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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 18. 11. 2013 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
omluven
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Marie Vavrečková
Ing. arch. Zdeněk Bendík
paní Ruth Hrbáčová
Mgr. Renáta Mrákotová
Ing. Jana Onderková
Mgr. Pavel Hrbáč
Mgr. Jana Foltysov￡Jana Foltysová
Ing. Lenka Grigarová
Mgr. Judita Kachlová
Mgr. Lucie Rybová
Hosté
Ing. Radek Filipczyk, ředitel MDPO, a.s.
Bc. René Černohorský 


































2529/72 RM 13
bod 1/72
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje



a)
smlouvu o zřízení věcného břemene PID MMOPP00ECA19 průchodu 
a průjezdu na pozemcích parc.č. 1566/1 – ostatní plocha a parc.č. 2066/1 
– orná půda pro pana Kamila Hrbáče a paní Petru Hrbáčovou k pozemku parc.č. 2067/1,vše k.ú. Jaktař, za úplatu ve výši 31.650,- Kč + DPH

b)
smlouvu o výpůjčce nemovitostí PID MMOPP00EC7NS mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 3036/1 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava-Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ECB78 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Jakubem Schaffartzikem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 327 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Jaktař, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ECB6D 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Milanem Janovským jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. st. 1668 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Jaktař, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


e)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DETZL mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a stavebním bytovým družstvem Rozvoj jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2883 
– ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  

f)
nájemní smlouvu PID MMOPP00EC8MQ mezi paní Dagmar Seidlovou jako pronajímatelem a Statutárním městem Opavou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 130/1
– zastavěná plocha, k.ú. Komárov u Opavy dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy za cenu ve výši 1.000,00 Kč/rok, tj. 83,00 Kč/m2/rok (cena dohodou)  

g)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DETQU mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Davidem Hübschem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 3107/4 
– ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu ve výši 46.950,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  

h)
nájemní smlouvu PID MMOPP00ECBCJ mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností REPREcar PLUS s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 3082/8 
– ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy za cenu ve výši 10.800,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)  
2529/72 RM 13
bod 1/72
i)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DETV5 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností KAP s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1678/1 – zast. plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 17.100,00 Kč/rok, tj. 
150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  

j)
dodatek č. 1 PID MMOPP00DEUAV k nájemní smlouvě ze dne 29.10.1993  mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a panem Vítem Halškou jako nájemcem

k)
dodatek č. 1 PID MMOPP00DEUBQ k nájemní smlouvě ze dne 8.9.1994  mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a panem Vítem Halškou jako nájemcem

l)
dodatek č. 1 PID MMOPP00ECBDE k nájemní smlouvě ze dne 31.5.2005  mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a společností BORN spol. s.r.o. jako nájemcem



Hlasování: 8-0-0 

2. 
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 327 - zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. 328 -  zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc.č. 326/1 -  zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Jaktař

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/507 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/417 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1014/12 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2540/8 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1884 -  ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 9-0-0 

3.
schvaluje



záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/215 - zastavěná plocha        
a nádvoří, a parc.č. 2168/231 – zastavěná plocha a nádvoří,
oba k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 9-0-0









2530/72 RM 13
bod 2/72
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje



a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DES43 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Michalem Říčným jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 207 – orná půda, 
k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 241.800,00 Kč 
(cena podle znaleckého posudku)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETYQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Aloisem a Anežkou Malcovými, panem Radkem Pokorou, manžely Martinem a Danielou Žůrkovými
a panem Martinem Žůrkem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1098/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 111.240,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ECBE9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností Agromarket H&B, spol. s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemků parc.č. 2012/1 , parc.č. 2924/30 a parc.č. 2924/32 označených dle nezapsaného geometrického plánu novými parc.č. 2012/4 – ost.plocha, parc.č. 2924/37 – ost. plocha a parc.č. 2924/38 – ost.plocha, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 180.000,00 Kč, tj. 602,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


d)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00DEUDG mezi Statutárním městem Opavou a paní Vladimírou Galgonkovou, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č.  (GP 537/2), označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“ ve  vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek  parc.č. 537/2 – orná půda ve vlastnictví paní Vladimíry Galgonkové, vše k.ú. Vávrovice

e)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00DVUL7 mezi Statutárním městem Opavou a společností BREDA & WEINSTEIN , jejímž předmětem je  směna části pozemku parc.č. 588/1 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 588/29, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemky parc.č. 122/2 - ostatní plocha 
a parc.č. 122/6 - ostatní plocha,  ve vlastnictví BREDA & WEINSTEIN, a.s., vše v k.ú. Opava - Město 


f)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva
PID MMOPP00DETXV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Rostislavem Klapetkem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 680 – zast.plocha a nádvoří,  k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 329.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) +  úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání

2530/72 RM 13
bod 2/72
g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DES6T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Oldřichem a Jolanou Vaňkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 394/69 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 394/72 - zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 19.440,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání 

h)
návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a panem Janem Kubíkem, v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo pana Jana Kubíka k nemovitostem parc.č. st. 788/2 a parc.č. 394/65 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva pana Jana Kubíka k uvedeným nemovitostem bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle § 134 občanského zákoníku.          


i)
návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a paní Věrou Klumpnerovou, v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo paní Věry Klumpnerové k nemovitosti – části pozemku parc.č. st. 841/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 3293 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva paní Věry Klumpnerové k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle § 134 občanského zákoníku.          


j)
návrh dodatku č.3 PID MMOPP00ECB12 ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 24.7.2006, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Silesian Court s.r.o., se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5, IČ 26459507, zastoupené Radimem Bajgarem a Sebastienem Dejanovskim, jednateli společnosti jejímž předmětem je změna využití pozemků a rozsahu nájmu



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-1

2.
schvaluje
- garážiště Komenda


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVX6P mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely RNDr. Rajmundem a Olgou Šrajerovými a panem Vladislavem Vosáhlem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/23 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč 
(cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVX7K mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Zdeňkem a Hanou Hrubými 
a panem Vladanem Zdražilem  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/20 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 

2530/72 RM 13
bod 2/72
c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXA5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Milanem a Ingrid Vachutkovými 
a panem Vladanem Zdražilem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/24 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVX8F mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Lenkou Šamarovou a panem Radimem Trušinou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/22 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, 
za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXFG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Hellebrandem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/31 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad)

f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXEL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Milanem Dakem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/17 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 13.000,00 Kč (cena dle zásad) 


g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXCV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Teclem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/28 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXDQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Aloisem Steinerem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/29 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXB0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a PaeDr. Libuší Hozovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/27 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)



Hlasování o bodu 2a) – 2i): 10-0-0

j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DEU85 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Skřejpským jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/10 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0 

2530/72 RM 13
bod 2/72
3.
schvaluje
- garážiště Otická


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESQ1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Ondřejem Bartošem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/35 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ECA3Z mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Milanem a Ing. Sonjou Střílkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/10 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUIM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Romanem Kollárem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/388 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERZZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Thomasem Malym jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/407 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad)

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUGW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a MUDr. Janou Kreuzovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/387 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU3P mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Janem a Bohumilou Bouchalovými 
a manžely Ing. Milanem a Šárkou Fišerovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/457 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUHR mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Janem a Věrou Ospalíkovými 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/396 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU5F mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a RNDr. Pavlem Krejčím a Mgr. Zuzanou Spáčilovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2530/455 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU4K mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Alenou Holasovými a manžely Aloisem a Miroslavou Královými jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/424 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč 
(cena dle zásad)
2530/72 RM 13
bod 2/72
j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUF1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Markem a Kamilou Jarošovými 
 jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2542/20 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERY4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Daliborem Macákem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/462 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, 
za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)


l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTPU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem René Poláchem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/464 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

m)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTN4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MUDr. Jiřím a Mgr. Vlastou Smolkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/450 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTOZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Viktorem a Zdeňkou Kubínovými 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku 
pod garáží parc.č. 2530/454 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

o)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUAQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Karlem a Mgr. Pavlínou Kleinovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/451 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)

p)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU6A mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Bohdanou Řehákovou a Ing. Antonínem Škopcem  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 
1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/456 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)

q)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESP6 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Karlem a Hedvikou Tillovými 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/449 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

r)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESNG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Júliem a Ivetou Kováčikovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/460 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)
2530/72 RM 13
bod 2/72
s)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU1Z mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Ludmilou Němčíkovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/468 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)

t)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU2U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Jiřím a Šárkou Šromovými   
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku 
pod garáží parc.č. 2530/448 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)

u)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUBL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Zdeňkem Bendíkem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/463 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)

v)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU75 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Oldřichem Schneiderem a Annou Kuglerovou   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/442 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 5.000,00 Kč (cena dle zásad)

w)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTIT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Marií Kimmelovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/434 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

x)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTKJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Robertem a Marií Mahrovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/432 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

z)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTED mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Jiřím a Marií Montagovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/422 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

aa)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTG3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Evou Fajkusovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/420 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)

ab)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTHY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Dušanem a Milenou Volfovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/419 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)
2530/72 RM 13
bod 2/72
ac)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTJO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Františkem a Jaromírou Hellebrandovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/436 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)

ad)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESCZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Janem a Jarmilou Böhmovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/7 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

ae)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVZM9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Miroslavem Maňkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/438 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

af)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTQP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem MgA. Zdeňkem Kaplem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/439 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)

ag)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTF8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Helenou Románkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/423 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

ah)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU9V mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Eduardem Adamčíkem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/433 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

ai)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTLE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marii Keršnerovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/425 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

aj)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU8O mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Žídkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/427 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování:: 10-0-0 
2530/72 RM 13
bod 2/72
4. 
schvaluje
- garážiště Hradecká


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTH1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Jiřím Fědorem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/145 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 
– ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTSI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Ondřejem Baierem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/149 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTJR mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vladislavem Tocauerem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/137 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTA0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Matějíčkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/54 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESUH mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jakubem Kracíkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/34 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESX2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Arnoštem Kaligou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/51 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESYX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vladimírem Štenclem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/103 
- zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
2530/72 RM 13
bod 2/72
h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DET31 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Břetislavem Pustkou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/52 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DET1B mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Borisem Lokvencem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/39 
- zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DET0G mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Milanem Pernicou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/41 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESZS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Marianem Galíčkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/44 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DET4W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Emilem Kohútem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/55 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 17.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


m)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DST24 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marií Řehánkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/106 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DET5R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Parákem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/61 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
2530/72 RM 13
bod 2/72
o)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSU07 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Steinwirthem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/17 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

p)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSU6D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Janem Blažejem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2627/30 
- zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2627/186 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu o velikosti 2/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 34.892,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

q)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSU83 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vladimírem Sittou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/33 
- zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

r)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTWY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Radimem Salzmannem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/97 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

s)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTMC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Patrikem Wagnerem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/124 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


t)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DET8C mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Tomášem Fajkusem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/64 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

u)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DET6M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Radkem Hlavatým jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/62 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
2530/72 RM 13
bod 2/72
v)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETA2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Žídkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/68 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

w)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DET7H mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Josefem Derichem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/63 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

x)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESVC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Danielem Novákem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/65 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

y)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTKM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Václavem Gřešákem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/129 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

z)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTN7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Milanem Pruskem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/123 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

aa)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTPX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Horákem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/115 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ab)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTQS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vladimírem Jandákem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/114 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
2530/72 RM 13
bod 2/72
ac)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTRN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Lampou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/38 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ad)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTTD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jindřichem Dostálem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/36 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ae)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTU8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Sonnkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/32 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

af)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSU5I mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Vilémem Sýkorou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/24 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ag)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSU2X mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Paroulkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/22 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ah)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSU12 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Janem Blahou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/20 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ai)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTXT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Antonínem Sofkou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/105 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
2530/72 RM 13
bod 2/72
aj)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESTM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Františkem Žůrkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/125 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ak)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DEROI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Robertem Adamem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/120 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

al)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERPD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Hájkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/148 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

am)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESW7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Hansem Korbelem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/45 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

an)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETG8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Bc. Ivo Laníkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/77 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ao)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTIW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vítězslavem Martiníkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/138 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 10-0-0


2530/72 RM 13
bod 2/72
5.
schvaluje
- garážiště Wolkerova


a)
návrh kupní smlouvy MMOPP00EC7QD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Pavlou Janků jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemků pod garážemi parc.č. st. 1365 - zastavěná plocha           
a nádvoří a parc.č. st. 1366 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu 
o velikosti 2/5 pozemku parc.č. 1553/50 – ostatní plocha, vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 
- ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 39.740,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy

b)
návrh kupní smlouvy MMOPP00EC7UT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marcelou Feretovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1367 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/5 pozemku parc.č. 1553/50 – ostatní plocha, vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 28.620,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

c)
návrh kupní smlouvy MMOPP00EC7R8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Sylvií Kavanovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1898 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/5 pozemku parc.č. 1553/50 – ostatní plocha, vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 
- ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 19.120,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy

d)
návrh kupní smlouvy MMOPP00EC7PI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Ivo Tuscherem jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/5 pozemku parc.č. 1553/50 – ostatní plocha, vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 8.120,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

e)
návrh kupní smlouvu PID MMOPP00DESEP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Janem a Marií Šimkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1045 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku 
parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad)

f)
návrh kupní smlouvu PID MMOPP00DEUHW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Kocurem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1373
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/14 na pozemcích parc.č. 1553/51 – ostatní plocha a parc.č. 1553/52 – ostatní plocha, vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 12.186,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
2530/72 RM 13
bod 2/72
g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DEULC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MUDr. Petrem a MUDr. Jitkou Černohorskými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1372 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu o velikosti 1/14 na pozemcích parc.č. 1553/51 – ostatní plocha a parc.č. 1553/52 – ostatní plocha, vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 12.186,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DEUHK mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MUDr. Stanislavem a MUDr. Martou Černohorskými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1895 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu o velikosti 1/14 na pozemcích parc.č. 1553/51 – ostatní plocha a parc.č. 1553/52 – ostatní plocha, vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 12.186,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DEUJM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Dagmar Kružberskými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
st. 1761 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu o velikosti 1/14 na pozemcích parc.č. 1553/51 – ostatní plocha a parc.č. 1553/52 – ostatní plocha, vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 11.686,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DEUIR mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Radomírem a Věrou Kupkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2404 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu o velikosti 1/14 na pozemcích parc.č. 1553/51 – ostatní plocha a parc.č. 1553/52 – ostatní plocha, vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 19.686,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERNN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely PhDr. Zdenem a Alicí Černými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1894 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu o velikosti 1/14 na pozemcích parc.č. 1553/51 – ostatní plocha a parc.č. 1553/52 – ostatní plocha, vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 11.686,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
2530/72 RM 13
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l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERMS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Dušanem a Evou Hertlovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garážemi parc.č. st. 1370 - zastavěná plocha  a nádvoří a parc.č. st. 1371 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu o velikosti 2/14 na pozemcích parc.č. 1553/51 – ostatní plocha a parc.č. 1553/52 – ostatní plocha, vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha 
a z části pozemku parc.č. 1553/31 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za kupní cenu 27.372,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 10-0-0

6.
schvaluje
- garážiště Jánská

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESDU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing.PhMr. Zdenkem  a Marii Jamborovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  pozemku pod garáží parc.č. 730/7 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESRW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžel Mgr.Brunem a Evou Bobčákovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  pozemků pod garážemi parc.č. 730/10 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 730/8-zastavěná plocha 
a nádvoří k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 18.500,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0

7.
schvaluje
- garážiště  Jiráskova

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DES9E mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Martinem a  Mgr.Martinou Lévayovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/34 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad)


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESA9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Markétou Knedlovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej   pozemku pod garáží parc.č. 2724/96 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0
2530/72 RM 13
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8.
schvaluje
- garážiště Zíkova



návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETRP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Olgou Lhotskou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/18 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
- ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.500,00 Kč (cena dle zásad)
 + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0


9.
schvaluje
- ostatní pozemky pod garážemi


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ECBAT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Danielou Hackenbergovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2626/314 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESGF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a MUDr. Věrou Salajkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2291/21 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 8.000,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESFK mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jaromírem Gebrianem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/361 
- zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DES38 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Martinem a Mgr. Věrou Pavlíkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků 
pod garážemi parc.č. 2373/501 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2373/503 - zastavěná plocha  a nádvoří, oba k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 18.500,00 Kč (cena dle zásad) 


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESI5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Davidem Hřivňackým jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2333/10 
- zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESOB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Leopoldem Hudečkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1070 
- zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) +  úhrada bezdůvodného obohacení 
za bezesmluvní užívání

2530/72 RM 13
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g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DEU7A mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Lubomírem a Vlastou Exnerovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 510/3 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad) 



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0

10.
schvaluje

a)
návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č.  2776 ostatní plocha, silnice 
o výměře 2536 m2, zapsaný na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kylešovice, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl.III smlouvy o bezúplatném převodu  nemovitosti s omezujícími podmínkami:



1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby 
a nelze ji ani vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu    15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.



2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
	v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost  uvedenou v čl. I. nebo její část na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal




b)	v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno  porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně


3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

2530/72 RM 13
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4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.



5.  Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 



6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl. II. odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu 
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tato povinnost nabyvatele trvá po celou dobu uvedenou v odst. 1 tohoto článku.


b)
návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č.  2759/43 ostatní plocha 
o výměře 544 m2 a parc.č.  2759/45 ostatní plocha o výměře 730 m2, zapsaný na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kylešovice, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl.III smlouvy o bezúplatném převodu  nemovitosti s omezujícími podmínkami:



1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby 
a nelze ji ani vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu    10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.



2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
	v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost  uvedenou v čl. I. nebo její část na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
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       b)	v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno  porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně


3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.


4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.


5.  Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 


6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl. II. odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu 
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tato povinnost nabyvatele trvá po celou dobu uvedenou v odst. 1 tohoto článku.


c)
návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č.  2759/44 ostatní plocha 
o výměře 1111 m2, zapsaného na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kylešovice, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy

d)
návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č.  2801 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2536 m2, zapsaný na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kylešovice, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy

e)
návrh dohody o zrušení předkupního práva PID MMOPP00DEUG1 s věcnými účinky v katastru nemovitostí evidovaného ve prospěch Statutárního města Opavy k pozemkům parc.č. 2143/2 - ostatní plocha 
a parc.č. 2173/8 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnickém č.3284, vedeném pro Okres Opava, obec Opava a katastrální území Opava - Předměstí


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0 
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11.
neschvaluje

a)
návrh na nabytí pozemku parc.č. 2702/126 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

b)
návrh na nabytí části  pozemku parc.č. 1553/22 – ostatní plocha, 
k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2168/152 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 9-0-0




12.
odročuje



projednání návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00DERK2 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely RNDr. Rajmundem a Olgou Šrajerovými, panem Vladislavem Vosáhlem, manžely Mgr. Zdeňkem a Hanou Hrubými, MUDr. Tomášem Böhmem, manžely Milanem a Ingrid Vachutkovými, paní Lenkou Šamarovou, panem Radimem Trušinou,  panem Petrem Hellebrandem, panem Milanem Dakem, panem Jiřím Teclem, panem Aloisem Steinerem, PaeDr. Libuší Hozovou, panem Josefem Sordylem, paní Lenkou Podhornou a panem Vladanem Zdražilem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílů o velikosti 16/20 pozemku parc.č. 2540/45 - ostatní plocha, vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2540/3 – ostatní plocha, oba k.ú.Opava-Předměstí, 
za kupní cenu 78.400,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



Hlasování: 10-0-0



2531/72 RM 13
bod 3/72
Účetní odpisy pohledávek

Rada města



schvaluje


a)
účetní odpis pohledávky za dluh za prodej id. 7/48 podílu obytného domu č.p. 1770 ve výši 33.064,00 Kč v Opavě manželů Rudolfa Vehovského a Taťány Vehovské 


b)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemků ve výši 9.626,60 Kč, úrok z prodlení ve výši 54.472,56 spol. StavReal CZ, spol. s.r.o., Hradec Králové, Resslova 956


c)
účetní odpis pohledávky za za dluh za pronájem pozemku ve výši 396.543,00 Kč spol. ZENTONA s.r.o., Brno, náměstí Svobody 93/22


d)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 18.882,00 Kč a náklady řízení ve výši 380,00 Kč po bývalém nájemci bytu  na adrese Opava p. Jana Levaye

2531/72 RM 13
bod 3/72
e)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 55.990,00 Kč, poplatky z prodlení ve výši 620.131,00 Kč, náklady řízení ve výši 2.636,00 Kč, exekuční náklady ve výši 300,00 Kč a ve výši 300,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Pavla Simba


f)
účetní odpis pohledávky za dluh dle Smlouvy o poskytování služeb spojených s užíváním bytu v osobním vlastnictví a Smlouvy o zajištění údržby a oprav společných částí domu ve výši 11.545,00 Kč po bývalém majiteli bytu na adrese Opava p. Jaromíra Haroka


g)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 97.317,00 Kč          po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Pavla Rotha


h) 
účetní odpis pohledávky za dluh z vyúčtování služeb ve výši 1.083,00 Kč  po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Jindřicha Očka


i)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši    9.304,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava pí Jany Andrýskové

j)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 14.000,00 Kč po bývalém nájemci v ubytovací místnosti č. 5 na adrese Opava - Milostovice pí Heleny Jelenkové


k)
účetní odpis pohledávky za dluh na službách ve výši 5.303,00 Kč               po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Lubomíra Curylo


l)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši    5.178,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava manželů Lumíra Curylo a Zuzany Curylové


m)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši    9.515,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Františka Klapečky


n)
účetní odpis pohledávky za dluh z vyúčtování služeb ve výši 304,00 Kč      po bývalém nájemci bytu na adrese Opava manželů Dezidera Laciho (úmrtí) a Heleny Laciové


o)
účetní odpis pohledávky za dluh z vyúčtování služeb ve výši 957,00 Kč      po bývalém nájemci bytu na adrese Opava pí Pavly Horové


p)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši
1.098,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Jana Petrovského


q)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 37.911,00 Kč, úroky z prodlení ve výši 3.336,00 Kč a náklady řízení ve výši 1.520,00 Kč po bývalém nájemci nebytového prostoru na adrese Opava  spol. Sdružení primární protidrogové prevence se sídlem Opava,    Hradecká 16


r)
účetní odpis pohledávky za dluh za nájemné a  teplo ve výši 290.174,00 Kč po zaniklém MěPBH Opava


s)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a z vyúčtování služeb         ve výši 13.798,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava                 p. Antonína Kleina 




2531/72 RM 13
bod 3/72
t)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši    2.566,00 Kč, poplatky z prodlení ve výši 29.731,00 Kč a náklady řízení       ve výši 530,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Ladislava Beka


u)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 47.532,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava pí Jiřiny Popelářové (úmrtí)


v)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši   2.418,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava manželů Vladimíra Levay a Marcely Legatové


w)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a vyúčtování služeb ve výši 64.239,00 Kč, úroky z prodlení ve výši 78.225,00, náklady řízení ve výši 2.896,00 Kč, exekuční náklady ve výši 945,00 Kč a ve výši 1.150,00 Kč po bývalém nájemci nebytového prostoru na adrese Opava p. Jana Broďáka


x)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 22.621,00 Kč, poplatek z prodlení ve výši 190.762,00 Kč a náklady řízení     ve výši 1.790,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Jindřicha Grace 


y)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a vyúčtování služeb ve výši 2.619,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava pí Marie Talíkové


z)
účetní odpis pohledávky za dluh z vyúčtování služeb ve výši 5.780,00 Kč a úroky z prodlení ve výši 1.980,00 Kč po bývalém nájemci nebytového prostoru na adrese Opava p. Rostislava Merty


aa)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 14.819,00 Kč a poplatky z prodlení ve výši 25.881,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava pí Ludmily Papouškové (úmrtí)


ab)
účetní odpis pohledávky za dluh z vyúčtování služeb ve výši 870,00 Kč      po bývalém nájemci bytu na adrese Opava pí Ludmily Hýžové (úmrtí)


ac)
účetní odpis pohledávky za bezdůvodné obohacení a vyúčtování skutečně spotřebovaných služeb ve výši 121.944,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Aleše Berky


ad)
účetní odpis pohledávky za nájemné a služby ve výši 13.669,00 Kč a úroky z prodlení ve výši 2.033,00 Kč po bývalém nájemci v ubytovací jednotce    č. 6 na adrese Opava pí Renaty Levákové


ae)
účetní odpis pohledávky za nájemné a služby ve výši 28.514,00 Kč a úroky z prodlení ve výši 4.044,00 Kč po bývalém nájemci v ubytovací jednotce    č. 15 na adrese Opava p. Rudolfa Gábora


af)
účetní odpis pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb  ve výši  27.792,00 Kč po bývalém nájemci nebytového prostoru na adrese Opava  pí Taťány Vehovské


ag)
účetní odpis pohledávky za vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu ve výši 7.961,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava manželů Petera Rossmanna a Karin Rossmannové


ah)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 261.486,00 Kč, úroky z prodlení ve výši 394.928,00 Kč a náklady řízení     ve výši 10.193,00 Kč po bývalém nájemci nebytového prostoru na adrese Opava spol. Reality ZVONEK s.r.o. ( v likvidaci) se sídlem Opava, Zámecký okruh 11
2531/72 RM 13
bod 3/72
ai)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši    3.867,00 Kč po bývalém nájemci v ubytovací jednotce č. 7 na adrese Opava pí Anny Sivákové


aj)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a vyúčtování služeb ve výši 6.434,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava manželů Vladislava Fajkuse a Dagmar Fajkusové 


ak)
účetní odpis pohledávky za dluh na podílu vyúčtování za opravu střechy (neuhrazená poslední splátka) ve výši 851,00 Kč po spolumajiteli domu     na adrese Opava pí Marie Divincové


al)
účetní odpis pohledávky za poplatky z prodlení ve výši 8.806,00 Kč              a náklady řízení ve výši 630,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Olega Pščolka


am)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a zálohách na službách      ve výši 125.560,00 Kč, poplatky z prodlení ve výši 1.267.083,00 Kč              a náklady řízení ve výši 6.556,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Vladimíra Válka


an)
účetní odpis pohledávky za dluh z vyúčtování služeb ve výši 6.939,00 Kč  po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Emanuela Grabce (úmrtí)


ao)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši   2.050,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava manželů Zdeňka Červeňáka a Boženy Červeňákové


Hlasování:  11-0-0


2532/72 RM 13
bod 4/72
Projekty: „MŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace“, „MŠ Vaníčkova, Opava – revitalizace“, „MŠ Mnišská, Opava – revitalizace“

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „MŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace“ v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry

b)
zajištění financování projektu „MŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace“ v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


c)

zajištění udržitelnosti projektu „MŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

d)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „MŠ Vaníčkova, Opava – revitalizace“ v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
2532/72 RM 13
bod 4/72
e)
zajištění financování projektu „MŠ Vaníčkova, Opava – revitalizace“ v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


f)
zajištění udržitelnosti projektu „MŠ Vaníčkova, Opava – revitalizace“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


g)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „MŠ Mnišská, Opava – revitalizace“ v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


h)






zajištění financování projektu „MŠ Mnišská, Opava – revitalizace“ v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry



i)
zajištění udržitelnosti projektu „MŠ Mnišská, Opava – revitalizace“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry



Hlasování: 11-0-0


2533/72 RM 13
bod 5/72
Provoz opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin


Rada města



bere na vědomí


rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin


Hlasování: 11-0-0



2534/72 RM 13
bod 6/72
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2012, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu



Rada města



schvaluje



návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2012, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro předložení zastupitelstvu  města


Hlasování: 9-0-0


2535/72 RM 13
bod 7/72
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2013, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

Rada města



schvaluje 


návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2013, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her Statutárního města Opavy pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-2


2536/72 RM 13
bod 8/72
Dohoda o prominutí dluhu

Rada města



schvaluje 



návrh Dohody o prominutí dluhu (MMOPP00ECAKM), jejímž obsahem         je prominutí dluhu za nájem pozemků v celkové výši 260.566,00 Kč a úroků z prodlení ve výši 29.502,00 Kč pro předložení zastupitelstva města


Hlasování: 9-0-1


2537/72 RM 13
bod 9/72
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu č. 78/2013/PRI (MMOPP009TDHO) o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou mezi Statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
28. října 169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, 
a to vodovodního řadu DN 300 v rámci akce „Penzion IV., ul. Hálkova, Opava“


b)
smlouvu č. 79/2013/PRI (MMOPP009TDGT) o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou mezi Statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
28. října 169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, 
a to kanalizačního řadu DN 300 v rámci akce „Penzion IV., ul. Hálkova, Opava“  


Hlasování: 11-0-0






2538/72 RM 13
bod 10/72
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 81/2013/PRI (MMOPP009TDE3) pro stavební povolení, pro provádění stavby a autorský dozor mezi Statutárním městem Opava a Ing. Zdeňkem Englišem, 
Vrchní 30, 747 05 Opava 5, IČ: 11545551, DIČ: CZ440616093 na zakázku malého rozsahu „Divadelní klub – kotelna, Hláska - kotelna“ za cenu nejvýše přípustnou 304.000,00 Kč bez DPH (není plátcem DPH)


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/270



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Divadelní klub – kotelna, Hláska - kotelna - PD




(3311,6121,00000000,0220,0007632000000) 
      +     152.000,00 Kč



(3322,6121,00000000,0220,0007631000000) 
      +     152.000,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -     304.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0



2539/72 RM 13
bod 11/72
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města



schvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl společnosti HON-okna, dveře s.r.o., Jarkovická 50/7, Opava – Vlaštovičky, kterou zastupuje Rudolf Hon, bytem v Opavě-Komárově, ul. Podvihovská132/4 na stavbu dvou otevřených přístřešků nad stávající manipulační plochou v areálu společnosti HON-okna, dveře s.r.o. na pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Jarkovice


Hlasování: 11-0-0



2540/72 RM 13
bod 12/72
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

Rada města



neschvaluje


a)
finanční dotaci organizaci Ekipa, se sídlem Kylešovská 818/26, 746 01 Opava, IČ 22848614, zastoupenou Lubomírem Stoklasou, statutárním zástupcem, ve výši 32.000,00 Kč


2540/72 RM 13
bod 12/72
b)
finanční dotaci organizaci INTEGRA OPAVA o.s., se sídlem Gudrichova 26, 746 01 Opava, IČ 26601486, zastoupenou Mgr. Ludmilou Cibulkovou, předsedkyní, ve výši 50.000,00 Kč



Hlasování: 11-0-0




2541/72 RM 13
bod 13/72
Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2014

Rada města


1.
schvaluje



návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2014 se změnou spočívající ve zkrácení návrhu dotací o 5% z finanční částky doporučené Komisí Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán, a to u těch organizací, které při podání žádosti nevykázaly všechny indikátory dle Manuálu pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava a dodaly je až po vyzvání 
pro předložení zastupitelstvu města







2. 
neschvaluje


návrh poskytnutí finanční dotace organizaci 4STREET, se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ 22868127, zastoupenou Reginou Menšíkovou Tillovou, statutárním zástupcem, ve výši 50.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-2




2542/72 RM 13
bod 14/72
Ředitel městské policie - informace

Rada města



bere na vědomí



skutečnost, že pan Bc. Zdeněk Zabloudil, vedoucí úseku výkonu služby MPOL, bude v souladu s Organizačním řádem Městské policie Opava 
a se svou pracovní náplni i nadále zastupovat ředitele MPOL (řídit MPOL), a to do 31. 12. 2014


Hlasování: 9-0-2








2543/72 RM 13
bod 15/72
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DEUOX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem 
Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 zastoupenou Pavlem Recmanem, pro umístění komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 2954 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "16010-023255 Opava, Stará silnice, Kasárna, UR“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH  



b)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DEV9T) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem 
Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435 zastoupenou Ludmilou Královou, pro umístění komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 1810 a 14 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "11010-045127 BH2M_T_OPKYS_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.750,00 Kč + DPH  

c)
Dodatek č. 1 (MMOPP00DEV3N) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MC8) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem 
Školní 278, 747 41, IČ 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, jednatelem 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem 
Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 3033/6, 3033/4, 752/99 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "IV-12-8007774, Opava, Jánská, parc.č. 753, smyčka kNN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DEV8Y) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28, října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, jednající 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení vodovodu v pozemku parc.č. 1150 v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Lazecká – rekonstrukce vodovodního řadu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 25.650,00 Kč + DPH
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e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DEV73) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností MSEM, a.s. se sídlem Collo-louky 126, 738 02 Frýdek - Místek, IČ 64610080, zastoupenou společností NOVPRO FM, s.r.o. se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku  parc.č. 206/2 v k.ú. Milostovice pro zrealizovanou stavbu: "Milostovice, p.č. 43/3, Stašková, přípojka NN, číslo stavby: IP-12--8013519“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.100,00 Kč + DPH

f) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4M3H) mezi společností Opavet, a.s., se sídlem Jateční 845/23, 746 01, Opava, IČ: 25377701, zastoupenou MVDr. Jánem Zajacem, CSc., předsedou představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 2873/1 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "Malé Hoštice, osvětlení cesty pro pěší: Most ČD - Globus“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1683/13 (MMOPP00E8PMV) mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 70890021, zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění kabelu veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 3057/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Opava – městské sady“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 22.800,00 Kč + DPH

h)
Dodatek č. 1 (MMOPP00E8PGP) ke Smlouvě o právu provést stavbu a Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ev.č. 02495/2012/IM ze dne 7. 11. 2012 (MMOPP00C4N1K) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28 října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, zastoupenou Miroslavem Novákem, hejtmanem 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem 
Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení splaškové kanalizace, vedení plynovodní přípojky, vedení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do pozemků parc.č. 6/5, 6/7, 6/8, 6/9 v k.ú. Opava  - Město a parc.č. 2897/4, 2897/22, 3062/2 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1.000,00 Kč + DPH


Hlasování: 11-0-0








2544/72 RM 13
bod 16/72
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení kanalizačního řadu splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 3042 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby: „Kanalizační řad DN 250, k.ú. Jaktař, ul. Kozí - Pavlovského“ 

b) 
umístění podzemního vedení vodovodního řadu do pozemku parc.č. 927 v k.ú. Malé Hoštice v rámci realizace stavby: „Velké Hoštice – Malé Hoštice, rekonstrukce přivaděče DN 300“  


Hlasování: 11-0-0


2545/72 RM 13
bod 17/72
Dodatek č. 16 ke smlouvě o správě o údržbě nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o. s.r.o.


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 16 (MMOPP00DEVD9) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


Hlasování: 11-0-0


2546/72 RM 13
bod 18/72
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/271



ve výdajích – odbor Rozvoje města a strategického plánování




příprava projektových žádostí




(6409,6121,00000000,0140,0000000000000)
	 32.160,00 Kč








ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




platy zaměstnanců




(6171,5011,00000000,0192,0001096000000)
+ 24.000,00 Kč



soc.poj.




(6171,5031,00000000,0192,0001096000000)
+ 6.000,00 Kč



zdrav.poj.




(6171,5032,00000000,0192,0001096000000)
+ 2.160,00 Kč
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b)
Rozpočtové opatření č. 2013/272



v příjmech – MČ Milostovice




poplatek ze psů




(0000,1341,00000000,0870,0009042000000)
 + 22.300,00 Kč








krátkodobý pronájem 




(3392,2132,00000000,0870,0009347000000)
+ 21.900,00 Kč








pronájmy budov




(3613,2132,00000000,0870,0009047000000)
+ 24.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Milostovice




rezerva MČ Milostovice




(6409,5901,00000000,0870,0000000000000)
 + 68.200,00 Kč



rozdělení na konkrétní položky provede MČ Milostovice







c)
Rozpočtové opatření 2013/273



ve výdajích – odbor životního prostředí 




Biologická ochrana města – nákup služeb




(3741,5169,00000000,0130,0002522000000)
	 84.395,00 Kč









Diskgolfové hřiště Stříbrné jezero – příprava terénu pro vybudování




(3429,6121,00000000,0130,0007629000000)
+ 84.395,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření 2013/274



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Komunitní plánování – nákup služeb




(4349,5169,00000000,0040,0001027000000)
	 42.000,00 Kč









Kluby důchodců – DHDM (nákup židlí a záclon)




(4359,5137,00000000,0040,0002505000000)
+ 42.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření 2013/275



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Příspěvek na výživu – vratka za rok 2012




(6409,5909,00000000,0040,0009247000000)
+ 3.600,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 3.600,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/276



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




ZŠ Slavkovská 2
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opravy a udržování




(3113,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 26.325,00 Kč








opravy a udržování – místní správa




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
	 26.325,00 Kč







g)
Rozpočtové opatření č. 2013/277



v příjmech – odbor školství




ZŠ Vrchní – splátka půjčených prostředků



231 00
(0000,2451,00000000,0030,0001051000000)
+ 559.605,00 Kč





g1)
ve výdajích – odbor školství




ZŠ Vrchní – dorovnání grantu




účelový neinv. příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001002000025)
+ 98.162,92 Kč





g2)
ve výdajích – odbor školství




MŠ Mnišská




neinv. příspěvek na provoz




(3111,5331,00000000,0030,0001000000017)
+ 173.000,00 Kč








MŠ Havlíčkova




neinv. příspěvek na provoz




(3111,5331,00000000,0030,0001000000016)
+ 113.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 175.442,08 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2013/278



ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu




ostatní územní příprava a urbanistické studie




ost.nákup dlouh.nehmot.majetku




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
- 30.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




samostatné pracoviště




ediční činnost	




(3319,5136,00000000,0120,0002514000000)
+ 30.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2013/279



v příjmech – odbor majetku města




pohřebnictví – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady




(3632,2324,00000000,0050,0009308000000)
+ 41.949,00 Kč
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ve výdajích – odbor majetku města




pohřebnictví – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady




(3632,5192,00000000,0050,0000000000000)
+ 41.949,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2013/280



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté dotace od krajů




(0000,4122,00000334,0020,0000000000030)
+ 75.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ T. G. Masaryka, Riegrova 13




projekt „Dětské přírodovědné bádání aneb Motýl, voda, bříza, myš, zkoumáním víc pochopíš“




(3113,5336,00000334,0030,0001002000030)
+ 75.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2013/281



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,33514013,0020,0002557000000)
+ 816.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




projekt _Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro Statutární město Opava




platy zaměstnanců 




(6171,5011,33514013,0192,0002557000000)
+ 2.227,95 Kč



ostatní osobní výdaje









sociální pojištění




(6171,5031,33514013,0192,0002557000000)
+ 72.800,40 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,33514013,0192,0002557000000)
+ 26.257,15 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6171,5137,33514013,0192,0002557000000)
+ 2.498,15 Kč








nákup materiálu




(6171,5139,33514013,0192,0002557000000)
+ 11.657,75 Kč








pohonné hmoty a maziva




(6171,5156,33514013,0192,0002557000000)
+ 4.811,85 Kč








služby školení a vzdělávání




(6171,5167,33514013,0192,0002557000000)
+ 322.403,08 Kč
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cestovné




(6171,5173,33514013,0192,0002557000000)
+ 63.911,50 Kč








pohoštění




(6171,5175,33514013,0192,0002557000000)
+ 2.917,20 Kč








služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0192,0002557000000)
	 28.095,73 Kč








ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 28.095,73 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0192,0002557000000)
- 3,55 Kč








platy zaměstnanců 




(6171,5011,33100000,0192,0002557000000)
+ 3,05 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,33100000,0192,0002557000000)
+ 0,50 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,33100000,0192,0002557000000)
- 0,45 Kč








služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0192,0002557000000)
+ 0,45 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2013/282



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




úspora energie v zařízeních SMO




budovy,haly a stavby




(2115,6121,00000120,0051,0000000000000)
- 320.686,00 Kč








opravy stávajícího regulačního systému topení v zařízeních SMO 
 do 40 tis. Kč




(2115,5171,00000120,0051,0000000000000)
+ 320.686,00 Kč


Hlasování: 11-0-0








2547/72 RM 13
bod 19/72
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 



finanční dotaci Luďkovi Plachkému bytem Opava, na náklady související s účastí na Pražském studentském summitu, modelu OSN, ve výši 
3.000,00 Kč 



Hlasování: 6-1-3

2.
neschvaluje 


finanční dotaci Natalii Volkmer bytem Opava, na náklady související s účastí Alexandry Volkmerové na soutěži TV Start Ukrajina Kiev v roce 2014, 
ve výši 35.000,00 Kč






Hlasování: 11-0-0



2548/72 RM 13
bod 20/72
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXAFO, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českým svazem chovatelů Klubem chovatelů holubů slezských plemen se sídlem Náměstí Svaté trojice 219/14, 746 01 Opava, IČ 70925470, zastoupeným Liborem Zieglem, předsedou, na náklady související s pořádáním výstavy chovatelů holubů Slezských plemen v Opavě, ve výši 5.000,00 Kč


b)
dodatek č.1, MMOPP00CXAET, ke smlouvě, MMOPP00CXFTR  ze dne 6.6.2013 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, na změnu účelu použití finančních prostředků
pro předložení zastupitelstvu města

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/283



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 5.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 5.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 5.000,00 Kč
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Klub chovatelů holubů Slezských plemen




(3900,5222,00000000,0020,0000465000000)
+ 5.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0



2549/72 RM 13
bod 21/72
Návrh OZV č. X/2013 , o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno


Rada města



schvaluje 



upravený návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2013, o stanovení doby, 
ve které je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-2



2550/72 RM 13
bod 22/72
Finanční ukončení a vyúčtování projektu: „Město Opava-procesní analýza, projektové řízení, komunikace“


Rada města



odročuje


projednání materiálu „Finanční ukončení a vyúčtování projektu: Město Opava-procesní analýza, projektové řízení, komunikace“


Hlasování: 10-1-0




2551/72 RM 13
bod 23/72
Projekt „Opava-Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému“

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 2 (MMOPP008VC4F) ke Smlouvě o dílo mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným   prof.  PhDr.  Zdeňkem Jiráskem, CSc.,  primátorem  města a společností OpavaNet a.s., Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ: 25860011, zastoupenou Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva


Hlasování: 11-0-0






2552/72 RM 13
bod 24/72
Oprava objektu Hradecká 16

Rada města



odročuje
                                 

projednání materiálu „Oprava objektu Hradecká 16“


Hlasování: 10-0-1
 

	
2553/72 RM 13
bod 25/72
Smlouva o dílo – nákup trezoru

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o dílo MMOPP009KK58 mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a panem Miroslavem Selníkem, sídlo náměstí Republiky 198/2, 746 01 Opava, IČ: 10627685


  b)
rozpočtové opatření č. 2013/284



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




DHDM




(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)
	 43.733,00 Kč




nákup DHM




(6171,6122,00000000,0191,0000000000000)
+ 43.733,00 Kč


Hlasování: 11-0-0



2554/72 RM 13
bod 26/72
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Centrum sociálních služeb Samaritán – rekonstrukce “ – smlouva

Rada města



odročuje 
                                 

projednání materiálu „Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Centrum sociálních služeb Samaritán – rekonstrukce “ – smlouva“ na příští schůzi RMO dne 25. 11. 2013


Hlasování: 9-0-0








2555/72 RM 13
bod 27/72
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka záložního zdroje el. energie pro budovy Magistrátu města Opavy“ - výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje
                                 
a)
výsledné pořadí nabídek:
1.PRONIX s.r.o., U Kněžské louky 28/2145,130 00 Praha 3, IČ: 480279442. Phoenix – Zeppelin, spol. s r.o., Lipová 72, 251 70 Modletice, Okres Praha – východ, IČ: 18627226


b)
výběr nabídky uchazeče PRONIX s.r.o., U Kněžské louky 28/2145,
130 00 Praha 3, IČ: 48027944, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


c)
smlouvu, MMOPP00ECAFB, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a uchazečem PRONIX s.r.o., U Kněžské louky 28/2145,130 00 Praha 3, zastoupeným Lenkou Frydrychovou, MBA, prokurista společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 947.633,00 Kč bez DPH


Hlasování: 11-0-0



2556/72 RM 13
bod 28/72
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Obnova, modernizace a zabezpečení infrastruktury MMO – výběr mandatáře“ - smlouva

Rada města



nepřijala usnesení 



k materiálu „Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Obnova, modernizace a zabezpečení infrastruktury MMO – výběr mandatáře“ - smlouva


Hlasování: RMO nepřijala usnesení (4-0-6)  





2557/72 RM 13
bod 29/72
Záměry pronájmu

Rada města


1.
schvaluje


a)
záměr pronájmu budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2202/16, zastavěná plocha         a nádvoří, zapsané na  LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)

2557/72 RM 13
bod 29/72
b)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 5 NP budovy č.p. 132, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č.299, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava–Město (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)


Hlasování: 9-0-0

2.
odročuje

a) 
projednání revokace usnesení RMO č. 2492/70 RM 13 bod 1 b) ze dne 21.10.2013 „RMO schvaluje záměr pronájmu nemovitostí dle přiloženého a upraveného znění – budovy č.p. 380, stavba  občanského vybavení  na pozemku   parc.č. 519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 520/1, ostatní plocha, pozemku       parc.č. 520/2, ostatní plocha a pozemku parc.č. 520/3, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, zapsané na LV č. 3618 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava pro katastrální území Opava – Předměstí, obec Opava, okres Opava, nacházející se na adrese Na Rybníčku 43, 746 01 Opava (Kulturní dům Na Rybníčku)“


b)
projednání záměru pronájmu, „Pronájem Kulturního domu Na Rybníčku“,  budovy č.p. 380, stavba  občanského vybavení  na pozemku parc.č. 519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 520/1, ostatní plocha, pozemku parc.č. 520/2, ostatní plocha a pozemku parc.č. 520/3, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, zapsané na LV č. 3618     u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava pro katastrální území Opava – Předměstí, obec Opava, okres Opava, nacházející se na adrese Na Rybníčku 43, 746 01 Opava 


Hlasování: 9-0-0




2558/72 RM 13
bod 30/72
Zásady pro výpočet nájemného v nebytových prostorech 


Rada města



schvaluje



upravené Zásady pro výpočet nájemného v nebytových prostorech 
ve vlastnictví Statutárního města Opava s účinností ode dne schválení, 
tj.  18.11.2013 



Hlasování: 9-0-0









2559/72 RM 13
bod 31/72
Pořadí žadatelů o pronájem budovy  - Horní náměstí 62 a 66, Opava

Rada města



schvaluje



žadatele pro uzavření  Smlouvy o nájmu nebytových prostor situovaných  
v budově č.p. 378, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 289/1, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 374, objekt k bydlení na pozemku  parc. č. 289/2, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na   LV č. 168, katastrální území Opava – Město, na adrese Horní náměstí 62 a 66, 746 01 Opava 

	VITAMINÁTOR s.r.o. 

    právnická osoba se sídlem 793 12 Sosnová 107      
	Ing. Martin Magnus Ziranka 

    fyzická osoba se sídlem 747 25 Třebom 32
	VYHLÍDKA KRNOV s.r.o.

    právnická osoba se sídlem Výletní 674/7, 794 01 Krnov Pod Cvilínem             
       


Hlasování: 9-0-0



2560/72 RM 13
bod 32/72
Veřejná zakázka malého rozsahu „Poskytnutí veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti internet“ – výsledek zadávacího řízení, smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Sdružení společností, a to společnosti Opavanet a.s, Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ:25860011, zastoupené Ing. Markem Hájkem, předseda představenstva a společnosti SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno – Bystrc, 
IČ: 25517767, zastoupené Markem Bukalou, předsedou představenstva, jejichž nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou 


b)
Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (MMOPP00B1PHI), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Opavanet a.s, Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ:25860011, zastoupené Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva a společností SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno – Bystrc, IČ: 25517767, zastoupené Markem Bukalou, předsedou představenstva za cenu nejvýše přípustnou 6655,00 Kč s DPH/měs.



Hlasování: 9-0-0






2561/72 RM 13
bod 33/72
Darovací smlouva MV-98150-1/KAP-2013

Rada města



schvaluje



Darovací smlouvu MV-98150-1/KAP-2013, (MMOPP00B1PID), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha, IČ: 00007064, zastoupenou Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií


Hlasování: 11-0-0


2562/72 RM 13
bod 34/72
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci projektů „Vánočního jarmarku“ v roce 2012, v roce 2013 a v roce 2014

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci projektů „Vánočního jarmarku“ v roce 2012, v roce 2013 a v roce 2014 MMOPP00E9X00, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26  Opava,   IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a firmou RK Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, 617 00 Brno, 
IČ: 26219140, zastoupenou Romanem Lípou, jednatelem


Hlasování: 9-0-0


2563/72 RM 13
bod 35/72
KD Na Rybníčku – zajištění provozu

Rada města


1.
svěřuje 



v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru kancelář primátora Magistrátu města Opavy působnost rozhodovat o uzavírání následujících smluv, jejichž předmětem je krátkodobé užívání nemovitostí tvořících komplex Kulturního domu na Rybníčku či jejich částí (jedná se o tyto nemovitosti: budova č.p. 380, stavba občanského vybavení, ležící v části obce Předměstí na pozemku parc. č. 519, pozemek parc.č. 519, pozemek parc.č. 520/1, pozemek parc.č. 520/2 a pozemek parc.č. 520/3, kteréžto nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Opava-Předměstí na adrese Na Rybníčku 380/43, 746 01 Opava), jakož i movitých věcí tvořících zařízení a vybavení těchto nemovitostí:
	Smlouvy o krátkodobém užívání kulturního domu Na Rybníčku či jeho části k uspořádání kulturní, společenské nebo vzdělávací akce, jejíž vzor je Přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

Smlouvy o krátkodobém užívání části kulturního domu Na Rybníčku k zajištění občerstvení a příp. dalších služeb souvisejících s konáním kulturní, společenské nebo vzdělávací akce,  

2563/72 RM 13
bod 35/72

Smlouvy o krátkodobém užívání kulturního domu Na Rybníčku či jeho části k uspořádání kulturní, společenské nebo vzdělávací akce včetně zajištění občerstvení a příp. dalších služeb,  
s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu města Opavy je oprávněn 
ve výše uvedených vzorových smlouvách provádět změny, které podstatným způsobem nezasáhnou do vzorové úpravy práv a povinností smluvních stran 


2. 
schvaluje 

a)
pověření pro Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město Opavu jednala 
a podepisovala smlouvy uvedené v bodu 1 tohoto usnesení 


b) 
ceník pronájmu nově nasmlouvaných akcí 


Hlasování: 11-0-0



2564/72 RM 13
bod 36/72
Problémové oblasti města Opavy z pohledu veřejnosti; navrhovaná dostupná dílčí opatření

Rada města


1.
bere na vědomí



problémové oblasti vzešlé z Fóra Zdravého města a výsledky ověřovací ankety

2.
schvaluje

a)
opatření navrhovaná Skupinou pro místní Agendu 21

b)
osoby zodpovědné za řešení jednotlivých opatření (zodpovědný garant, metodický konzultant)


Hlasování: 6-0-1


















2565/72 RM 13
bod 37/72
Pracovní skupina města pro místní Agendu 21

Rada města



schvaluje

a)
ustanovení pracovní skupiny Zdravého města Opava a místní Agendy 21 pro sledování postupu místní Agendy 21 v Statutárním městě Opava 
ve složení: 
Mgr. Dalibor Halátek - vedoucí pracovní skupiny, 
Ing. Hana Tvrdá - metodik pracovní skupiny,
Mgr. Jana Foltysov￡Jana Foltysová – členka pracovní skupiny,
Mgr. Veronika Frélichová – členka pracovní skupiny,
Mgr. Zdeněk Frélich – člen pracovní skupiny,
Ing. Martina Heisigová – členka pracovní skupiny,
Mgr. Miroslava Konečná – členka pracovní skupiny,
Martin Koky – člen pracovní skupin,
Karel Melecký – člen pracovní skupiny,
RNDr. Kateřina Pálková  – členka pracovní skupiny,
Tomáš Skalík – člen pracovní skupiny,
Mgr. Marie Vavrečková – členka pracovní skupiny,
Mgr. Judita Kachlová – členka pracovní skupiny,


b)
oblast působnosti pracovní skupiny Zdravého města Opava a místní Agendy 21 


Hlasování: 8-0-0 





2566/72 RM 13
bod 38/72
Příprava rozpočtu na rok 2014

Rada města



bere na vědomí



přípravu upraveného návrhu rozpočtu na rok 2014


Hlasování: 10-0-1



2567/72 RM 13
bod 39/72
Grant – odstoupení od smlouvy

Rada města



schvaluje



odstoupení (PID MMOPP00CXAAD) od smlouvy (PID MMOPP00CXD11) mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Rehos – Restaurants, HOtels s.r.o. se sídlem Šalounova 494/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, jednající Martinem Kubíkem DiS., jednatelem


 Hlasování: 8-0-0



2568/72 RM 13
bod 40/72
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1.
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 29.10.2013 
do 12.11.2013


2. 
ukládá



informační komisi při RMO projednat studii k veřejné zakázce „Obnova, modernizace a zabezpečení infrastruktury MMO“, a to  neprodleně po jejím dodání ze strany  odboru informatiky MMO


Hlasování: 9-0-0




2569/72 RM 13
bod 41/72
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 9-0-0




2570/72 RM 13
bod 45/72
Smlouvy o užívání a správě budovy Horní náměstí 2

Rada města



svěřuje



v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích a za účelem naplnění závazků Statutárního města Opavy vyplývajících ze smlouvy    
o bezúplatném převodu budovy Horní náměstí 2 - MMOPP00C4IGG ze dne 7. 6. 2013, rozhodování o uzavírání a změnách smluv,  jejichž obsahem je užívání částí objektu Horní náměstí 2, a dále smluv, jejichž obsahem bude údržba a servis technických zařízení umístěných v dotčené budově, odboru majetku města Magistrátu města Opavy a pověřuje vedoucího Odboru majetku města Magistrátu města Opavy uzavíráním předmětných smluv 


Hlasování: 9-0-0





2571/72 RM 13
bod 46/72
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Opava, Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06, 
IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „společnost Městský dopravní podnik Opava“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. 
§ 190 odst. 1 obchodního zákoníku tak, že: 


1.
bere na vědomí
 


rozhodnutí představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava 
ze dne 24.10.2013 o potvrzení Ing. Radka Filipczyka ve funkci ředitele společnosti Městský dopravní podnik Opava po uplynutí 6-ti měsíční zkušební doby a schválení návrhu jeho mzdy dle přiloženého výpisu 
ze zasedání představenstva společnosti 




2. 
schvaluje  


Dodatek č. 1 Pracovní smlouvy mezi společností Městský dopravní podnik Opava jako zaměstnavatelem a Ing. Radkem Filipczykem, nar. 21.01.1969, bytem U parku 2644/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, jakožto ředitelem společnosti, který je současně členem představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a to včetně mzdy v tomto Dodatku č. 1 pracovní smlouvy sjednané  
 


3. 
ukládá 
 


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava 


Hlasování: 11-0-0


2572/72 RM 13
bod 47/72
Vytápění objektů městských lázní a zimního stadionu

Rada města



schvaluje
                                 
a)
Dodatek č.2( PID MMOPP00DSRGK) ke smlouvě o dodávce tepelné energie ( PIDMMOPP0028KCW) mezi Opatherm a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ: 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a ing. Michalem Chmelem, místopředsedou představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
2572/72 RM 13
bod 47/72
b)
Dodatek č.6( PID MMOPP00DSRFP) ke smlouvě o nájmů tepelných zdrojů  ( PIDMMOPP0028K35) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Opatherm a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ: 25385771, zastoupenou 
Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelem, místopředsedou představenstva 


Hlasování: 6-0-1


2573/72 RM 13
bod 48/72
Městský dopravní podnik Opava, a.s. – úprava jízdného pro rok 2014

Rada města



bere na vědomí


rozhodnutí představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. ze dne 12. 11. 2013 o úpravě jízdného v městské hromadné dopravě s účinností od 01. 01. 2014 


Hlasování: 10-0-1


2574/72 RM 13
bod 49/72
Prohlášení o společném záměru

Rada města



schvaluje 


prohlášení o společném záměru mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený Martinem Sikorou, náměstkem hejtmana kraje a Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., se sídlem Karolínská 661/14, 186 00, Praha 8, IČ: 01409948, zastoupená jednajícím Slavomírem Pudišem a Martinem Kronikou 


Hlasování: 9-0-0






                 Ing. Pavla Brady  v.r.                                                   Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
               1. náměstkyně primátora                                                    náměstek primátora

