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ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í

15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
konaného dne 29.3.2021 v 09:00 hodin 

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

552/15/ZM/21 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města

1. volí
ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 3. 2021
a) pana Ing. Radima Křupalu

b) pana Stanislava Pešáta

Výsledek hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

553/15/ZM/21 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města

1. volí
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 15. zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 29. 3. 2021 ve složení:
a) předsedkyně návrhové komise paní Mgr. Radana Petrželová

b) člen návrhové komise pan Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

c) člen návrhové komise pan Ing. Pavel Kořízek

d) člen návrhové komise pan Miroslav Mařádek

e) člen návrhové komise pan Mgr. Alexandr Burda

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 0 

554/15/ZM/21 Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
upravený program 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 
29. 3. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 13 

555/15/ZM/21 Odměňování členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města - návrh 
aktualizace stávajícího systému bez prvků diskriminace

Zastupitelstvo města

1. snižuje
výši odměn všech členů komisí rady a výborů zastupitelstva včetně předsedů komisí rady 
a výborů zastupitelstva o 5 % s účinností od 01. 04. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 12, Nehlasoval: 6 
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Zadávání veřejných zakázek ve společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. - I.

Zastupitelstvo města
nepřijalo usnesení.

556/15/ZM/21 Zadávání veřejných zakázek ve společnosti Městský dopravní podnik Opava, a. s. - II.

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
souhrnnou zprávu společnosti Městský dopravní podnik Opava, a. s. o způsobu zadávání 
veřejných zakázek

Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 7, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 6 

557/15/ZM/21 Záměr koupě bývalého OC Breda

Zastupitelstvo města

1. odročuje
projednání bodu "Záměr koupě bývalého OC Breda"

Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 4, Zdržel se: 10, Nehlasoval: 3 

558/15/ZM/21 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové 
bezúročné půjčky

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) smlouvu (MMOPP00LNBL0), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ , 

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

b) smlouvu (MMOPP00KPS94), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ , nar. 
░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ 747 06  Opava-Podvihov

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

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

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

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

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

559/15/ZM/21 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava - "kotlíkové dotace"

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) smlouvu (MMOPP00LNBJA), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským 

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

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

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 
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560/15/ZM/21 Závazek SMO na spolufinancování navýšené kapacity sociální služby domov pro 
seniory

Zastupitelstvo města

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

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

561/15/ZM/21 Program regenerace Městské památkové zóny Opava - schválení výše finančního 
podílu města na obnově kulturních památek

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
finanční podíl města na obnově kulturní památky v rámci Městského programu regenerace 
v roce 2021 ve výši:
a) 15.000,00 Kč na obnovu pláště věže kostela sv. Jana Křtitele, Smetanovy sady, 

parc.č. 517/1, 520/1 v katastrálním území Opava-Město, rejstříkové číslo památky 
19113/8-1321

b) 87.000,00 Kč na repasi vnitřního schodiště a restaurování renesanční atiky 
měšťanského domu U Bílého koníčka, Dolní náměstí 4/115, parc.č. 352 v katastrálním 
území Opava-Město, rejstříkové číslo památky 13916/8-1295

2. ukládá
oddělení památkové péče, že v případě, že bude dotace Ministerstva kultury výše 
uvedeným kulturním památkám přiznána, oddělení památkové péče připraví smlouvy 
o poskytnutí účelového příspěvku na obnovu kulturní památky v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 

562/15/ZM/21 Slezský fotbalový club Opava a.s. - informace

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
informaci o průběhu soudních sporů mezi Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. 
a společností OpavaNet a.s.

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

563/15/ZM/21 Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p. o.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
dodatek č. 10 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p. o.

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

564/15/ZM/21 Smlouvy o účelové bezúročné peněžité zápůjčce na předfinancování projektu pro 
základní školy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00EO3XU), mezi Statutárním městem Opava a Základní školou 

Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace se sídlem Englišova 1082/82, 
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Předměstí, 746 01 Opava, IČ 72999171, zastoupenou Mgr. Janem Škrabalem, 
ředitelem školy

b) smlouvu, (MMOPP00ELLD7), mezi Statutárním městem Opava a Základní školou 
Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace se sídlem Edvarda Beneše 961/2, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 70999279, zastoupenou Mgr. Simonou Horákovou, 
pověřenou řízením školy

c) smlouvu, (MMOPP00ELLL3), mezi Statutárním městem Opava a Základní školou 
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace se sídlem 
Riegrova 1385/13, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813300, zastoupenou 
Mgr. Alešem Moravcem, ředitelem

d) smlouvu, (MMOPP00EO3WZ), mezi Statutárním městem Opava a Základní školou  
Opava, Otická 18 - příspěvková organizace se sídlem Otická 722/18, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ 70999252, zastoupenou Mgr. Arnoštem Žídkem, Ph.D., ředitelem

e) smlouvu, (MMOPP00ELLK8), mezi Statutárním městem Opava a Základní školou  
Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 1457/7, Kateřinky, 
747 05 Opava, IČ 00849642, zastoupenou Mgr. Janou Kaniovou, ředitelkou

Výsledek hlasování: Pro: 37, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

565/15/ZM/21 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Malé Hoštice

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00EL1GO) ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy 
Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace se sídlem Dvořákova 26/37, Malé Hoštice, 
747 05 Opava, IČ: 70999368

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

566/15/ZM/21 Doplnění k vyhodnocení dotačních programů 2021 - dotační program KULTURA 2021 a 
dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2021

Zastupitelstvo města

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

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 

567/15/ZM/21 Zpráva o provozu sdílených kol za rok 2020 na území statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
zprávu o provozu sdílených kol na území statutárního města Opava za rok 2020

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 

568/15/ZM/21 Změna pravidel výzvy k podávání Nápadů pro Opavu 2021

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
změnu pravidel v bodě 3.1 výzvy pro podávání nápadů v rámci participativního rozpočtu 
Nápady pro Opavu 2021

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 6 

569/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku, lokalita Dolní náměstí (pod "myší dírou")
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Zastupitelstvo města

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

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

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

570/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu, lokalita ul. Pavlovského, 
Jaktař

Zastupitelstvo města

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

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 4 

571/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku u bytových domů, vnitroblok Alšova - nám. 
Slezského odboje

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu, zástavní smlouvu a smlouvu o zřízení služebností 
(PID MMOPP00L9UWU) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím, společností 
FRAPOLI, spol. s.r.o., paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , ░░  ░░░░ 
░░░░ ░░░ , společenstvím vlastníků Alšova ░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , manžely 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░ , manžely Ing. ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manžely ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░  ░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ 
░░░░ ░░ , ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a panem ░░░░ ░░░░ ░░░   jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej pozemků parc.č. 2416/4, parc.č. 2416/19, parc.č. 2416/12, parc.č. 
2416/14, parc.č. 2416/15, parc.č. 2416/16, parc.č. 2416/17 a parc.č. 2416/18 vzniklých dle 
nezapsaného geometrického plánu z pozemků parc.č. 2416/4 - zastavěná plocha a parc.č. 
2416/12 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 893.088,00 Kč  (cena dle zásad 
platných do 9.9. 2019) + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 

572/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku vedle ulice Karlovecká

Zastupitelstvo města

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

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 7 

573/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku k.ú. Domoradovice

Zastupitelstvo města

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

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 6 

574/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - Dodatek č.3 ke kupní smlouvě, Venkato Invest s.r.o. (lokalita 
Kačírkova ul.)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
dodatek č. 3 (PID MMOPP00LJT0V) ke kupní smlouvě uzavřené dne 24.6.2016 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností KP REAL 
SOLICITATION (kupující 1) a  společností Venkato Invest s.r.o. (kupující 2) jako 
kupujícími, jehož předmětem je posunutí termínu zahájení výstavby pro kupujícího 2

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 7 

575/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Krnovská ul., Otická ul., 
Jurečkova ul. a ul. Joži Davida)

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 530/1 - ostatní plocha, k.ú. Jaktař, 

dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy

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

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

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

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 

576/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku u náměstí Svaté Hedviky

Zastupitelstvo města

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

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 

577/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita ul. 
Pekařská, Hozovo nábřeží)
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Zastupitelstvo města

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

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 

578/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita 
sídliště Kateřinky-západ)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva  (PID MMOPP00LRL7K) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemků parc.č. 3068 , parc.č. 3070, parc.č. 
3071, parc.č. 3076, parc.č. 3078, parc.č. 3141, parc.č. 3144, parc.č. 3147, parc.č. 3150, 
parc.č. 3151, parc.č. 3200, parc.č. 3201, vše ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 

579/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - úprava kupní smlouvy pro výkup pozemku u Stříbrného jezera

Zastupitelstvo města

1. ruší
usnesení ZMO č. 522/14/ZM/20 bod 2. ze dne 7.12.2020 (zastupitelstvo města schvaluje 
kupní smlouvu (PID MMOPP00L9UU4) mezi statutárním městem Opava jako kupujícím 
a společností FP majetková a.s. jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemku 
parc.č. 1985/117 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 1.725.000,00 Kč, 
tj. 510,05 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku))

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

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 

580/15/ZM/21 Majetkové záležitosti - odkup pozemku pod vojenským bunkrem k.ú. Jaktař

Zastupitelstvo města

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

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

581/15/ZM/21 Odklad splatnosti nájemného nájemcům v prostorách statutárního města Opava

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
odklad splatnosti nájemného do 30. 6. 2021 za dobu trvání nájmu od 1. 3. 2020 
do 31. 1. 2021 nájemcům, kteří z důvodu přijatých opatření v souvislosti s nemocí COVID-
19 měli alespoň v části uvedené doby trvání nájmu uzavřenou provozovnu, a dále 
prominutí těmto nájemcům všech případných sankcí za prodlení s úhradou nájemného za 
období od 1. 3. 2020 do 31. 1. 2021
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582/15/ZM/21 Dohody o poskytnutí slevy z nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2020 a 
leden 2021

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
níže uvedené dohody o poskytnutí slevy z nájemného s celkovou výší 
slevy nad 20.000,00 Kč
a) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXQO mezi statutárním městem 

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

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

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

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

e) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXU4 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Rousey ´s Café s.r.o., se sídlem Loděnická 251, 747 74 
Neplachovice, IČ: 05444519 (kavárna Mezi Trhy 4 a 6), jako nájemcem

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

g) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXM8 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a HOROr SPORT, s.r.o., se sídlem Sokolská třída 
1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25903942 (prodej sportovních 
oděvů, Dolní náměstí 23), jako nájemcem

h) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXN3 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a DUY ANH FASHION s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 05064651 (prodejna textilního a průmyslového zboží 
v OC Slezanka, II.NP), jako nájemcem

i) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LOXPT mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Ócafe22 s.r.o., se sídlem Zengrova 660/33, 703 00 
Ostrava - Vítkovice, IČ:08794855 (kavárna Horní náměstí 67 a 69),  jako nájemcem

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

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

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

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

n) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LJUDV mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a SACON invest s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Švabinského 1700/4, PSČ: 702 00, IČ: 28577710 (kavárna Obecního domu, 
Ostrožná 46) jako nájemcem

o) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LJUC0 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a GASTRO TYLŠAR s.r.o., se sídlem Pavlovského 
652/19, 747 07 Opava - Jaktař (jídelna Na Dolňáku) jako nájemcem

p) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LJUB5 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Květ lotosu s.r.o., se sídlem Moravice č.p. 86, 747 84, 
IČ: 03664856 (jídelna a prodejna zdravé výživy, Hrnčířská 9) jako nájemcem

q) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LJUFL mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Borisem Peterkem, se sídlem Mírová 1640/4, 746 01 
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Opava - Předměstí, IČ: 66721148 (cestovní agentura ALEXA, Dolní náměstí 23) jako 
nájemcem

r) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LJUHB mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Danielem Kupkou, se sídlem U Hřbitova 547/41, 747 06 
Opava - Kylešovice, IČ:07870558 (kavárna Kupkafé, Rybí trh 27/2) jako nájemcem

s) dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LJUMM mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a FROS ZPS s.r.o., se sídlem Těšínská 1023/29, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 26803291 (drogerie, Hrnčířská 15) jako nájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

583/15/ZM/21 Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí, hala v areálu Dukelských kasáren

Zastupitelstvo města

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

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 1, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 5 

584/15/ZM/21 Jmenovité akce TSO s.r.o. pro r. 2021

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
přiložený seznam jmenovitých akcí Technických služeb Opava s.r.o. pro rok 2021

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

585/15/ZM/21 Dotace ostatní - DŽIVIPEN o.p.s. - Terénní sociální program

Zastupitelstvo města

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

2. schvaluje
a) finanční dotaci společnosti DŽIVIPEN o.p.s. se sídlem Jiráskova 2213/13, Předměstí, 

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

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVEQ3, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
společností DŽIVIPEN o.p.s. se sídlem Jiráskova 2213/13, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 26571463, zastoupenou Juliusem Lévayem, ředitelem, ve výši 150.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2021/1/Z

ve výdajích - odbor sociálních věcí

Dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2021

(6409,5901,000000020,0040,0000000000000)    - 150.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,000000020,0020,0002990000000)    + 150.000,00 Kč

Dotace ostatní

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

DŽIVIPEN o.p.s.

(4378,5222,000000020,0020,0000170000000)    + 150.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 5, Zdržel se: 9, Nehlasoval: 4 

586/15/ZM/21 Dotace ostatní - Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. - slavnostní 
vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 2020

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. se sídlem 
Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 00436062, na náklady související se 
slavnostním vyhodnocením ankety Nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů 
okresu Opava v roce 2020, ve výši 100.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Regionálnímu sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. se sídlem 

Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 00436062, na náklady související 
se slavnostním vyhodnocením ankety Nejúspěšnějších sportovců a sportovních 
kolektivů okresu Opava v roce 2020, ve výši 70.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVEVE, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Regionálním sdružením České unie sportu v Opavě, z.s. se sídlem 
Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 00436062, zastoupeným 
Ing. Petrem Kašným, předsedou, ve výši 70.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/1/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 70.000,00 Kč

Regionální sdružení České unie sportu v Opavě

(3419,5222,000000000,0020,0000415000000)    + 70.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 4 

587/15/ZM/21 Dotace ostatní - Mikroregion Hvozdnice - Hvozdnický expres v roce 2021

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Mikroregionu Hvozdnice se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní 
Životice, IČ 71194410, na náklady související se zajištěním víkendové vlakové dopravy 
na trati č.314 v roce 2021, ve výši 100.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Mikroregionu Hvozdnice se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní 

Životice, IČ 71194410, na náklady související se zajištěním víkendové vlakové dopravy 
na trati č.314 v roce 2021, ve výši 80.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVETO, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Mikroregionem Hvozdnice se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, 
IČ 71194410, zastoupeným Ing. Janem Birgusem, předsedou, ve výši 80.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/2/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 80.000,00 Kč

Mikroregion Hvozdnice

(2242,5329,000000000,0020,0000486000000)    + 80.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 
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588/15/ZM/21 Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace - 3. abonentní 
cyklus symfonické hudby

Zastupitelstvo města

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

2. schvaluje
a) finanční dotaci Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem 

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

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CVERY, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a 
Janáčkovou filharmonii Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem 28. října 2556/124, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 00373222, zastoupenou Mgr. Janem Žemlou, 
ředitelem, ve výši 200.000,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/3/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní

(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 200.000,00 Kč

Janáčkova filharmonie Ostrava, přísp. organizace

(3312,5339,000000000,0020,0000543000000)    + 200.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 11, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 3 

589/15/ZM/21 Dotace ostatní - Benjamín - pobyt občanů Opavy

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci organizace Benjamín, příspěvková organizace se sídlem 
Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, na mzdové náklady a odvody zaměstnanců 
organizace Benjamín, příspěvkové organizace, zajišťujících péči o občany města Opavy 
umístěné v tomto zařízení v roce 2021, ve výši 135.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci organizaci Benjamín, příspěvková organizace se sídlem Modrá 1705, 
735 41 Petřvald, IČ 00847461, na mzdové náklady a odvody zaměstnanců organizace 
Benjamín, příspěvkové organizace, zajišťujících péči o občany města Opavy umístěné 
v tomto zařízení v roce 2021, ve výši 135.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 7 

590/15/ZM/21 Dotace ostatní - Domov Vítkov, příspěvková organizace - pobyt občanů Opavy

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace se sídlem 
Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, na náklady související se zajištěním péče 
o občany města Opavy umístěné v tomto zařízení v roce 2021, ve výši 120.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci organizaci Domov Vítkov, příspěvková organizace se sídlem Lidická 611, 
749 01 Vítkov, IČ 71196951, na náklady související se zajištěním péče o občany města 
Opavy umístěné v tomto zařízení v roce 2021, ve výši 120.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 7 
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591/15/ZM/21 Dar - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - COVID-19

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dar Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem 
Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, v souvislosti s řešením 
pandemie COVID-19, ve výši 400.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dar Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem 

Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, v souvislosti s řešením 
pandemie COVID-19, ve výši 400.000,00 Kč 

b) smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CVEUJ, 
mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže Opava se sídlem Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 00426482, zastoupeným Danielem Rotherem, předsedou oblastní výkonné 
rady, ve výši 400.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/4/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO - krizová opatření

(5213,5903,000000020,0020,0002989000000)    - 400.000,00 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava

(5213,5222,000000020,0020,0000159000000)   + 400.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 10 

592/15/ZM/21 Realizace investičních akcí v roce 2020

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
předložený přehled plnění investic za rok 2020

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 7 

593/15/ZM/21 Obecně závazná vyhláška č. X/2021, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, 
o místním poplatku z pobytu,  s účinností od 1. 4. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 4 

594/15/ZM/21 Obecně závazná vyhláška č. X/2021, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o nočním klidu a regulaci hlučných činností 
s  účinnosti od patnáctého dne po dni vyhlášení 

Výsledek hlasování: Pro: 28, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 8 

595/15/ZM/21 Změna Zásad ocenění a poct statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města
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1. schvaluje
Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy s platností od 1. 4. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 8 

596/15/ZM/21 Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
a) činnost Rady statutárního města Opavy za období od 26.11. 2020 do  25. 03. 2021

b) činnost Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 8 

597/15/ZM/21 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 9 

598/15/ZM/21 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města do 17. 3. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 6 

599/15/ZM/21 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města z 13. zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 26. 11. 2020 a ze 14. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 7. 12. 2020

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 5 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

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