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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 4.11.2020 v 09:00 hodin 
v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava, (VIDEOKONFERENCE)

2336/54/RM/20 Schválení programu 54. schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
program 54. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 4. 11. 2020

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

2337/54/RM/20 Záměr pronájmu garáže, k.ú. Opava - Předměstí (Jiráskova ulice)

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2724/107 zast.pl. a nádv. o výměře 20 m2, jehož 
součástí je budova bez čp/če garáž,  ležící v katastrální území Opava - Předměstí, dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě

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

2338/54/RM/20 Záměr prodeje části pozemku, Dukelská kasárna, část C

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2202/2 ostatní plocha, v katastrálním území 
Opava - Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro katastrální území Opava - Předměstí 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava

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

2339/54/RM/20 Smlouva o výpůjčce s ŘSD ČR

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce č. OP-262-20-11-KL, (MMOPP00LROCA) mezi  Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 
a statutárním městem Opava, pro umístění stezky pro chodce a cyklisty na pozemcích 
parc.č. 971, 1056/1, 1057/1, 1057/22, 1057/24, 1057/25, 1057/34 v k.ú. Komárov u Opavy 
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pro stavbu "Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (I. etapa) a "Stezka 
pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)"

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

2340/54/RM/20 Smlouva o umístění zařízení s ČEZ Distribuce a.s.

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) (MMOPP00L9Y4Y) mezi společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, 
IČ 24729035 a statutárním městem Opava pro umístění veřejného osvětlení na podpěrách 
(sloupech) venkovního vedení nízkého napětí v rámci zrealizovaných staveb "IV-12-
8016810 Opava, U hřiště, p.č. 1858/8, pos. vNN/kNN" a "VO Opava - k.ú. Kylešovice, 
ulice Na Pomezí, Česká, Ruská, Osvobození"

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

2341/54/RM/20 Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Vlaštovičky s fyzickými osobami - 
splašková kanalizace

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3ZK6) mezi oprávněným 

statutárním městem Opava a povinnými ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 
bytem ░░░░ ░░░░ Vlaštovičky, 746 01 Opava, pro uložení podzemního vedení 
splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 172 v k.ú. Vlaštovičky v rámci stavby 
"Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace" za úplatu za zřízení věcného 
břemene ve výši 40.000,00 Kč

b) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3ZL1) mezi oprávněným 
statutárním městem Opava a povinným ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░ 
Vlaštovičky, 746 01 Opava, pro uložení podzemního vedení splaškové kanalizace do 
pozemku parc.č. 162 v k.ú. Vlaštovičky v rámci stavby "Vlaštovičky + Jarkovice 
- splašková kanalizace" za úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 35.000,00 Kč

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

2342/54/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 3 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 3 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě:
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vlaštovičky
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 13, Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kroměříž
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava    
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Vyškov
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava  
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
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    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Šumperk

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy bytu č. 3 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

2343/54/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 10 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 10 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě:
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kroměříž     
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava     
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Vyškov    
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava 
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Šumperk  

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

2344/54/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 7 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15 v Opavě

Rada města

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

podlahové plochy bytu č. 7 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15 v Opavě:
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vlaštovičky
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kroměříž
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava    
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Vyškov   
    10.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava  
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Šumperk
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2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

2345/54/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 13 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě

Rada města

1. schvaluje

pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 13 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě:
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Vyškov
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vlaštovičky
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Hradec nad Moravicí
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Branka u Opavy
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Vítkov  
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

2346/54/RM/20 Výběrové řízení na byt č. 6 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 27 v Opavě

Rada města

1. schvaluje

pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 
podlahové plochy bytu č. 6 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 27 v Opavě:
      1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vlaštovičky
      2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava  
      3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
      4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava 
      6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava    
      8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
      9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
    10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
    11. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kroměříž
    12. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    13. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
    14. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Vyškov
    15. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Šumperk
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2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy bytu č. 6 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 27 v Opavě 
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním 
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt  

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

2347/54/RM/20 Bytové záležitosti - výměna bytů Horní náměstí 28 a Mezi Trhy 5 v Opavě

Rada města

1. schvaluje
výměnu bytů mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ nájemci bytu č. 9 velikosti 3+1 
v domě na adrese Horní náměstí 28 v Opavě a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ nájemci 
bytu č. 6 velikosti 3+1 v domě na adrese Horní náměstí 28 v Opavě a dále mezi 
nájemcem bytu č. 8 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě░░░░ ░░░░ 
░░░░ a nájemcem bytu č. 3 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě ░░░░ 
░░░░ ░░░░  v souladu s platnými "Zásadami pro pronajímání městských bytů"

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

2348/54/RM/20 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně 
souvisejících, v k.ú. Jarkovice - s fyzickou osobou

Rada města

1. schvaluje
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně 
souvisejících (MMOPP00K3ZOM) mezi statutárním městem Opava fyzickou osobou 
░░░░ ░░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava. Jedná se o kanalizační řady, které 
budou vzájemně propojené, a to stávající kanalizační řad v ulici U Pikule a nový 
kanalizační řad související s výstavbou rodinných domů, v katastrálním území Jarkovice. 
Provozovatelem kanalizací ve vlastnictví obou účastníků dohody je/bude společnost 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností obou účastníků dohody v 
souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu kanalizací provozně 
souvisejících, podle § 8 odst. 3 a odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích v platném znění.

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

2349/54/RM/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup dopravního 
automobilu pro JSDH Suché Lazce" - výsledek výběrového řízení

Rada města

1. rozhoduje
a) o vyloučení uchazeče TECHSPORT, s.r.o. se sídlem Pekařská 393/33, Staré Brno, 

602 00 Brno, IČ: 25524135 z důvodu nesplnění podmínek na předmět plnění 
uvedených v Písemné výzvě k podání nabídek

b) o vyloučení uchazeče S A P spol. s r.o. se sídlem Snět č. p. 24, 257 68 Snět, 
IČ: 47543442 z důvodu nesplnění podmínek na předmět plnění uvedených v Písemné 
výzvě k podání nabídek

c) o výsledném pořadí nabídek:
1. EMBEFOR s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 06138900
2. Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov, 
IČ: 25931270
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3. PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., Masojedy č. p. 59, 282 01 Masojedy, 
IČ: 00549142
4. AUTO VINKLER, s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČ: 28083831
5. HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 26826925

d) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče EMBEFOR s.r.o. se sídlem Korunní 
2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 06138900, jehož nabídka splnila 
všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení

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

2350/54/RM/20 Realizace investiční akce - smluvní vztah

Rada města

1. schvaluje
smlouvu č. 46/2020/PRI (MMOPP00LRVSP) o úhradě za užití pozemku mezi Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, 
DIČ: CZ65993390 a statutárním městem Opava, a to parc. č. 3084/1 v k.ú. Jaktař 
za jednorázovou finanční úhradu stanovenou dle metodiky ŘSD ČR v rámci akce 
"Úprava staré Jaktarky"

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

2351/54/RM/20 Rozpočtová opatření 2020, změny rozpisu rozpočtu 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č.2020/183

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 32.580,00Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz 
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů 
do 40 let skutečného věku porostu
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 32.580,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/184
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 1.097.550,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz 
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů 
do 40 let skutečného věku porostu
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(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 259.200,00 Kč

- umělá obnova sadbou - první
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 717.030,00 Kč

- umělá obnova sadbou - opakovaná
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 121.320,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/185
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

MD 231 0000

(0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 92.400,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový
příspěvek na provoz 
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů 
do 40 let skutečného věku porostu
(1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 92.400,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/186
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

Rezerva na projekty

(6409,6119,000000000,0140,0000000000000)  - 60.500,00 Kč

Podpora výměny kotlů ve městě Opava, 
okr.Opava
Bytové domy Hrnčířská 3-11, Masarykova 14, 
Hobzíkova 31,33
(energetické posudky)
(3713,5169,000000000,0140,0002395000000) + 60.500,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2020/187
ve výdajích - odbor majetku města

Technické služby Opava
- vratky přeplatků minulých let (nájemné a služby 
spojené s nájmem)
(3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 802,50 Kč

(3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 2.354,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)  - 3.156,50 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2020/188
ve výdajích - Odbor kancelář primátora
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Akce města
služby
(3399,5169,000000000,0120,000105623000000) - 100.000,00 Kč

stavba - bronzová deska
(3399,6121,000000000,0120,000105623000000) + 100.000,00 Kč

g) Rozpočtové opatření č. 2020/189
ve výdajích - odbor školství

tělovýchovné akce
nákup ostatních služeb
(3419,5169,000000000,0030,0002502000000) - 66.459,82 Kč
pohoštění
(3419,5175,000000000,0030,0002502000000) - 50.000,00 Kč
věcné dary
(3419,5194,000000000,0030,0002502000000) - 62.300,00 Kč
rezerva - opravy hřišť v rámci udržitelnosti 
projektů
(3419,5901,000000000,0030,0002502000000) - 11.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář tajemníka
referent sportu
tělovýchovné akce
nákup ostatních služeb
(3419,5169,000000000,0031,0002502000000) + 66.459,82 Kč
pohoštění
(3419,5175,000000000,0031,0002502000000) + 50.000,00 Kč
věcné dary
(3419,5194,000000000,0031,0002502000000) + 62.300,00 Kč
rezerva - opravy hřišť v rámci udržitelnosti 
projektů
(3419,5901,000000000,0031,0002502000000) + 11.000,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/96

ve výdajích - odbor životního prostředí
Adaptační strategie
(studie)
(3719,5169,000000000,0130,0000000000000) -94.380,00 Kč

Zařízení pro ekologické využití odpadů
(odborná studie)
(3725,5169,000000000,0130,0000000000000) + 94.380,00 Kč

3. bere na vědomí
informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba na činnost odborného lesního 
hospodáře za II. čtvrtletí roku 2020 ve výši 330.435,00 Kč. Od 01. 01. 2018 tyto platby 
nejsou zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za náhradu 
(novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2352/54/RM/20 Dotace ostatní - Slezské zemské muzeum - Mezinárodní den archeologie 2021

Rada města

1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Slezského zemského muzea se sídlem Nádražní okruh 669/31, 
Předměstí, 746 01 Opava,  IČ 00100595, na náklady související s pořádáním 
Mezinárodního dne archeologie 2021, ve výši 55.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Slezskému zemskému muzeu se sídlem Nádražní okruh 669/31, 

Předměstí, 746 01 Opava,  IČ 00100595, na náklady související s pořádáním 
Mezinárodního dne archeologie 2021, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2020/97
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

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

Slezské zemské muzeum
(3315,5339,000000000,0020,0000253000000)    + 20.000,00 Kč

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

2353/54/RM/20 Schválení smluv

Rada města

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

MMOPP00CVFKQ, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Linkou bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČ 61383198 
zastoupeným Soňou Petrášovou, ředitelkou a Pavlou Černou, účetní, ve výši 
20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVFLL, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Okresní hospodářskou komorou Opava se sídlem Městský DK Petra Bezruče, 
Nádražní okruh 27, IČ 47673320 zastoupeným Lukášem Pavelkem, předsedou 
představenstva, ve výši 10.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVFMG, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Sportovním klubem PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem U Fortny 49/10, Město, 
746 01 Opava, IČ 47814381 zastoupeným Stanislavem Pešátem, předsedou, ve výši 
50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

2354/54/RM/20 Tisk publikace a vánoční osvětlení

Rada města

1. schvaluje
a) uzavření smlouvy na tisk publikace Opavský kongres 1820 - křižovatka evropské 

diplomacie mezi společností TISKÁRNA GRAFICO s.r.o., U Panského mlýna 33, 
Opava a statutární městem Opava
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b) uzavření smlouvy na realizaci vánočního osvětlení na náměstí Osvoboditelů a na 
Dolním náměstí v Opavě mezi Vrbický s.r.o., Pekařská 79a, Opava a statutárním 
městem Opava

2. pověřuje
vedoucí kanceláře primátora k vystavení objednávek s akceptací na služby dle bodu 1 a) a 
1b) tohoto usnesení

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

2355/54/RM/20 Příspěvkové organizace v oblasti kultury - změna závazných ukazatelů rozpočtu

Rada města

1. schvaluje
a) závazné ukazatele rozpočtu

Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 
Účel Částka
Příspěvek na provoz: 90.000.000,00
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
Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem 
divadla (MSK) 1.190.136,00

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

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

b) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Účel Částka
Příspěvek na provoz 17.400.000,00
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 450.000,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 10.080.000,00

Průtokové dotace: 2.144.000,00
Neinvestiční:
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK 
(poskytovatel MSK) 2.104.000,00

Knihovna 21. století - rozvíjení fondu zvukových knih pro nevidomé, 
zrakově znevýhodněné i jinak hendikepované uživatele v Knihovně 
Petra Bezruče v Opavě  (poskytovatel MK)

10.000,00

Knihovna 21. století - Orbis Pictus - po stopách odkazu Jana Ámose 
(poskytovatel MK) 15.000,00

Knihovna 21. století - Plný barák inspirace a zážitků (poskytovatel 
MK) 15.000,00

Stránka 10 z 16Přehled usnesení [54/RM/4.11.2020]



Usnesení: PŘIJATO

c) závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Opavská kulturní organizace
Účel Částka
Příspěvek na provoz 16.182.000,00
Z toho:
Odpisy DHM 2.734.970,00
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 7.700.820,00

Průtokové dotace 0

d) rozpočtové opatření č. 2020/190
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery od krajů

MD 231 0000

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

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

Opavská kulturní organizace

Účelově neinvestiční příspěvek na provoz - 
projekt
"MALÁ INVENTURA 2020" - vrátka 
nevyčerpaných finančních prostředků

(3319,5336,000000341,0121,0001002000038) - 257.500,00 Kč

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

2356/54/RM/20 Předložení žádosti o dotaci na projekt "Protipovodňová opatření statutárního města 
Opavy", v rámci 149. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

Rada města

1. schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu "Protipovodňová opatření 

statutárního města Opavy" v rámci 149. výzvy Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020, prioritní osy 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika 
povodní, specifického cíle 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

b) zajištění financování projektu "Protipovodňová opatření statutárního města Opavy" v 
investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 149. výzvy Operačního 
programu Životní prostředí 2014 - 2020 prioritní osy 1 Zlepšování kvality vody 
a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření

c) zajištění udržitelnosti projektu "Protipovodňová opatření statutárního města 
Opavy" v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v 
rámci 149. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 prioritní osy 1 
Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.4 Podpořit 
preventivní protipovodňová opatření

d) udělení plné moci společnosti ENVIPARTNER s. r. o., se sídlem Vídeňská 546/55, 
Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 28358589 k zastupování a jednání jménem zmocnitele ve 
věci vydání stanoviska Hasičského záchranného sboru, společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. a místně příslušného stavebního úřadu týkající se projektu "Protipovodňová opatření 
statutárního města Opavy", v rozsahu uvedeném v příloze č. 1
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

2357/54/RM/20 Komise pro místní Agendu 21 a změna místního politika pro místní Agendu 21

Rada města

1. odvolává
ke dni 4. 11. 2020 z Komise pro místní Agendu 21 níže uvedené členy:
Bc. Hanu Brňákovou
MUDr. Petra Kümpela
Petra Palyzu

2. doporučuje zastupitelstvu města odvolat
ke dni 7. 12. 2020 z pozice zodpovědného politika pro MA21 Bc. Hanu Brňákovou

3. jmenuje
s účinností od 5. 11. 2020 členem Komise pro místní Agendu 21  Mgr. Petra Orieščíka, 
náměstka primátora

4. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
s účinností od 7. 12. 2020 odpovědným politikem pro MA21 Mgr. Petra Orieščíka, 
náměstka primátora

5. ruší
ke dni 3. 11. 2020 Statut Komise pro místní Agendu 21 statutárního města Opavy 
schválený usnesením č. 2044/47/RM/20 ze dne 22. 07. 2020

6. schvaluje
nový Statut Komise pro místní Agendu 21 statutárního města Opavy s účinností od 4. 11. 
2020

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

2358/54/RM/20 Členství v Řídícím výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání - 
změna

Rada města

1. ruší
pověření Bc. Hany Brňákové, členky Zastupitelstva statutárního města Opavy k 
zastupování statutárního města Opavy v Řídícím výboru Partnerství Místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání ke dni 04. 11. 2020

2. pověřuje
pana Mgr. Petra Oriesčíka, náměstka primátora, k zastupování statutárního města Opavy 
v Řídícím výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání s účinností od 05. 
11. 2020

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

2359/54/RM/20 Souhlas zřizovatele s realizací rekonstrukce Školní jídelny Englišova 82

Rada města

1. potvrzuje
coby oprávněný orgán zřizovatele příspěvkových organizací: 1) Zařízení školního 
stravování Opava, příspěvková organizace (IČO: 70999627, sídlo: Otická 2678/23, 
Předměstí, 746 01 Opava a 2) Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková 
organizace (IČO: 70999171, sídlo: Englišova 1082/82, Předměstí, 746 01 Opava)
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a coby vlastník pozemku p.č. 2370/22 v k.ú. Opava-Předměstí, jehož součástí je budova 
č.p. 1082, ve které se nachází prostor sloužící Zařízení školního stravování - organizační 
útvar Englišova 82, když v těchto prostorách došlo k provedení energetických úspor, 
stavebních & technologických úprav v rámci "Operačního programu Životní prostředí 2014 
- 2020" podporovaných z Fondu soudržnosti na základě 121. výzvy Ministerstva životního 
prostředí v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, SC 5.1,

že od počátku v plném rozsahu souhlasí s provedením předmětného zhodnocení na svém 
výše specifikovaném majetku, a to i skrze své příspěvkové organizace uvedené výše, 
které jsou ze 100% vlastníkem ovládané osoby a byly tak, i každá z nich samostatně, 
oprávněny projekt administrovat i realizovat, a souhlasí také se zajištěním udržitelnosti 
projektu 

2. prohlašuje
že výdaje a aktivity spojené s technickým dozorem, zabezpečením a ochranou zdraví 
při práci na projektu z názvem "Vzduchotechnika v budově školní jídelny 
ZŠS Englišova 82 Opava" jsou zabezpečeny ze zdrojů Magistrátu města Opavy

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

2360/54/RM/20 Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování certifikačních služeb

Rada města

1. schvaluje

Dodatek č.4 (MMOPP00K1QV4)  smlouvy o poskytování certifikačních služeb 
(MMOPP003DBBI) mezi statutárním městem Opavou a Českou poštou, s.p., se 
sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ:47114983, DIČ:CZ47114983, 
zastoupené Bc. Miroslavem Navrátilem

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

2361/54/RM/20 Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou v délce 19,5 dne paní Bc. Haně Brňákové

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2020/XXX/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
               rezerva FaRO
              (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)                 - 77 265,00 Kč

ve výdajích - PERS
              odměny zastupitelů
               (6112,5023,000000000,0192,0001086000000)                 + 57 746,00 Kč

                sociální pojištění
(6112,5031,000000000,0192,0001086000000)                 + 14 321,00 Kč

               zdravotní pojištění
              (6112,5032,000000000,0192,0001086000000)                 +   5.198,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 
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2362/54/RM/20 Uplatnění předkupního práva - garáž parc. 1591/8 k.ú. Opava - Předměstí

Rada města

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 1591/8 k.ú. Opava - 
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░ , bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 
200.000,00 Kč

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

2363/54/RM/20 Záměr pronájmu - přístavba objektu Zimního stadionu

Rada města

1. schvaluje
záměr pronájmu budovy bez čp/če, stavba občanské vybavenosti, která je součástí 
pozemku parc.č. 5/4 zastavěná plocha a nádvoří, vše ležící v katastrálním území 
Opava - Město

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

2364/54/RM/20 Rozpočtová opatření 2020

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2020/191

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní přijaté vratky transferů
MD 231 0800

(3113,2229,103533063,0020,0001002000031) + 24.951,75 Kč
(3113,2229,103133063,0020,0001002000031) + 4.403,25 Kč

Celkem: 29.355,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů - projekt " Podpora speciálního 
pedagoga" ZŠ Kylešovice - vratka nevyužitých 
finančních prostředků
MD 231 0000

(6402,5364,103533063,0020,0001002000031) + 24.951,75 Kč
(6402,5364,103133063,0020,0001002000031) + 4.403,25 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2020/192
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

neinvestiční přijaté transfery přijaté od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000344,0020,0000000000034) + 1.000.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
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příspěvek k úhradě uznatelných nákladů 
projektu
"Podpora zaměstnanosti Slezského divadla 
Opava - sólisté opery"
(3311,5336,000000344,0121,0001002000034) + 1.000.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2020/193
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní investiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4216,000014990,0020,0002388000000) + 550.000,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření
MKDS V. etapa" - stroje, přístroje a zařízení
(4349,6122,000000000,0030,0002388000000)  - 550.000,00 Kč
(4349,6122,000014990,0030,0002388000000) + 550.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)      + 550.000,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2020/194
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy

opravy a udržování
(3639,5171,000000000,0191,0000000000000) + 4.000,00 Kč

kulturní předměty
(3639,6127,000000000,0191,0000000000000) - 4.000,00 Kč

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

2365/54/RM/20 Dodatek č.1 ke Směrnici o inventarizaci

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č.1 ke Směrnici o inventarizaci s účinností od 05.11.2020

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

2366/54/RM/20 Občanské obřady

Rada města

1. pověřuje
pana MUDr. Dalibora Hudce, MBA, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, 
k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem 
města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 5. 11. 2020
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2. stanovuje
aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů užíval při občanských obřadech u Magistrátu města 
Opavy závěsný odznak se státním znakem České republiky pan MUDr. Dalibor Hudec, 
MBA, s účinností od 5. 11. 2020

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

2367/54/RM/20 Komise pro občanské obřady

Rada města

1. odvolává
Ing. Jana Kunzeho z funkce člena Komise pro občanské obřady ke dni od 04. 11. 2020

2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, pro volební období 2018-2022 s účinností od 05. 11. 2020

MUDr. Dalibora Hudce, MBA, členem Komise pro občanské obřady

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

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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