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ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í
21. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

konaného dne 7.3.2022 v 09:00 hodin 
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

796/21/ZM/22 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města

1. volí
ověřovatele zápisu ze 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne  7. 3. 2022
a) pana Bc. Reného Černohorského

b) pana Ing. Marka Veselého

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

797/21/ZM/22 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města

1. volí
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 21. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 7.3.2022 ve složení:
a) předseda návrhové komise pan Stanislav Pešát

b) člen návrhové komise Ing. Romeo Doupal

c) člen návrhové komise Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

d) člen návrhové komise MUDr. Dalibor Hudec, MBA

e) člen návrhové komise PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

798/21/ZM/22 Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
program 21. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 7. 3. 2022

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 

799/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - kupní smlouva, jejíž předmětem je prodej pozemků v lokalitě 
Bochenkova

Zastupitelstvo města

1. ruší
usnesení ZMO č. 511/14/ZM/20, bod 2) ze dne 7.12.2020 (Zastupitelstvu  města
schvaluje nové  znění  kupní  smlouvy  a  smlouvy  o  zřízení  služebností 
(PID MMOPP00HZHQP)  mezi  statutárním  městem  Opava  jako  prodávajícím  a ░░░ 
░░░░ ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░   jako  kupujícími  a  povinnými 
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ze služebnosti, manžely  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   jako  kupujícími 
a oprávněnými  ze  služebnosti, panem  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░   jako 
kupujícími,  oprávněnými  ze  služebnosti  a  povinnými  ze  služebnosti  a manžely  ░░░░ 
░░░░ ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░ 
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  jako oprávněnými za služebnosti,  jejímž 
předmětem  je  prodej  pozemků parc.č.  112/11  a  parc.č.  112/12  - oba  zahrada,  parc.č. 
112/17  a  parc.č.  112/28  -  oba  ostatní  plocha,  a  parc.č.  112/29  a  parc.č.  112/32  -  oba 
zastavěná plocha a nádvoří,  za  kupní  cenu 406.580,00 Kč  (cena dle  zásad platných do 
9.9.2019)  +  úhrada  nákladů  spojených  s  převodem  a  dále  zřízení  služebnosti  stezky  a 
cesty přes části pozemků, parc.č. 112/11 a parc.č. 112/12,  oba zahrada, parc.č. 112/28 - 
ostatní plocha, parc.č. 112/29 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí)

2. schvaluje
nové znění kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebností (PID MMOPP00HZHQP) mezi 
statutárním městem Opava jako prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░  jako kupujícími a povinnými ze služebnosti, manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░  jako kupujícími a oprávněnými ze služebnosti,  panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░  jako kupujícími, oprávněnými ze služebnosti a povinnými ze 
služebnosti a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░  jako oprávněnými ze služebnosti, jejímž předmětem je prodej 
pozemků parc.č. 112/11 a parc.č. 112/12 - oba zahrada, parc.č. 112/17 a parc.č. 112/28 
- oba ostatní plocha, parc.č. 112/29 a parc.č. 112/32 - oba zastavěná plocha a nádvoří, 
za kupní cenu 406.580,00 Kč (cena dle zásad platných do 9.9.2019) + úhrada nákladů 
spojených s převodem a dále zřízení služebnosti stezky a cesty přes části pozemků, 
parc.č. 112/11 a parc.č. 112/12 - oba zahrada, parc.č. 112/28 - ostatní plocha, 
parc.č. 112/29 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

800/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemků funkčně souvisejících s domy U Černého mlýna 
v Komárově a v Pustých Jakarticích

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00JCD26) mezi statutárním městem 
Opava jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 1083/1 a parc.č. 
1084 - vše zahrada, vše k.ú. Komárov u Opavy, za cenu 467.225,00 Kč (cena dle zásad)

2. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00JCCML) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako kupujícími, jejímž 
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 858/1 - orná půda, označené dle nezapsaného 
přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 858/5 - orná půda, k.ú. Malé 
Hoštice, za cenu 15.750,00 Kč, tj. 450,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 3, Zdržel se: 8, Nehlasoval: 1 

801/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemku na ul. Šeděnkova, spolu s pozemkem pod 
stavbou garáže na ul. Hany Kvapilové

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00JCCLQ) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako kupující, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku  parc.č. 1266/1 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického 
plánu jako parc.č.1266/22, k.ú. Jaktař a pozemku parc.č. 61/2  - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 55.000,00 Kč (cena dle zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 
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802/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi v garážištích Jurečkova 2 a 
Hradecká, včetně podílů na příjezdových komunikacích

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00JCCOB) mezi statutárním městem 
Opava jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░  jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc.č. 2626/156 - zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/17 
na pozemku parc.č. 2626/3 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 
19.194,00 Kč (cena dle zásad)

2. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00JCCNG) mezi statutárním městem 
Opava jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░  a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2627/104 a parc.č. 
2627/143 - vše zastavěná plocha a nádvoří, a podílů o velikostech 2/165 na pozemku 
parc.č. 2627/11 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 38.892,00 Kč 
(cena dle zásad)

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 

803/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita 
sídliště Kateřinky-západ)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (PID 
MMOPP00JCCUH) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako 
převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí 
pozemku parc.č. 2961  - ost. plocha, parc.č. 3202 - ost. plocha, parc.č. 3209 - ost. plocha, 
3213/1 - ost. plocha a parc.č. 3213/2 - ost. plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy

2. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (PID 
MMOPP00JCD5R) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako 
převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí 
pozemku parc.č. 2960- ost. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

804/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - výkup pozemků, ul. Pod Háj, Opava - Zlatníky

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00JCD0G) mezi manžely ░░░░ ░░░░  a ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░  jako prodávajícími a statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž 
předmětem je výkup pozemků parc.č. 387 - ostatní plocha a parc.č. 388 - 
ostatní plocha, k.ú. Zlatníky u Opavy, za cenu ve výši 5.700,00 Kč tj. 300,00 Kč/m2 (cena 
dle zásad + náklady)

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

805/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita 
sídliště Kateřinky)

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
úplatný převod  pozemku  parc.č. 3043, parc.č. 3044, parc.č. 3045, parc.č. 3047, parc.č. 
3048, parc.č. 3049, parc.č. 3051, parc.č. 3052, parc.č. 3053 a parc.č. 3054 -  vše ostatní 
plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových
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Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

806/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemku (lokalita Těšínská a Joži Davida )

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 930/1 - zastavěná plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu ve snímku katastrální mapy

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

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

807/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků u kruhového objezdu směr Hradec 
nad Moravicí, na ulicích Vodní, Jaselská a Pod Lukami

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 2637/4, parc.č. 2638/2 a parc.č. 2680/2, vše orná půda, 
a parc.č. 2773/10, ostatní plocha, vše k.ú. Kylešovice

2. neschvaluje
záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1388/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

3. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3055/13 - vodní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

4. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 405/47 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

808/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku ul. Holasická, Opava - Kateřinky, 
pozemku Opava - Jaktař

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2706/1 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

2. neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2861 - orná půda, k.ú. Jaktař 

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

809/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků za účelem výstavby garáží v 
garážištích Hradecká, Zikova a Ovocná

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
a) záměr prodeje pozemků parc.č. 2627/204, parc.č. 2627/214, parc.č. 2627/215, parc.č. 

2627/216, parc.č. 2627/217 a parc.č. 2627/218, vše ostatní plocha, a podílů o 
velikosti 6/165 pozemku parc.č. 2627/11 - ostatní plocha, vše v k.ú. Opava - 
Předměstí

b) 
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záměr prodeje pozemků parc.č. 2627/205 a parc.č. 2627/206,  vše ostatní plocha, 
a podílů o velikosti 2/165 pozemku parc.č. 2627/11 - ostatní plocha, vše v k.ú. Opava 
- Předměstí

c) záměr prodeje pozemků parc.č. 2627/207 a parc.č. 2627/208, vše ostatní plocha, 
a podílů o velikosti 2/165 pozemku parc.č. 2627/11 - ostatní plocha, vše v k.ú. Opava 
- Předměstí

2. neschvaluje
záměr prodeje podílu o velikosti 12/37 částí pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, a podílů o velikosti 2/37 pozemku 
parc.č. 2625/34 - ostatní plocha, vše v k.ú. Opava - Předměstí

3. neschvaluje
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2890/173 a parc.č. 2890/177 - vše ostatní plocha, 
vše k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

810/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje a prodej části pozemku u domu Krnovská 57, 
Opava

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje
záměr prodeje částí pozemku parc.č. 91/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. neschvaluje
prodej částí pozemku parc.č. 91/3 - zastavěná plocha a nádvoří, označené 
dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 91/16, ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a také ░░ ░░░░ ░░░░ ░ 

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

811/21/ZM/22 Majetkové záležitosti - prodej části pozemku, oblast Komárovské Chaloupky

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00JHIP7) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a panem ░░░░ ░░ ░░░░ ░░  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc.č. 841/3 - trvalý travní porost, dle nezapsaného geometrického 
plánu jako pozemek parc.č. 841/3, k.ú. Komárov u Opavy, za cenu ve výši 
30.000.900,00 Kč tj. 675,97 Kč/m2 (cena dohodou) 

Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 8, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 1 

812/21/ZM/22 Kupní smlouva, bunkr k.ú. Kateřinky u Opavy

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00JCBVJ) mezi statutárním městem Opava jako 
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 747 06 Opava jako kupujícím

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

813/21/ZM/22 Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného, Kulturní dům Na Rybníčku

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
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dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00JCBY4 mezi statutárním městem 
Opava jako pronajímatelem a Martinem Seidlem, se sídlem ░░░░ ░░░░ 747 91 Štítina, 
IČ: 88291367 jako nájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

814/21/ZM/22 Vyjádření souhlasu se záměrem směny pozemků a s doplatkem rozdílu ceny ( směna s 
Ministerstvem obrany, Dukelská kasárna)

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
záměr směny pozemku parc.č. 2204/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 872 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba občanského vybavení, pozemku parc.č. 
2204/25, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m2 a pozemku parc.č. 2204/24, ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 887 m2 (oddělený z pozemku parc.č. 2204/1na 
základě GPL č. 5876-60 ze dne 21. 7. 2021), to vše ležící v katastrálním území Opava - 
Předměstí (areál Dukelských kasáren), vše ve vlastnictví statutárního města Opava za 
pozemek parc.č. 2204/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 454 m2, jehož součástí je 
stavba čp. 314, objekt občanské vybavenosti, pozemek parc.č. 2204/11, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 43 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického 
vybavení, SO 36, pozemek parc.č. 2204/22, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 
174 m2, pozemek parc.č. 2204/23, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 780 m2, 
pozemek parc.č. 2206/2, ostatní plocha, zeleň o výměře 151 m2 a vnitřní technologie 
trafostanice umístěná v budově bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 2204/11 
zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v katastrálním území Opava - Předměstí (areál 
Dukelských kasáren), vše ve vlastnictví ČR - ministerstvo obrany

2. schvaluje
rozdíl ceny za směnované nemovitosti a movité věci ve výši 8.429.678,00 Kč jako doplatku 
od ČR - ministerstva obrany

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

815/21/ZM/22 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti - hrobka č. 13/roh.h/1

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti (MMOPP00JHOFF), mezi░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako 
převodcem a statutárním městem Opava, jako nabyvatelem

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

816/21/ZM/22 Smlouva o výpůjčce a smlouva o budoucí kupní smlouvě - hrobka č. 9/roh.h/1

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce a smlouvu o budoucí kupní smlouvě (MMOPP00JTIDJ), mezi 
statutárním městem Opava a společností BRANO a.s. se sídlem Hradec nad Moravicí, 
Opavská 1000, PSČ 747 41, IČ 45193363, zastoupenou Ing. Pavlem Juříčkem, Ph.D., 
členem představenstva

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

817/21/ZM/22 Prominutí poplatků za byt č. 8 na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
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prominutí poplatků z prodlení ve výši 235.650,00 Kč  a zákonný úrok z prodlení ve výši 
24.261,00 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava, které jsou jim 
účtovány za dluh na nájemném a službách za  byt č. 8 na adrese Dolní náměstí 25 
v Opavě ve výši 80 % z celkové částky poplatků z prodlení - tj. na částku 47.130,00 Kč 
a ve výši 80 % z celkové částky zákonného úroku z prodlení - tj. na částku 4.852,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 

818/21/ZM/22 Schválení smluv - Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba, Slezská univerzita 
Opava

Zastupitelstvo města

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

MMOPP00CV0PY, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a ČR 
- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem 
Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 70884561, zastoupeným 
plk. Ing. Radimem Kuchařem, náměstkem ředitele pro IZS a operační řízení, 
statutárním zástupcem HZS Moravskoslezského kraje, ve výši 500.000,00 Kč, jako 
příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CV0QT, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, 
zastoupenou MUDr. Romanem Gřegořem, MBA, ředitelem, ve výši 300.000,00 Kč, 
jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
MMOPP00CV0RO, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace 
a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 47813059, zastoupenou doc. Ing. Pavlem Tulejou, PhD., rektorem, ve výši 
480.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 

819/21/ZM/22 Schválení smlouvy - Basketbalový klub Opava - dofinancování provozu 2021

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace (MMOPP00CV0O3), mezi statutárním městem Opava 

jako poskytovatelem a Basketbalovým klubem Opava a.s., IČ 25840576, zastoupeným 
Ing. Radimem Vysockým, předsedou představenstva, ve výši 400.530,00 Kč, jako 
příjemcem

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/1/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 400.530,00 Kč

Basketbalový klub Opava a.s. - provoz
(3412,5213,000000000,0020,0000400760000) + 400.530,00 Kč

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

820/21/ZM/22 Dotace ostatní - Spolek Hrdinové - KILPI HEROES RACE 2022

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Spolku Hrdinové se sídlem Krnovská 53/22, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 03620221, na náklady související s pořádáním závodu KILPI HEROES RACE 
2022, ve výši 60.000,00 Kč
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2. neschvaluje
finanční dotaci Spolku Hrdinové se sídlem Krnovská 53/22, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 03620221, na náklady související s pořádáním závodu KILPI HEROES RACE 2022, ve 
výši 60.000,00 Kč

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

821/21/ZM/22 Dotace ostatní - Klub přátel zdravotně postižených dětí Eliška - projekt Slunce, voda, 
kamarádi

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky 
Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související 
s projektem Slunce, voda, kamarádi v roce 2022, ve výši 100.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky 

Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související 
s projektem Slunce, voda, kamarádi v roce 2022, ve výši 100.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/2/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Dotace ostatní
(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 100.000,00 Kč

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.
(4379,5222,000000000,0020,0000112000000)    + 100.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

822/21/ZM/22 "Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa" - nevymáhání smluvní 
pokuty

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
nevymáhání smluvní pokuty statutárního města Opavy, jako spoluobjednatele díla, ve výši 
1.610.555,51 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s doručením originálu 
prodloužení bankovní záruky spoluobjednateli k zajištění řádného provedení díla stavby 
s názvem "Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa" vůči společností 
Metrostav a.s., IČ: 00014915 se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, jako 
zhotoviteli uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne 20.03.2020

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

823/21/ZM/22 "Písková - most" - prominutí pohledávky

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
prominutí pohledávky statutárního města Opavy, jako objednatele díla, v celkové výši 
90.000,00 Kč představující smluvní pokutu z prodlení s předáním stavby s názvem 
"Písková - most" se společností AlfaPOL s.r.o., IČ: 25896512 se sídlem U Tiskárny 616/9, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, jako zhotovitele uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne 
16.03.2021, která byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 25.10.2021

Výsledek hlasování: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 

824/21/ZM/22 Realizace investičních akcí v roce 2021

Zastupitelstvo města

Přehled usnesení [21/ZM/7.3.2022]

Stránka 8 z 12



Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

1. bere na vědomí
předložený přehled plnění investic za rok 2021

Výsledek hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

825/21/ZM/22 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava, "Kotlíkové dotace- 
3. výzva"

Zastupitelstvo města

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

(MMOPP00KMDPW), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

b) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava 
(MMOPP00KMDQR), mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem se 
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

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

826/21/ZM/22 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové 
bezúročné půjčky

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO (MMOPP00KMDRM), 
mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░░ , 
bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 07  Opava-Jaktař

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 

827/21/ZM/22 Zpráva o provozu sdílených kol za rok 2021 na území statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
zprávu o provozu sdílených kol na území statutárního města Opava za rok 2021

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

828/21/ZM/22 Slezský fotbalový club Opava a.s.

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
informace o Slezském fotbalovém clubu Opava a.s. 

2. schvaluje
bezúročnou zápůjčku ve výši 2 mil. Kč Slezskému fotbalovému clubu Opava a.s. na dobu 
dvou let za účelem pokrytí provozních nákladů

3. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2022/1/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

SFC Opava a.s. - návratná finanční výpomoc 
neinvestiční na provozní výdaje
(3412,5613,000000120,0020,0000345770000) + 2.000.000,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
zapojení zůstatku ZBÚ 2021

MD 231 0000
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(0000,8115,00000120,0000,0000000000000) + 2.000.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 2 

829/21/ZM/22 Novela obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

Zastupitelstvo města

v souladu s § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a § 10 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích

1. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2017, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 25. 3. 2022 

Výsledek hlasování: Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 3 

830/21/ZM/22 Návrh na zvolení přísedícího u Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let

Zastupitelstvo města

1. volí
do funkce přísedícího u Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let pana Pavla Ministra, 
narozeného dne ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ Opava 6 navrženého členem 
zastupitelstva města  p. Miroslavem Kořistkou

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

831/21/ZM/22 Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou ke dni ukončení funkce náměstka 
primátora

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou v délce 24 dnů panu poslanci 
PhDr. Igoru Hendrychovi, Ph.D., a to ve výši 0,4 násobku výše odměny, která mu jako 
uvolněnému náměstkovi primátora náležela

Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 6 

832/21/ZM/22 Dotazy, připomínky a podněty občanů města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
dotazy, připomínky a podněty občanů města z 20. zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 6. 12. 2021 

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

Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022-2026

Zastupitelstvo města

.

nepřijalo usnesení.
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833/21/ZM/22 Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
a) činnost Rady statutárního města Opavy za období od 02.12.2021 do 02. 03. 2022

b) činnost Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města 
Opavy 

Výsledek hlasování: Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 

834/21/ZM/22 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: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 

835/21/ZM/22 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města do 23. 02. 2022

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

836/21/ZM/22 Hokejový spolek Opava, z. s.

Zastupitelstvo města

1. ruší
delegaci paní Bc. Hany Brňákové jako zástupce statutárního města Opavy na jednáních 
valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s., IČ 05832411

2. deleguje
Ing. Michala Kokoška, 1. náměstka primátora  jako zástupce statutárního města Opavy na 
jednáních valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s. IČ: 05832411 a dále 
jej pověřuje výkonem práv kmenového člena spolku specifikovaných v čl. III odst. 6 stanov 
spolku

Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 3 

837/21/ZM/22 Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného, Kolářská 5 a 7, Opava (kino Mír)

Zastupitelstvo města

1. stahuje
bod s názvem "Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného, Kolářská 5 a Z, Opava (kino Mír) 
z 21. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 07.03.2022 s tím, 
že bod bude dopracován a předložen na dalším zasedání zastupitelstva města

Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 

838/21/ZM/22 Pomoc Ukrajině

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
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deklaraci následujícího znění: "Ruská federace reprezentovaná Vladimírem Putinem se 
dopustila barbarského činu proti lidskosti a zaútočila na svobodný a suverénní stát 
Ukrajina, a to na základě vylhaných a opakovaně zpochybněných obvinění. Válečný 
konflikt vydávaný za "bezpečnostní akci chránící Rusko před Ukrajinou a 
Severoatlantickou aliancí" způsobil smrt obrovského množství nevinných a bezbranných 
lidí včetně žen a malých dětí a způsobil nedozírné škody. Zastupitelstvo statutárního 
města Opavy tento hrůzný čin, který ve světě 21. století nesmí mít místo, odsuzuje a 
vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a jejími občany"  

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/2/Z

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

zapojení zůstatku ZBÚ (pořízení rezervy - pomoc 
Ukrajina)
(0000,8115,000000120,0000,0000000000000) + 10.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

Rezerva FARO - pomoc Ukrajina
(6221,5901,000000120,0020,0002982000000) + 10.000.000,00 Kč

3. doporučuje
a) radě města Opava zmocnit vedoucí odboru finančního a rozpočtového provádět 

změnu rozpisu rozpočtu z položky rezerva FARO - pomoc Ukrajině na jednotlivé 
položky dle platné rozpočtové skladby na základě potřeby vyhotovit objednávky a 
smlouvy pro pomoc občanům Ukrajiny postiženým vojenskou agresí Ruské federace 
nebo osobám těmto občanům zajišťující humanitární pomoc

b) radě města Opava svěřit v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení), rozhodování o využití částky uvedené v bodě 2 tohoto 
usnesení primátorovi města, který je z titulu své funkce zároveň předsedou krizového 
štábu města Opava, přičemž využitím se rozumí rozhodování o uzavírání kupních 
smluv na pořízení movitých věcí, smluv o poskytnutí služeb nebo zajištění činností, 
nájemních smluv, smluv o výpůjčkách a obdobných odběratelských smluv, přičemž 
účelem těchto smluv bude vždy zajištění humanitární pomoci občanům Ukrajiny, kteří 
své domovy opustili v důsledku vojenské agrese Ruské federace. Využitím se dále 
rozumí oprávnění  primátora města poskytnout z prostředků vyčleněných 
rozhodnutím  dle bodu 2 tohoto usnesení z rozpočtu města Opava občanům Ukrajiny 
postiženým vojenskou agresí Ruské federace nebo osobám těmto občanům zajišťující 
humanitární pomoc finanční příspěvek, a to formou daru (limit 20.000 Kč) nebo dotace 
(limit 50.000 Kč)

4. ukládá
Radě města Opava připravit přehled využití finančních prostředků vyčleněných dle bodu 2 
tohoto usnesení a předložit jej vždy na následující zasedání zastupitelstva města          

Výsledek hlasování: Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 

839/21/ZM/22 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1. bere na vědomí
dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města z 20. zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 6. 12. 2021

Výsledek hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Ing. Michal Kokošek v. r.
1. náměstek primátora města
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