace bytových domů Hobzíková 31 a 33" v 
provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši podle žádosti o dotaci předkládané v rámci 
78. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osy 2 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, specifického 
cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

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

2280/52/RM/20 Sdílená kola - zapojení se města do projektu TAČR

Rada města

1. souhlasí
se zapojením statutárního města Opavy do projektu "Město - mobilita a udržitelnost: Kdo 
využívá sdílení kol v Ostravě a dalších městech v Moravskoslezském kraji? Analýza 
vývoje a potenciálu služeb sdílených kol v regionu" realizovaným Filozofickou fakultou 
Ostravské univerzity, se sídlem Reální 5, 701 30 Ostrava, IČ: 61988987

2. zmocňuje
primátora města k podpisu Letter of intent (potvrzující dokument k zapojení se do 
projektu) mezi statutárním městem Opava a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, se 
sídlem Reální 5, 701 30 Ostrava, IČ: 61988987, zastoupenou doc. Mgr. Robertem 
Antonínem, Ph.D. děkanem

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

2281/52/RM/20 Memorandum o spolupráci v rámci projektu AIR TRITIA včetně dopisu o záměru

Rada města

1. schvaluje
Memorandum o spolupráci (MMOPP00D6N33) mezi statutárním městem Ostrava, se 
sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupeným Tomášem Macurou, Městem 
Žilina, se sídlem Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, zastoupeným Peterem 
Fiabánem,  Městem Opole, se sídlem Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, 
zastoupeným Arkadiuszem Wisniewskim, Městem Rybník, se sídlem Ul. Boleslawa 
Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, zastoupeným Piotrem Kuczerem a statutárním městem 
Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, zastoupeným  Tomášem Navrátilem v 
rámci projektu "CE1101, Jednotný přístup k systému řízení znečištění ovzduší pro funkční 
městské oblasti v tritském regionu / AIR TRITIA"

2. bere na vědomí
dopis  o záměru statutárního města Opavy v rámci projektu "CE1101, Jednotný přístup k 
systému řízení znečištění ovzduší pro funkční městské oblasti v tritském regionu / AIR 
TRITIA"
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2282/52/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem "Zabezpečení odborných služeb pro 
statutární město Opava v rámci implementace strategických projektů a při zpracování 
Strategického plánu rozvoje města Opava 2021+", včetně udělení výjimky a schválení 
návrhu smlouvy

Rada města

1. rozhoduje

o udělení výjimky ze Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle důvodové zprávy

2. schvaluje

Smlouvu o dílo a o poskytnutí služeb (MMOPP00D60L2) mezi statutárním městem Opava 
a společností BeePartner a.s., IČ: 03589277, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 
739 61 Třinec, zastoupenou Ing. Davidem Sventkem, MBA, statutárním ředitelem

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

2283/52/RM/20 Rámcová smlouva o financování projektu "Telematika Opava 2019"

Rada města

1. schvaluje

Rámcovou smlouvu o financování projektu (MMOPP00D6MZU) mezi Státním fondem 
dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha, IČO: 70856508, 
zastoupen Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem

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

2284/52/RM/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru a likvidaci odpadu

Rada města

1. schvaluje

dodatek č. 1 (MMOPP00KPSKL) ke smlouvě 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 

2285/52/RM/20 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - Posouzení vybudování překládací 
stanice na směsný komunální odpad, odpad papíru a plastů a drtičky objemných 
odpadů - studie proveditelnosti

Rada města

1. bere na vědomí
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace
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2. schvaluje
smlouvu (MMOPP00KPS6J), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským 
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

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

2286/52/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/172

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000133,0020,0000000000039)    - 41.525,03 Kč

ve výdajích - odbor školství 
Středisko volného času
účelový neinvestiční příspěvek na provoz - 
projekt
"úhrada nákladů, které souvisí s organizací 
okresních a krajských kol soutěží typu A a B 
vyhlášených MŠMT pro rok 2020" - vrátka 
nevyčerpaných finančních prostředků
(3233,5336,000000133,0030,0001002000039)  - 41.525,03 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/173
ve výdajích - odbor majetku města

nadlimitní věcná břemena
(3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 58.080,00 Kč

monitoring šachty MČ Zlatníky (neplánované 
platby)
(2321,5171,000000000,0050,0001029000000) + 58.080,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/85
ve výdajích - odbor životního prostředí

Obnova zeleně
(3745,5169,000000000,0130,0001070000000) - 202.820,20 Kč

Stromy pro Malé Hoštice
(3745,5169,000000000,0130,0002383000000) + 202.820,20 Kč

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

2287/52/RM/20 Schválení smluv - Spolek architektury města, Matice slezská, pobočný spolek v Opavě

Rada města

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

MMOPP00CVG87, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Spolkem architektury města se sídlem Jasmínová 554/19, Jaktař, 746 01 Opava,
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IČ 09241264 zastoupeným Ing. arch. Matějem Kulhavým, členem představenstva, ve 
výši 10.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVG92, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Maticí slezskou, pobočným spolkem v Opavě. se sídlem Matiční 175/2, Město, 746 01 
Opava, IČ 00534366, zastoupenou Ing. Janou Novotnou Galuszkovou, předsedkyní, 
ve výši 20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

2288/52/RM/20 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Zimní stadion - rekonstrukce"

Rada města

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

zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro vydání 
společného územního a stavebního povolení stavby v rámci akce "Zimní stadion - 
rekonstrukce"

b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 45/2020/PRI (MMOPP00LRVP4) 
pro vydání společného územního a stavebního povolení stavby mezi statutárním 
městem Opava a společností QARTA ARCHITEKTURA s.r.o. se sídlem Jindřišská 
889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26110113, DIČ: CZ26110113 na zakázku 
malého rozsahu "Zimní stadion - rekonstrukce" za cenu nejvýše přípustnou 
1.499.990,00 Kč bez DPH (1.814.987,90 Kč vč. DPH)

c) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/86
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
             Zimní stadion - rekonstrukce - PD
             (3412,6121,00000000,0220,0007575000000)                        + 1.814.988,00 Kč

             Investice - projektová dokumentace
             (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                        -  1.814.988,00 Kč

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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