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372/20 ZM 16 Volba ov ěřovatel ů zápisu  

 Zastupitelstvo města 

  volí  

  ověřovatele zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
konaného dne 12. 12. 2016, a to: 

  − Ing. arch. Petra Mlýnka 
− MUDr. Ivana Drábka 

 
 
373/20 ZM 16 Volba členů návrhov é komise  

 Zastupitelstvo města 

  volí  

  návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 20. zasedání 
Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 12. 12. 2016 ve složení: 

  − předseda: Ing. arch. Jan Zelinka 
− člen: p. Adam Ludvík Kwiek 
− člen: Mgr. Libor Menšík 
− člen: Mgr. Tomáš Čvančara 
− člen: Ing. Libor Witassek 

 
 
 
374/20 ZM 16 Schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva statutárního m ěsta Opavy  

 Zastupitelstvo města: 

  schvaluje  

  doplněný program 20. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
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375/20 ZM 16 
 

Předložení žádosti o dotaci na projekt „ Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového 
hřišt ě v Opav ě Kylešovicích“ v rámci Programu 133510 Podpora mate riáln ě 
technické základny sportu Ministerstva školství, ml ádeže a tělovýchovy 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

 a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Rekonstrukce 
fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích“ v rámci státní podpory 
sportu pro rok 2017, Program 133510 Podpora materiálně technické základny 
sportu Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy 
 

 b) zajištění financování projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště 
v Opavě Kylešovicích“ ve výši 13.525.364,15 Kč, v rámci státní podpory sportu 
pro rok 2017, Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu 
Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy 
 

 c) zajištění udržitelnosti projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště 
v Opavě Kylešovicích“ v provozní fázi dle podmínek poskytovatele dotace 
v rámci státní podpory sportu pro rok 2017, Program 133510 Podpora materiálně 
technické základny sportu Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy 
 

 
 
 
 
376/20 ZM 16 
 

Darovací smlouva pro Charitu Opava za ú častníky cyklojízdy Opavou  

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

 a) darovací smlouvu (MMOPP004V0VW) o poskytnutí peněžitého daru ve výši 
12.700 Kč za účastníky Cyklojízdy Opavou mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charitou Opava se sídlem 
Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava Jaktař, IČ 43964591, zastoupenou Janem 
Hanušem, ředitelem 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/36/Z 

  ve výdajích – odbor školství 

   Opava v pohybu  
   (3793,5139,00000000,0030,0002423000000)     - 12.700,00 Kč 

     
   Charita Opava-Pokojný přístav  
   (4344,5223,00000000,0030,0000111000000) + 12.700,00 Kč 
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377/20 ZM 16 
 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Opava  
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

 a) smlouvu, (MMOPP00FBZ6L), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října  117, 702 18 
Ostrava, IČ 70890692 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2016/37/Z 
  ve výdajích – odboru životního prostředí 
  ba) Plnění strategického plánu 2015-2020  
   nespecifikované rezervy  
   (3636,5901,000000000,0130,0002431250000) - 156 235,00 Kč 
     
  bb) investiční transfery krajům  
   (2115,6342,000000000,0130,0000000000000) + 156 235,00 Kč 
 
 
 
378/20 ZM 16 
 

Obecn ě závazná vyhláška č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálního 
odpadu 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu se sazbou poplatku, ve výši 495,00 Kč s účinnosti od 1. 1. 2017 
 

 
 
 
379/20 ZM 16 
 

Bezúplatný p řevod budovy , k.ú. Kate řinky u Opavy  

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  bezúplatné nabytí budovy bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku 
parc.č. st. 2849 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2 v katastrálním 
území Kateřinky u Opavy, zapsané na LV č. 1878 pro k.ú. Kateřinky u Opavy  
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava  
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380/20 ZM 16 
 

Nabídka Čedar spol. s  r.o.  

 Zastupitelstvo města 

  neschvaluje  

  přijetí nabídky o koupi jednotky 19/1 dílna nebo provozovna a podílu  
na společných prostorách ve výši 17409/140540 na pozemku parc.č. 44 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 19,20 bytový dům 
v katastrálním území Opava-Město, zapsané na LV č. 828 pro k.ú. Opava-Město 
firmy Čedar spol. s r.o., IČ: 47682302, se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1117/29, 
Kateřinky, PSČ: 747 05 Opava, zastoupené jednatelem, Luďkem Červenkou 
 

 
 
 
381/20 ZM 16 
 

Stezka pro chodc e a cyklisty v  Opavě – Komárov (II. etapa) – prominutí pohledávky  

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  
 

prominutí pohledávky statutárního města Opavy, jako objednatele díla, v celkové 
výši 120.000,00 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s předáním stavby  
s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ (II. etapa)  
za společností Rosis s.r.o., IČ: 46576576 se sídlem Opava 5, Vrchní 1556/43, 
PSČ 747 05 jako zhotovitele uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne  
19. 05. 2016  
 

 
 
 
382/20 ZM 16 
 

Realizace investi čních akcí v  roce 2017  

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  seznam investičních akcí na rok 2017 s tím, že v roce 2017 budou realizovány 
akce uvedené pod oddílem „zařazené k realizaci v roce 2017“ a akce  
pod oddílem „dotační tituly“ jen v případě získání dotace  

 
 
 
383/20 ZM 16 
 

Investi ční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2017  

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  seznam projektových dokumentací na rok 2017 
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384/20 ZM 16 
 

Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejíc ích služeb z rozpo čtu SMO na 
rok 2017 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu 
statutárního města Opavy na rok 2017 ve výši 16.017.200,00 Kč – viz příloha  
č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení  

 
 
385/20 ZM 16 
 

Dodatek č. 3 ke ZL Mate řské školy k řesťanská Opava, Mnišská – příspěvková 
organizace 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  dodatek č. 3 (MMOPP00ELCVG) ke Zřizovací listině Mateřské školy křesťanská 
Opava, Mnišská – příspěvková organizace 

 
 
 
386/20 ZM 16 
 

Rozdělení Mate řské školy D ětský sv ět, Opava, p říspěvková organizace  

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

 1. záměr rozdělení organizace Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková 
organizace se sídlem 17. listopadu 994/6, 747 06 Opava, IČ 71000160, ke dni 
30. 6. 2017 s přechodem majetku, práv a závazků na tyto nové příspěvkové 
organizace:   

 a) příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu 994/6, 747 06 Opava s účinností  
od 1. 7. 2017. Na tuto PO dále přechází majetek, práva a závazky  
MŠ Vaníčkova z rozdělované organizace 
 

 b) příspěvková organizace Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková 
organizace se sídlem Šrámkova 1333/6, 747 05 Opava s účinností  
od 1. 7. 2017. Na tuto PO přechází majetek, práva a závazky MŠ Jateční 
z rozdělované organizace 
 

 2. záměr vzniku nových příspěvkových organizací: 

 a) příspěvková organizace Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková 
organizace se sídlem 17. listopadu 994/6, 747 06 Opava s účinností  
od 1. 7. 2017. Na tuto PO dále přechází majetek, práva a závazky  
MŠ Vaníčkova z rozdělované organizace 
 

 b) příspěvková organizace Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková 
organizace se sídlem Šrámkova 1333/6, 747 05 Opava s účinností  
od 1. 7. 2017. Na tuto PO přechází majetek, práva a závazky MŠ Jateční 
z rozdělované organizace 
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387/20 ZM 16 
 

Uplatn ění předkupního práva  

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

 a) uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust. § 3056 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u nabízené nemovitosti : 

  stavby bez čp/če, způsob využití garáž stojící na pozemku parc.č. 901/3 
v katastrálním území Opava - Předměstí, který je v podílovém spoluvlastnictví  
M. D., bytem Opava, Z. F., bytem Opava, R. U., bytem Ostrava, za nabízenou 
kupní cenu 102.000,00 Kč 
 

 b) kupní smlouvu (MMOPP00EIR2N) mezi Magdalenou Gebauerovou, insolvenční 
správkyni M. D., se sídlem Opava, Z. F., bytem Opava, R. U., bytem Ostrava,  
a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2016/38/Z 
  ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 
   výkupy pozemků  
   (3639,6130,00000000,0052,0000000000000) - 102.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 
   nákup nemovitého majetku  
   (3639,6121,00000000,0051,0000000000000) + 102.000,00 Kč 
 
 
 
388/20 ZM 16 
 

Investi ční akce „Podvihov – obecní ú řad a hasi čská zbrojnice“ – DODATEK č. 1 ke 
smlouv ě o dílo 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  DODATEK č. 1 (MMOPP00GGMOC) ke smlouvě o dílo (MMOPP00GGNMF)  
ze dne 19. 5. 2016 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města a společností AF Stav Krnov s.r.o., se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01  
Krnov, IČ: 05091632, zastoupenou Bc. Alešem Fouskem, jednatelem 
společnosti, 

- cena díla dle smlouvy        5.685.289,00 Kč 
- změna ceny díla dle tohoto DODATKU č. 1          - 185.584,00 Kč 
- celková cena         5.499.705,00 Kč 
- DPH 21%         1.154.938,00 Kč 
- nová cena celkem s DPH                  6.654.643 ,05 Kč 
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389/20 ZM 16 
 

Převod technické infrastruktury na ul. Divišova  
 
 

 Zastupitelstvo města 
 
 

  schvaluje  
 

  budoucí kupní smlouvu, (MMOPP00FM61Y) mezi  Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. R.P. bytem Opava, Kylešovice 
a R. K. bytem Raduň a K.K. bytem Opava, Kylešovice a S.O. bytem Opava, 
Kateřinky a M.V. bytem Opava, Kylešovice a J.V. bytem Opava, Kylešovice 
týkající se bezúplatného převodu pozemků parc.č. 1393/2, na části pozemku 
parc.č. 1393/1, označeného dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků  
č. 3354-24/2016 ze dne 13. 6. 2016 novým parc.č. 1393/3, na části pozemku 
parc.č. 1392/1 označeného dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků  
č. 3354-24/2016 ze dne 13. 6. 2016 novým parc.č. 1392/18, na části pozemku 
parc.č. 1392/2 označeného dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků  
č. 3354-24/2016 ze dne 13. 6. 2016 novým parc.č. 1392/19, na pozemku parc.č. 
1399/36, na pozemku parc.č. 1392/2, na pozemku parc.č. 1397/29, na části 
pozemku parc.č. 1397/29 označeného dle Geometrického plánu pro rozdělení 
pozemků č. 3354-24/2016 ze dne 13. 6. 2016 novým parc.č. 1397/32, na části 
pozemku parc.č. 1394 označeného dle Geometrického plánu pro rozdělení 
pozemků č. 3065-64/2012 ze dne 19. 6. 2012 novým parc.č. 1395/2 díl a,  
na části pozemku parc.č. 1395 označeného dle Geometrického plánu pro 
rozdělení pozemků č. 3065-64/2012 ze dne 19. 6. 2012 novým parc.č. 1395/2 díl 
b, na části pozemku parc.č. 1391 označeného dle Geometrického plánu  
pro rozdělení pozemků č. 3065-64/2012 ze dne 19. 6. 2012 novým parc.č. 
1391/2, parc.č. 1392/1, 1393/1, 1397/29, 1399/1, 1397/28, 1403 v k.ú. 
Kylešovice včetně stávající komunikace, která se nachází na výše uvedených 
pozemcích vybudované v rámci stavby „Technická a dopravní infrastruktura RD 
lokalita P. C., ul. Hlavní – Joži Davida, Opava Kylešovice 2. etapa SO-01 
Komunikace“ za kupní cenu 1,00 Kč, a převodu veřejného osvětlení 
nacházejícího se na pozemcích parc.č. 1393/2, 1391, 1395, 1393/1, 1392 v k.ú. 
Kylešovice v rámci stavby „Technická a dopravní infrastruktura RD lokalita P. C., 
ul. Hlavní – Joži Davida, Opava Kylešovice 2. etapa SO-06 Veřejné osvětlení“  
za kupní cenu 1,00 Kč 

 
 
 
 
 
390/20 ZM 16 
 

Dotace ostatní  

 Zastupitelstvo města 

 1.  

  bere na v ědomí  

 a) žádost o finanční dotaci MgA. M. M. P.,  bytem Opava, na náklady související 
s hudebním festivalem FreiPlatz – opavská klubová noc, ve výši 40.000,00 Kč 
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390/20 ZM 16  schvaluje  

 a1) smlouvu, MMOPP00CWPSB, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a MgA. M.M.P. bytem Opava, na náklady související 
s hudebním festivalem FreiPlatz – opavská klubová noc, ve výši 40.000,00 Kč 
 

  schvaluje  
 

 a2) Rozpočtové opatření č. 2016/39/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč 
     
   M. M. P.  
   (3319,5212,00000000,0020,0000208000000)    + 40.000,00 Kč 
   
  bere na v ědomí  

 b) žádost o finanční dotaci Domovu Bílá Opava, příspěvkové organizaci se sídlem 
Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, na náklady 
související s částečnou obměnou interiérového vybavení bytových jednotek a 
prostor Domova Bílá Opava, příspěvková organizace, ve výši 328.164,00 Kč 
 

  schvaluje  

 b1) smlouvu, MMOPP00CWPBO, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Domovem Bílá Opava se se sídlem Rybářská 545/27, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, zastoupeným Mgr. Michalem Jiráskou,         
na náklady související s částečnou obměnou interiérového vybavení bytových 
jednotek a prostor Domova Bílá Opava, ve výši 250.000,00 Kč 
 

  schvaluje  

 b2) Rozpočtové opatření č. 2016/40/Z 

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 250.000,00 Kč 
     
   Domov Bílá Opava  
   (4350,5339,00000000,0020,0000180000000) + 250.000,00 Kč 
   
  bere na v ědomí  

 c) žádost o finanční dotaci Happy sportu Opava se sídlem Na Bahně 1190/15, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 65888774, na podporu sportovního klubu 
EXTRALIGA kadeti, ve výši 85.000,00 Kč 
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390/20 ZM 16 c1)  schvaluje  

  Smlouvu o poskytnutí dotace v těchto základních parametrech: 
- Příjemce: Happy sport Opava se sídlem Na Bahně 1190/15, Kateřinky, 747 05 
  Opava, IČ 65888774,  
- výše dotace 40.000,00 Kč 
- účel dotace: náklady na extraligu kadetů 
- období uznatelných nákladů: 01.10.2016 – 30.04.2017 
- vyúčtování dotace: do 30.06.2017 
- splatnost: do 10dnů od podpisů smlouvy 
 

 2. nepřijalo usnesení  
 

  k žádosti o finanční dotaci Centru pro seniory Trojlístek, z.s. se sídlem Opavská 
16, Bohuslavice, 747 19, na náklady související s projektem Seznamujeme 
se s počítačem I., II., ve výši 60.000,00 Kč 
 

 
 
 
391/20 ZM 16 
 

Rozpo čet města Opavy na rok 2017  
Rozpo čtový výhled 2018-2019 
Záměr p řijetí externích zdroj ů na překlenutí financování akcí, spolufinancovaných z 
EU, ze státního rozpo čtu a státních fond ů 
 

 Zastupitelstvo města 

 1. schvaluje  
 

 a) upravený rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2017 uvedený v příloze  
č. 2,  která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení  
 

 b) rozpočtový výhled na roky 2018–2019 uvedený v příloze č. 3, která tvoří 
nedílnou součást tohoto usnesení 
  

 2. uděluje  
 

  kompetence radě města a odboru finančnímu a rozpočtovému k hospodaření 
podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst.2.,písm.a) zákona 
č.128/2000Sb., o obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle 
návrhu rozpočtu na rok 2017 v rozsahu: 
 

 a) všechna rozpočtová opatření, týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, 
Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), z Úřadu regionálních rad 
soudržnosti (ÚRR) a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, 
pokud poskytovatel neurčil jinak 

 b) ostatní rozpočtová opatření, zvyšující nebo snižující schválený rozpočet 
do úhrnné výše 10-ti% celkové schválené částky rozpočtu. Do tohoto finančního 
objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu 
schválených položek, např. z položek „rezervních“ do jednotlivých akcí nebo 
jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou 
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3. zmocňuje 

  vedoucího odboru finančního a rozpočtového a vedoucí oddělení rozpočtu  
a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět rozpočtová 
opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2016 v případech, kdy 
finanční prostředky jsou rezervovány v rozpočtu na rok 2016, ale výdej za ně  
se uskuteční v roce 2017, případně později 
 

 4. schvaluje  

 a) záměr přijetí externích zdrojů na překlenutí financování akcí, spolufinancovaných 
ze zdrojů EU, státního rozpočtu a státních fondů do výše 50.000.000,00 Kč   

 b) záměr přijetí dlouhodobého úvěru do výše rámce 380.000.000,00 Kč 
na financování investičních akcí statutárního města Opavy se zůstatkem 
ke splácení k 31. 12. 2020 ve výši 300.000.000,00 Kč 
 

 5.  ukládá  

  radě města maximálně aktivizovat svou činnost ve vztahu k dotačním projektům 
a urychlit jejich přípravu tak, aby v létech 2017 a 2018 byly realizovány dotační 
projekty dle možností dotačních titulů   
 

 
 
392/20 ZM 16 
 

Majetkové záležitosti  

 Zastupitelstvo města  

 1. odro čuje  
 

 a) projednání kupní smlouvy  (PID MMOPP00FP5F6)  
 

 b) projednání kupní smlouvy  (PID MMOPP00FBH1S)  
 

 2. schvaluje  

 a) kupní smlouvu (PID MMOPP00FG5EI) mezi Statutárním městem Opavou se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem L. Ch., 
paní M. K., Mgr. P. K., manžely Ing. M. a Ing. I. L., manžely MUDr. J. a MUDr. D. 
N., panem R.P. a paní H. Z. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 2530/896 – ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní 
cenu 36.800,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 9.11.2016, č. usn. 
1681/49 RM 16 odst. 1 písm. a) schvaluje)  

 b) kupní smlouvu (PID MMOPP00FG7HP) mezi Statutárním městem Opavou se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem L. G. 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1371/1  
–zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu  
46.400,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena stanovena obálkovou metodou)  
(RMO 9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 odst. 1 písm. b) schvaluje)  
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392/20 ZM 16 c) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FG88R) mezi Statutárním 
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem J. P. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 
1465 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1460/3 - zahrada,  vše k.ú. Opava  
- Předměstí, za kupní cenu 272.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 
(RMO 23.11.2016, č. usn. 1733/50 RM 16 odst. 1 písm. a) schvaluje)  

 d) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FG8BC) mezi Statutárním 
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a manžely JUDr. M. Č. a MUDr. P. Č. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc.č. 2323/2 – orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní 
cenu 50.560,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 23.11.2016, č. usn. 
1733/50 RM 16 odst. 1 písm. b) schvaluje)  
 

 e) kupní smlouvu (PID MMOPP00FG7E4) mezi Statutárním městem Opavou se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely  
Ing. M. A. a MUDr. H. A. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej 
pozemku parc.č. 60/24 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, za kupní cenu 
33.600,00 Kč, tj. 960,00 Kč/m2 (cena dle zásad ) (RMO 23.11.2016, č. usn. 
1733/50 RM 16 odst. 1 písm. c) schvaluje)  

 f) kupní smlouvu (PID MMOPP00FG6EB) mezi Statutárním městem Opavou se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní H. D., paní 
R. H., panem J. K., paní E. K., panem Bc. J. K., manžely P. a Š. P., paní V. S., 
paní T. S., manžely D. a D. T., manžely J. a H. V., paní L. O. jakožto kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2505/2 – zahrada, k.ú. Opava  
- Předměstí, za kupní cenu 262.400,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 
(RMO 23.11.2016, č. usn. 1733/50 RM 16 odst. 1 písm. d) schvaluje)  
 

 g) kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FG861) mezi Statutárním 
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím  
a panem J. M. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku 
parc.č. 51 – ostatní plocha, označeného dle nezapsaného GP novým parc.č. 
51/4 k.ú. Opava - Město, za kupní cenu 822.756,00 Kč,tj. 3 036,00 Kč/m2 (cena 
dle znaleckého posudku) (RMO 23.11.2016, č. usn. 1733/50 RM 16 odst. 1 
písm. e) schvaluje)  
 

 h) kupní smlouvu (PID MMOPP00FBF92) mezi Statutárním městem Opavou se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. P. S. a Ing. 
T. H. jakožto kupujícími, jejímž předmětem prodej pozemku parc.č. 2530/687  
– zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/573 – ostatní plocha 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/915,  k.ú. 
Opava - Předměstí, za kupní cenu 590.000,00 Kč, tj.1.145,00 Kč/m2 (cena  
dle znaleckého posudku) (RMO 30.11.2016, č. usn. 1764/51 RM 16 odst. 2 
písm. a) schvaluje) 
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392/20 ZM 16 i) kupní smlouvu (PID MMOPP00FBEEK) mezi Statutárním městem Opavou se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní J. B., 
manžely V. a D. D., panem P. H., paní S. J., paní M. L., manžely J. a J. O., 
manžely R. a S. P., paní H. P., manžely J. a M. R., manžely J. a K. S., paní M. 
Š.,  manžely O. a I. U., manžely R. a A. Z., paní Z. Z., společností Rozvoj, 
stavební bytové družstvo, paní J. O., manžely I. a T. S., paní H. K., manžely J.  
a H. L., paní M. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 
233/1 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 237/6 – zastavěná plocha a nádvoří 
a částí pozemku  parc.č. 220/5 – zastavěná plocha a nádvoří, označených  
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 220/15 a parc.č. 220/16, vše 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 526.600,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada 
nákladů spojených s převodem (RMO 30.11.2016, č. usn. 1764/51 RM 16 odst. 
2 písm. d) schvaluje)  
 

 3. schvaluje  

  směnnou smlouvu (PID MMOPP00G0JQF) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Model Obaly a.s., 
jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č.778/1 označené  
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 778/7 o výměře 260 m2  
ve vlastnictví SMO za část pozemku parc.č. 778/2 označené dle nezapsaného 
geometrického plánu jako parc.č. 778/8 o výměře 260 m2 ve vlastnictví 
společnosti Model Obaly, vše k.ú. Opava – Předměstí (RMO 30.11.2016, č. usn. 
1764/51 RM 16 odst. 3) schvaluje) 
 

 4. schvaluje  

  darovací smlouvu (PID MMOPP00FG87W) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako dárcem a Povodím Odry, s.p. 
se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČ 70890021  jakožto 
obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemků parc.č. 2407/52 -  ostatní  
plocha a parc.č. 2407/5 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy (RMO 
23.11.2016, č. usn. 1733/50 RM 16 odst. 3) schvaluje)  
 

 
 

5. ruší  

  usnesení ZMO ze dne 8.2.2016 č.u. 253/13 ZM 16 bod 3 (schvaluje návrh 
smlouvu o budoucí darovací smlouvě (MMOP00FM7TV) mezi Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 
00 Praha 4, IČ 65993390, zastoupenou JUDr. Pavlem Šolcem, pověřeným 
řízením právního odboru jako budoucím dárcem a Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako budoucím obdarovaným, jejímž 
předmětem je převod části pozemku parc. č. 3069, parc.č. 3054, parc.č. 3055, 
parc.č. 3056, parc.č. 3057, parc.č. 3058, parc.č. 3059, parc.č. 3060, parc.č. 
3062, parc.č. 3063, parc.č. 3064, parc.č. 3082/32 a části parc.č. 3082/3, k.ú. 
Jaktař a části pozemku parc.č. 635/3, k.ú. Vávrovice včetně stávající silnice  
na pozemcích se nacházejících (RMO 13.1.2016, č. usn. 986/29 RM 16 odst. 2) 
schvaluje)) 
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  smlouvu o budoucí darovací smlouvě (PID MMOPP00FG7T1) mezi Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390  jakožto budoucím dárcem  
a  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemků parc.č. 3069, 
parc.č. 3054, parc.č. 3055, parc.č. 3056, parc.č. 3057, parc.č. 3058, parc.č. 
3059, parc.č. 3060, parc.č. 3062, parc.č. 3063, parc.č. 3064, k.ú. Jaktař a části 
pozemku parc.č. 635/3, k.ú. Vávrovice včetně stávající silnice, která se nachází 
na výše uvedených pozemcích a rovněž na pozemku parc.č. 3082/32 a části 
parc.č. 3082/3 (které nejsou předmětem darovací smlouvy), k.ú. Jaktař (RMO 
23.11.2016, č. usn. 1733/50 RM 16 odst. 5) schvaluje)  
 

 7. schvaluje  

 a) kupní smlouvu (PID MMOPP00FBEGA) mezi ČR – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 
2, zastoupeným Ing. Karolem Siwkem, ředitelem územního pracoviště Ostrava,  
IČ 69797111  jakožto prodávajícím a  Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě 
pozemku parc.č. 1814 - ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 
287.380,00 Kč, tj. 150,62 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 30.11.2016, č. usn. 
1764/51 RM 16 odst. 1 písm. a) schvaluje) 

 b) kupní smlouvu (PID MMOPP00FBEH5) mezi panem R. K.  jakožto prodávajícím 
a Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem koupě pozemku parc.č. 467/1 – orná půda, k.ú. 
Vávrovice, za kupní cenu 14.710.920,00 Kč, tj. 280,00 Kč/m2 (cena dohodou) 
(RMO 30.11.2016, č. usn. 1764/51 RM 16 odst. 1 písm. b) schvaluje) 

 c) Rozpočtové opatření č. č.2016/41/Z 
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
                    Průmyslová zóna Jaktař (Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská) 
                    - rezerva na stavbu 
                       (2123,6901,00000120,0220,0007582000000)                 - 14.710.920,00 Kč 
 
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 
                    Průmyslová zóna Jaktař (Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská) 
                    - výkupy pozemků 
                       (2123,6130,00000120,0052,0007582000000)               + 14.710.920,00Kč 
(RMO 30.11.2016, č. usn. 1764/51 RM 16 odst. 1 písm. c) schvaluje) 

 d) kupní smlouvu  (PID MMOPP00GIOWS) mezi Statutárním městem Opavou  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako kupujícím a p. Z. S. a pí. L. S., 
bytem Opava,  jakožto prodávajícími, jejímž předmětem je koupě pozemků 
parc.č. 177/2 a parc.č. 177/3 v k.ú. Jarkovice (cena dohodou) 
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-garážišt ě Otická 

  kupní smlouvu (PID MMOPP00FG8AH) mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní K. Š.  
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
2530/402 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,  
za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 23.11.2016, 
č. usn. 1733/50 RM 16 odst. 2) schvaluje)  
 

 9. schvaluje  
-garážišt ě Wolkerova  

  kupní smlouvu (PID MMOPP00FG7S6) mezi Statutárním městem Opava se 
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem M. Š., 
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
st.2068 - zastavěná plocha a nádvoří a prodej podílu o velikosti 1/14 na 
pozemku parc.č 1553/51 a podílu o velikosti 1/14 na pozemku parc.č. 1553/52, 
k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 13.186,00 Kč, (cena dle zásad) (RMO 
9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 odst. 2) schvaluje) 
 

 10. neschvaluje  

 a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2168/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava  
– Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy (RMO 9.11.2016, č. usn. 
1681/49 RM 16 odst. 3 písm. a) neschvaluje) 
 

 b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 17/1 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař,  
dle zákresu ve snímku katastrální mapy (RMO 9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 
odst. 3 písm. b) neschvaluje) 
 

 
 

c) záměr prodeje pozemku parc.č. 429 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava  
– Město (RMO 9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 odst. 3 písm. c) neschvaluje) 
 

 d) záměr prodeje pozemku parc. 826/15 – zastavěná plocha a nádvoří, části 
pozemku parc.č. 826/18 – ostatní plocha, části pozemku parc.č. 3331 – ostatní 
plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy (RMO 
9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 odst. 3 písm. d) neschvaluje) 
 

 e) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1403 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice,  
dle zákresu ve snímku katastrální mapy (RMO 9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 
odst. 3 písm. e) neschvaluje) 
 

 f) záměr prodeje pozemku parc.č. 333/1 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař (RMO 
9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 odst. 3 písm. f) neschvaluje) 

 g) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1563 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař,  
dle zákresu ve snímku katastrální mapy (RMO 9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 
odst. 3 písm. g) neschvaluje) 
 

 h) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2063/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava  
- Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy (RMO 9.11.2016, č. usn. 
1681/49 RM 16 odst. 3 písm. h) neschvaluje) 
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(RMO 9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 odst. 3 písm. i) neschvaluje) 

 j) záměr prodeje pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda a pozemku parc.č. 2577/1  
– orná půda, k.ú. Kylešovice (RMO 9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 odst. 3 
písm. j) neschvaluje) 
 

 k) prodej pozemku parc.č. 1460/3 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí,  
panu Stanislavu Otýpkovi (RMO 23.11.2016, č. usn. 1733/50 RM 16 odst. 6 
písm. a) neschvaluje)  
 

 l) prodej podílů o velikosti 1720/2000 pozemku parc.č. 354 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (RMO 23.11.2016, č. usn. 1733/50 RM 16 
odst. 6 písm. a) neschvaluje)  
 

 11. neschvaluje  

  snížení kupní ceny na částku 160,00 Kč/m2 pozemku parc.č. 2501/3 – zahrada, 
k.ú. Opava – Předměstí (RMO 9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 odst. 4) 
neschvaluje) 
 

 12. neschvaluje  

  úplatný převod pozemku parc.č. 2761/1 – ostatní plocha, katastrální území 
Kylešovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy 
(RMO 9.11.2016, č. usn. 1681/49 RM 16 odst. 5) neschvaluje) 
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Dotační programy 2017 - vyhodnocení   

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení 
dotací žadatelům v Programu KULTURA 2017, Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
EVVO 2017 a Programu PREVENCE KRIMINALITY 2017 
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Harmonogram zasedání  ZMO na rok 2017  

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  harmonogram zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2017: 
20. 02. 2017 
24. 04. 2017 
19. 06. 2017 
18. 09. 2017 
11. 12. 2017 
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Obecn ě závazná vyhláška o místní m poplatku ze ps ů 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016, o místním poplatku ze psů s účinností 
od 1. 1. 2017 
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Schválení smluv – přímá podpora z  rozpo čtu 2017 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

 a) smlouvu, MMOPP00CWPF4, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a spolkem PREEDUK z.s. se sídlem Pod Hanuší 364, 747 41 
Hradec nad Moravicí, IČ 65889053, zastoupeným Mgr. Hanou Borunskou, 
předsedkyní, ve výši 100.000,00 Kč 
 

 b) smlouvu, MMOPP00CWPGZ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Basketbalovým klubem Opava se sídlem Žižkova 2904/8, 
Předměstí, 747 07 Opava, IČ 25840576, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, 
předsedou představenstva, ve výši 6.400.000,00 Kč 
 

 c) smlouvu, MMOPP00CWPHU, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 
413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 04618751, zastoupeným Miroslavem Glosem, 
jednatelem a Milanem Kolářem, jednatelem, ve výši 4.000.000,00 Kč 
 

 d) smlouvu, MMOPP00CWPIP, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 
105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Markem 
Hájkem, předsedou představenstva, ve výši 11.000.000,00 Kč 
 

 e) smlouvu, MMOPP00CWPDE, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Basketbalovým klubem Opava se sídlem Žižkova 2904/8, 
Předměstí, 747 07 Opava, IČ 25840576, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, 
předsedou představenstva, ve výši 1.400.000,00 Kč 
 

 f) smlouvu, MMOPP00CWPKF, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 
105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Markem 
Hájkem, předsedou představenstva, ve výši 3.800.000,00 Kč 
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396/20 ZM 16 g) smlouvu, MMOPP00CWPLA, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Slezským FC Opava, z.s. se sídlem Lipová 105/2, 
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22883304, zastoupeným Aloisem Grussmannem, 
předsedou spolku, ve výši 200.000,00 Kč 
 

 h) smlouvu, MMOPP00CWPJK, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací 
se sídlem Komenského 394/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným 
Petrem Pavlíčkem, ředitelem, ve výši 62.000,00 Kč 
 

 i) smlouvu, MMOPP00CWPM5, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková 
organizace se sídlem Havlíčkova 520/1, 746 01 Opava, IČ 47813482, 
zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou, ředitelkou, ve výši 44.000,00 Kč 
 

 j) smlouvu, MMOPP00CWPN0, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Základní školou pro tělesně postižené, Opava, 
Dostojevského 12, Dostojevského 1669/12, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 
47813229, zastoupenou Mgr. Silvií Häuserovou, ředitelkou, ve výši 26.000,00 Kč 
 

 k) smlouvu, MMOPP00CWPPQ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Martinem Žižlavským se sídlem Krnovská 28/45, 746 01 
Opava, IČ 65518161, ve výši 200.000,00 Kč 
 

 l) smlouvu, MMOPP00CWPCJ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 
413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 04618751, zastoupeným Miroslavem Glosem, 
jednatelem a Milanem Kolářem, jednatelem, ve výši 6.000.000,00 Kč 
 

 
 
 
 
397/20 ZM 16 
26/20 

Strategie integrované teritoriální investice ostrav ské aglomerace (ITI) - změny 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace 
na období 2014-2020 
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Žádost ZŠ Opava, Vrchní o p říslib z řizovatele k  předfinancování a spolufinancování 
projektu 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „Společné učení 
- cesta k úspěchu“ Základní školy Opava, Vrchní 19 -  příspěvková organizace 
ve výši 19 803 EUR  
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Změny v  ostatních orgánech spole čnosti ve vlastnictví Statutárního m ěsta Opava  

 Zastupitelstvo města 

  odro čuje  

  projednání materiálu „Změny v ostatních orgánech společnosti ve vlastnictví 
Statutárního města Opava“ 
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Smlouva o spolupráci p ři výstavb ě a budoucí údržb ě cyklistické stezky Jakartovice 
– Litultovice – Otice – Opava – úsek Otice-Opava 1.  etapa 
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  smlouvu o spolupráci při výstavbě a budoucí údržbě cyklistické stezky Otice-
Opava (MMOPP00D6QWH) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem 
Křupalou,primátorem a Obcí Otice, se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, 
zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou 
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RESOLVE – partnerská dohoda o spolupráci (MSK, OV, OP)  

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  Dohodu o spolupráci, (MMOPP00APNM0), mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,   IČ  00300535, zastoupenou  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, Moravskoslezským krajem  
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890692, 
zastoupená prof. Ing. Ivo Vondrákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem 
Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 0084451, 
zastoupenou Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem města 
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Zpráva o činnosti orgán ů města dle §  5 odst. 2 zákona o obcích a orgán ů ZMO dle § 
117 odst. 1 zákona o obcích 
- zpráva o činnosti Rady statutárního m ěsta Opavy za období od 08. 09. 2016 do 

30. 11. 2016 
- zpráva o činnosti výbor ů Zastupitelstva statutárního m ěsta Opavy od 16. 09. 

2016 do 09. 12. 2016 
 

 Zastupitelstvo města 

  bere na v ědomí  

 a) činnost Rady statutárního města Opavy za období od 08. 09. 2016 do 30. 11. 
2016 

 b) činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města 
Opavy za období od 16. 09. 2016 do 09. 12. 2016 
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastu pitelstvu m ěsta za období 
od 08. 09. 2016 
 

 Zastupitelstvo města 

  bere na v ědomí  

  informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města  
za období od 08. 09. 2016 
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Zpráva o kontrole pln ění přijatých usnesení ZMO  

 Zastupitelstvo města 

  bere na v ědomí  

  zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy 
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Stanovení m ěsíčních odm ěn neuvoln ěným členům zastupitelstva m ěsta, stanovení 
paušální částky jako náhrady výd ělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvoln ěným zastupitel ům  
 

 Zastupitelstvo města 

  schvaluje  

  odměny neuvolněným členům zastupitelstva v členění:    
 

 a) člen rady                                               měsíční odměna      5.603,00 Kč 

 b) člen zastupitelstva (bez další funkce)     měsíční odměna     1.973,00 Kč 
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405/20 ZM 16 c) předseda výboru zastupitelstva 
nebo předseda komise rady (mimo 
člena komise pro občanské obřady)       měsíční odměna      2.913,00 Kč 
 

 d) člen výboru, komise rady (mimo 
člena komise pro občanské obřady)       měsíční odměna      2.332,00 Kč 
 

 e) předseda komise pro občanské obřady  měsíční odměna     4.356,00 Kč 
 

 f) člen komise pro občanské obřady             měsíční odměna    4.024,00 Kč 
 

 g) neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru, paušální částku ve výši 240,00 Kč/hod pro rok 2017, která 
jim bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce 

  s účinností ode dne 1. 1. 2017 
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Participativní rozpo čet statutárního m ěsta Opavy  

 Zastupitelstvo města 

 1. schvaluje  

  zavedení stabilní výdajové položky PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET do rozpočtu 
statutárního města Opavy od roku 2017 
 

 2. schvaluje  

  upravený návrh Metodiky pro participativní rozpočet statutárního města Opavy 
na rok 2017 
 

 3. schvaluje  

  vyčlenění části finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2017 na jeho 
participativní část ve výši 300 000,00 Kč 
 

 4. pov ěřuje 

  náměstka primátora Mgr. Dalibora Halátka k sestavení pracovní skupiny pro 
aktualizaci metodiky participativního rozpočtu a její zařazení do praxe se všemi 
zástupci politických klubů 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim K řupala   v.r.  
primátor 

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

 


