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1054 - kuchyň o výměře 13,96 m2
, místnost č . 1055 - kuchyň o výměře 

19,93 m2
, místnost č . 1056- kuchyň o výměře 5,40 m2

, místnost č. 1058 -
sklad o výměře 2,66 m2

, místnost č. 1059 - výtah o výměře 1,08 m2
• 

místnost č. 1060- sklad o výměře 5,98 m2
, místnost č . 1061 - mrazící box 

o výměře 3,45 m2
, místnost č. 1062 - sklad o výměře 3,73 m2

, v 2. NP -
místnost č. 2031 -sklad o výměře 3,14 m2

, místnost č. 2032 - kuchyň o 
výměře 16,94 m2

, místnost č . 2033- sklad o výměře 4,97 m2
, místnost č. 

2034 - výtah o výměře 1,09 m2
, místnost č. 2035- sklad o výměře 2,22 m 2

, 

místnost č . 2036 - chodba o výměře 5,76 m 2
, místnost č . 2043 - šatna 

personálu o výměře 14,38 m2
, místnost č. 2044- šatna personálu o výměře 

8,55 m2
, ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.06.2015 na novou platnost 

smlouvy do dne 30.06.2020 (prostory umístěné v budově Zimního stadionu 
v Opavě) 
Hlasování: 11-0-0 

Uplatnění předkupního práva 

Rada města 

1. bere na vědomí 

usnesení zastupitelstva města č.86/6 ZM 15 odst. 2,3 a 4 ze dne 
27. 4. 2015 

2. ukládá (Pozn: Varianta A) 

a) odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby ve spolupráci 
s odborem hlavnfho architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy 
posuzoval nabídky na uplatnění předkupního práva Statutárnfho města 
Opavy dle § 3036 občanského zákoníku v případech, kdy bude městu 
nabídnuta koupě jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky 
vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nebo stavby 
garáže, kteréžto stavby jsou zřízeny na pozemku ve vlastnictví města, a to 
zejména z hlediska majetkoprávních zájmů města, budoucích rozvojových 
aktivit města a jeho územního plánu, jakož i z hlediska ekonomické 
výhodností nabídky, a aby všechny posouzené nabídky spolu 
se zdůvodněním navrhovaného postupu bez zbytečného odkladu, 
tj . zpravidla do jednoho měsíce ode dne doručeni nabídky, předkládal radě 
města k rozhodnutí , zda bude daná nabídka předložena k rozhodnuti 
zastupitelstvu města 

b) odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy, aby 
odboru majetku města Magistrátu města Opavy poskytoval na vyzváni 
součinnost potřebnou pro řádné plnění úkolů uložených odboru majetku 
města Magistrátu města Opavy dle odst. 2 písmene a) tohoto usnesení, 
zejména aby se vyjadřoval k potřebnosti či vhodnosti nabytí nabídnuté věci 
městem z hlediska budoucích rozvojových aktivit města a jeho územního 
plánu 

Hlasování: 9-0-1 

ZidkovaR
Zvýraznění

ZidkovaR
Zvýraznění

ZidkovaR
Zvýraznění

ZidkovaR
Zvýraznění



430/14 RM 15 
bod 10/14 

431/14 RM 15 
bod 11/14 

432/14 RM 15 
bod 12/14 

3. 
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ukládá 

odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby v případě, že se 
uplatní usnesení zastupitelstva č. 502/23 ZM 14 odst. 2 ze dne 28. 4. 2014, 
tzn .. že příslušný orgán města nerozhodne, že nabytí nabídnuté nemovité 
věci je pro město potřebné či vhodné, zpracovával a odesílal osobám, 
které nabídku učinily, písemné sdělen í, že Statutární město Opava své 
předkupní právo k nabídnuté nemovité věci v souladu s usnesením 
zastupitelstva města č. 86/6 ZM 15 odst. 2 ze dne 27. 4. 2015 neuplatňuje 
Hlasování: 10-0-0 

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy 

Rada města 

1. odvolává 

manažerku Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy 
pro sídliště Kateřinky Mgr. Petru Vlčovou , referentku odboru rozvoje města 
a strategického plánování Magistrátu města Opavy 

2. jmenuje 

Mgr. Barboru Bendíkovou, referentku odboru rozvoje města a strategického 
plánování Magistrátu města Opavy, manažerkou Integrovaného plánu 
rozvoje Statutárního města Opavy pro sídl iště Kateřinky určeného 
pro Integrovaný operační program s účinnosti od 23. 6 . 2015 

pro předložení zastupitelstvu města 

Hlasováni : 11-0-0 

Změna pracovního poměru ředitelů škol 

Rada města 

schvaluje 

změnu pracovního poměru ředite lů škol z doby urči té na pracovní poměr 
na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2015, přičemž šestileté období 
výkonu práce na pracovním místě řed itele školy není dotčeno 

Hlasování: 11-0-0 


