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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 28. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 28.11.2011


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 28.11. 2011 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni

Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Ing. Jiří  Lehnert
Ing. Jana Onderková
Ing. Jindřiška Těžká
Mgr. Monika Macháčová
paní Věra Bogdány
Mgr. Renáta Mrákotová
paní Ruth Hrbáčová
Mgr. Miroslava Konečná





































829/28 RM 11
bod 1/28
Majetkové záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
pronájem části pozemku parc.č. 2344/53-ost.pl. o výměře 22 m2 
k.ú. Opava-Předměstí panu Lukáši Kramnému na dobu neurčitou 
za 770,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 705/11)


b)
pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/152-zast.pl. a nádvoří o výměře 17 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Mgr. Markétě a Mgr.Lukáši Rádkovým na dobu neurčitou za 595,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 832/11)


c)
pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2542/33-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Janu Valovi na dobu neurčitou 
za 700,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 832/11)


d)
nájemní smlouvu (MMOPP00A9ILW) uzavřenou mezi Českou republikou – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6-Dejvice, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, 
Ing. Jaroslav Valchař na základě pověření ze dne 2.1.2008 se sídlem Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno-Židenice, IČ: 60162694 – jako pronajímatel a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava,zastoupené primátorem prof.PhDr.Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 – jako nájemcem


e)
zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na části pozemku 
parc.č. 277/1-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí pro manželé Ing. Karla a Julii Fardové k pozemku parc.č. 289/2 k.ú. Opava-Předměstí

f)
výpověď nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Opava, Horní nám. 69, zastoupené primátorem Doc.RNDr.Ing. Janem Mrázkem, CSc. jako pronajimatelem a Romanem Plecou-CALYPSO, Čs.armády 52, Krnov, zastoupený řed.div.projekce  Ing. Janem Výstrkem, IČO 47663031- jako nájemcem na část pozemku parc.č. 875/162-ost.pl. k.ú. Kylešovice, části pozemků parc.č. 3033/2-ost.pl., parc.č. 2184/6-ost.pl., 
parc.č. 2722/70-ost.pl. a parc.č. 2344/23-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí 
a dále části pozemku parc.č.182/7-ost.pl. k.ú. Opava-Město za účelem umístění informačních tabulí s plánem města


g)
záměr směny pozemků parc.č. 6/1-zast.pl. a nádvoří o výměře 4187 m2, parc.č. 6/11-zast.pl. a nádvoří o výměře 138 m2 a parc.č. 6/12-zast.pl. a nádvoří o výměře 3 m2  vše v k.ú. Opava-Město ve vlastnictví HC Slezan Opava za část pozemku parc.č. 182/7-ost.pl./zeleň na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 182/14 o výměře 487 m2 k.ú. Opava-Město ve vlastnictví Statutárního města Opavy s finančním vyrovnáním







830/28 RM 11
bod 2/28
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje návrhy na prodeje a výkup pozemků včetně kupních smluv


a)
prodej části pozemku parc.č. 258-zast.p. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 258/5 o výměře 409 m2 a části pozemku parc.č. 257-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 257/5 o výměře 13 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům 
Ing. Pavlu a Ing. Miluši Horákovým za cenu stanovenou dohodou 
337.600,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 692/11)


b)
prodej části pozemku parc.č. 588/14-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 588/27 o výměře 41 m2 k.ú. Opava-Město spoluvlastníkům domu U Fortny 9 – paní Ivaně Binarové, paní Lence Cibulkové, panu Josefu Demlovi, paní Marii Drösslerové, paní Svatavě Hellebrandové, manželům Ing. Petru a Ireně Kuhejdovým, paní Mileně Pecháčkové, manželům Vladimíru a Jarmile Procházkovým, manželům Petru a Vandě Solnickým a manželům Ing. Petru a Jarmile Řehulkovým 
za cenu stanovenou dohodou  44.280,00 Kč tj. 1.200,00 Kč/m2 – 10% a zřízení  věcného břemene průchodu k pozemku parc.č. 126 a domu č.p. 62 na tomto pozemku stojícím k.ú. Opava-Město ( zveřejněno č. 692/11)


c) 
prodej pozemku parc.č. 1604-zahrada o výměře 237 m2 
k.ú. Opava-Předměstí panu Jiřímu Hankemu za cenu sjednanou dohodou 
189.600,00 Kč tj. 800,00 Kč ( zveřejněno č. 832/11)

d)
prodej pozemku parc.č. st.2477-zast.pl. a nádvoří o výměře 91 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy MUDr. Barboře Smolkové za cenu dle znaleckého posudku  150.000.00 Kč tj. 1.648,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 692/11)

e)
prodej pozemku parc.č. 398-zast.pl. a nádvoří o výměře 392 m2 k.ú. Jaktař Ing. Pavlu Hírešovi za cenu dle znaleckého posudku  327.640,00 Kč 
tj. 327.640,00 Kč tj. 836,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 563/11) 

f)
výkup částí pozemku parc.č. 2184/117-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značené novými parc.č. 2184/125-ost.pl./ost.komunikace o výměře 1364 m2, parc.č. 2184/126-ost.pl./jiná plocha o výměře 357 m2  a pozemek  2184/127-ost.pl./jiná plocha o výměře 7 m2 k.ú. Opava-Předměstí od vlastníka – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace za 460.000,00 Kč


g)
prodej pozemku parc.č. st.107-zast.pl. a nádvoří o výměře 28 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. za cenu dle znaleckého posudku 47.000,00 Kč tj. 1.679,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 832/11)


h)
prodej pozemku parc.č. 43-zast.pl. a nádvoří o výměře 681 m2 
k.ú. Jakubčovice manželům Josefu a Zdeňce Kubánkovým za cenu stanovenou dohodou 47.670,00 Kč tj. 70,00 Kč/m2 (zveřejněno č.942/11)

i)
prodej části pozemku parc.č. 383-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený původním parc.č. 383 o výměře 33 m2 k.ú. Jaktař 
Ing. Dagmar Novákové za cenu stanovenou dohodou 23.760,00 Kč 
tj. 800,00 Kč – 10% (zveřejněno č. 577/11)
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j)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/642-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Josefu Gocalovi a manželům Marii a Milanu Žačkovi za cenu stanovenou dohodou 9.000,00 Kč tj 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11)

k)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/431-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Josefu a Marii Špačkovým a manželům Miroslavu a Pavle Bahenským za cenu stanovenou dohodou 9.000,00 Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11)

l)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2626/324-zast.pl. a nádvoří o výměře 
2 m2 k.ú. Opava-Předměstí společnosti Gyncentrum Opava s.r.o. za cenu stanovenou dohodou 1.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11)

pro předložení zastupitelstvu města


2.
schvaluje


a)
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 106/6 ZM 07 odst. 1, písm. z) ze dne 18.9.2007 ( ZMO schvaluje směnu pozemku parc.č. 1716/15-zahrada 
o výměře 565 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy ve vlastnictví manželům 
Ing. Jiřího a Mgr. Gabriely Tomšíčkových za část pozemku 
parc.č. 1563-orná půda dle nezapsaného geometrického plánu 
parc.č. 1563/2 o výměře 629 m2 k.ú. Jaktař ve vlastnictví Statutárního města Opavy (zveřejněno č. 1584/07)

b)
návrh na smlouvu o budoucí směnné smlouvě (MMOPP00AD9WO) uzavřenou mezi manžely Ing. Jiřím a Mgr. Gabrielou Tomšíčkovými – na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
74626 Opava, zastoupené primátorem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 – na straně druhé (zveřejněno č. 789/11)

c)
návrh na směnu části pozemku parc.č. 1134-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1134/4 o výměře 866 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 1135 – orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1135/2 o výměře 301 m2 ve vlastnictví Ing. Vlastimila Cygala  vše v k.ú. Jaktař s finančním vyrovnáním 555.000,- Kč ze strany Ing. Vlastimila Cygaly a zřízení věcného břemene pozemku parc.č. 1135/1 k.ú. Jaktař jako přístupovou cestu sloužící k průchodům průjezdům k pozemkům parc.č. 1135/2 a parc.č. 1134/1 k.ú. Jaktař (zveřejněno č. 1018/11)


pro předložení zastupitelstvu města

3.
schvaluje

a)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 3154-ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 6133 m2, zapsaném na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném  Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřad 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 II. 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 nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve prospěch třetí
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    osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 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:

      a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitosti uvedenou v čl. II, nebo jejich část na třetí osobu 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 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.

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.

	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. 


	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
t.j. 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 jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.





b)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 2868-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2486 m2, parc.č. 3032ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
186 m2, parc.č. 3035/64-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
838 m2, parc.č. 3035/70-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
622 m2, parc.č. 3180-ostatní plocha, zeleň o výměře 410 m2, parc.č. 3181-ostatní plocha, zeleň o výměře 109 m2, parc.č. 3182-ostatní plocha, zeleň   
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o výměře 102 m2, parc.č.3183-ostatní plocha, zeleň o výměře 
253 m2, parc.č. 3189-ostatní plocha, zeleň o výměře 5783 m2, parc.č. 3190-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 649 m2, parc.č. 3191-ostatní plocha, zeleň o výměře 333 m2, parc.č. 3192-ostatní plocha, zeleň o výměře 
348 m2, parc.č. 3193-ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 312 m2 a parc.č. 3196-ostatní plocha, zeleň o výměře 
337 m2,zapsaných na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném  Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřad 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 nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 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 předmětné nemovitosti  uvedené v čl. II, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly 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
	v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly 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
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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
 t.j. 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 jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.


c)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 121/5-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2287  m2, parc.č. 127/1-ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 
806 m2, parc.č. 128/5-ost.pl., jiná plocha o výměře 10 m2, parc.č. st. 2202-zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 178 m2, parc.č. 2861-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m2, parc.č. 3136-ostatní plocha, zeleň o výměře 308 m2  zapsaných na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném  Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřad 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 nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 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 předmětné nemovitosti  uvedené v čl. II, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly 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 předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly 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.

830/28 RM 11
bod 2/28

 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
 t.j. 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 jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.

 


d)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 3035/58-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 540 m2, parc.č. 3138-ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 390 m2 a parc.č. 3186-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 932 m2 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, obec Opava  z vlastnictví ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy

e)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 3035/57-ostatní plocha, jiná plocha      o výměře 261 m2, parc.č. 3035/63-ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 
376 m2, parc.č. 3176-ostatní plocha, zeleň o výměře 361 m2, parc.č.   3178-ostatní plocha,jiná plocha o výměře 171 m2 a parc.č. 3194-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4284 m2  zapsaných na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném  Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřad 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 nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 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:

a)  v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti  uvedené v čl. II, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly 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 předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly 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
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	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
 t.j. 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 jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.



                               pro předložení zastupitelstvu města
                           



4. 
odročuje 

a)
projednání návrhu na revokaci usnesení ZMO č. 489/26 ZM 10 odst.1, písm. o) ze dne 20.4.2010 ( ZMO schvaluje smlouvu o budoucí směnné smlouvě (PID MMOPP008TW9K) uzavřenou mezi panem Luďkem Paverou –          na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava zastoupené primátorem Ing. Zbyňkem Stanjurou,                 IČ: 00300535 -  na straně druhé (zveřejněno č. 56/10)

b)
projednání návrhu na prodej  pozemku parc.č. 639/1-orná půda o výměře 2983m2 k.ú. Kylešovice  manželům Luďkovi  a Pavlíně Paverovým za cenu dle znaleckého posudku 710.000,00 Kč tj. 238,00 Kč/m2 (zveřejněno              č. 692/11)


c)
projednání návrhu na smlouvu o budoucí kupní smlouvě (MMOPP00A9IGL) uzavřenou mezi panem Luďkem Paverou – na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 – na straně druhé
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5.
nepřijala usnesení 



k výkupu části pozemku parc.č. 3035/1 ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým  parc.č. 3035/76-ost.pl./zeleň o výměře 849 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníka Česká republika - Úřad            pro zastupování státu ve věcech majetkových  za cenu sjednanou dohodou 468.000,00 Kč tj. 551,00 Kč/m2
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Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH (21.300 Kč)

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D7BXW), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města




b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2011 ve výši 21.300 Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH Statutárního města Opavy




  c)
Rozpočtové opatření č. 2011/265



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000, 4122,00014004,0020,0002461000000)
+ 21.300,00 Kč


Ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HKR




činnost jednotek SDH - školení




(5512,5167,00014004,0193,0002461000000)
+ 5.089,00 Kč



činnost jednotek SDH - DHDM




(5512, 5137,00014004,0193,0002461000000)
+ 16.211,00 Kč




832/28 RM 11
bod 4/28
Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 12.12.2011

Rada města



bere na vědomí



upravený návrh  programu  8. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 12.12.2011






833/28 RM 11
bod 6/28
Provoz opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin


Rada města



bere na vědomí


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



834/28 RM 11
bod 7/28
Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje


výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním městem Opava 



835/28 RM 11
bod 8/28
Investiční akce – veřejná zakázka

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 (MMOPP009BMC4) ke smlouvě o dílo (MMOPP00801U5) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a Sdružením Opava Jižní obchvat firem STRABAG a.s. – vedoucím účastníkem sdružení, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, 
DIČ: CZ60838744 a SILNICE MORAVA s.r.o. – účastníkem sdružení, 
Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352, DIČ: CZ 25357352 na realizaci zakázky „Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat“ upravující daňovou povinnost a DPH




836/28 RM 11
bod 9/28
Realizace investičních akcí v roce 2012

Rada města



schvaluje



seznam investičních akcí na rok 2012 pro předložení zastupitelstvu města



837/28 RM 11
bod 10/28
Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2012

Rada města



schvaluje



seznam projektových dokumentací na rok 2012 pro předložení zastupitelstvu města



838/28 RM 11
bod 11/28
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
přidělení volné obytné místnosti č.21 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1  v Opavě p. Lucii Štenckové   trvale bytem Na Pastvisku 9, Opava


b)
přidělení volné ubytovací jednotky č.1 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1A  v Opavě p.Michaele Víchové, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava


c)
přidělení volné ubytovací jednotky č.6 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1A  v Opavě p.Emě Levayové, trvale bytem Sadová 96, Opava



839/28 RM 11
bod 12/28
Obecně závazná vyhláška č. X/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Rada města



schvaluje



upravenou Obecně závaznou vyhlášku č. X/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích pro předložení zastupitelstvu  města 



840/28 RM 11
bod 13/28
Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012

Rada města



schvaluje



upravený návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2012 pro předložení zastupitelstvu města
841/28 RM 11
bod 14/28
Záměr pronájmu – Masarykova tř. 10, Opava

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 330, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 427, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168, nebytový prostor na adrese Masarykova tř. 10, 746 01  Opava



842/28 RM 11
bod 16/28
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.179/2010/PRI – „Malé Hoštice – splašková kanalizace“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1, MMOPP009BMB9,  ke smlouvě o dílo č.179/2010/PRI (MMOPP00802F1) Malé Hoštice – splašková kanalizace, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ:  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města       a akciovou společností POHL cz, a.s., Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČ: 25606468.,  zastoupenou Janem Fleischerem, vedoucím odštěpného závodu 
Cena díla :                                                  58.398.013,67 Kč bez DPH
Nová cena dle dodatku č.1:                        56.597.965,10 Kč bez DPH 



843/28 RM 11
bod 17/28
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Zpevněné plochy městských parků“ - zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle     § 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění,           na stavební práce s názvem „Zpevněné plochy městských parků“– v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2.
jmenuje


a)
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,    ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek   ve složení;
členy:
1. Ing. Janu Onderkovou
2. Ing. Martina Chalupského
3. Mgr. Pavla Hrbáče
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b)
náhradníky:
1. Ing. Radku Šabatkovou
2. pana Rostislava Onderku
3. paní Hanu Fraňkovou


3.
jmenuje

a)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,    ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení;
členy:
1. pana Petra Baránka 
2. paní Jitku Měchovou
3. Ing. Janu Onderkovou
4. Ing. Martina Chalupského
5. Ing. Karla Kovalčíka


b)
náhradníky:
1. pana Martina Šatného
2. Ing. Igora Kašpara
3. Ing. Radku Šabatkovou
4. Ing. Renatu Cvancigerovou
5. Ing. Ludmilu Domesovou



844/28 RM 11
bod 18/28
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/266



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Rekonstrukce kulturního domu Na Rybníčku




úprava fa MMOPP00AFXX5 po avízu na základě změnového formuláře – oznámení příjemce o změnách




(3429,6121,38588505,0220,0007697000000)
- 3.380.770,16 Kč



(3429,6121,38100022,0220,0007697000000)
- 2.416.160,84 Kč



(3429,6121,00000022,0220,0007697000000)
- 1.159.386,20 Kč



(3429,6122,38588505,0220,0007697000000)
+ 3.380.770,16 Kč



(3429,6122,38100022,0220,0007697000000)
+ 2.416.160,84 Kč



(3429,6122,00000022 ,0220,0007697000000)
+ 1.159.386,20 Kč






  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/267



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Malé Hoštice – splašková kanalizace




(RM 2873/83 RM 10  z 17/8)



neuznatelné 
(2321,6121,00000000,0220,0007766000000)
 +    460.866,24 Kč


neuznatelné 
(2321,5171,00000000,0220,0007766000000)
 +    407.849,44 Kč



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
-    868.715,68 Kč





844/28 RM 11
bod 18/28

bb)
Jaktař–zastávka MHD(Palhanec)-PD




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007735000000)
 +        24.960,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-        24.960,00 Kč







bc)
Tyršův stadion – příjezdová komunikace









(3412,6121,00000000,0220,0007670000000)
 -        102.000,00 Kč








investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+        102.000,00 Kč











  c)
Rozpočtové opatření č. 2011/268



ve výdajích – odbor životního prostředí




sběr a svoz komunálních odpadů – nákup ostatních služeb




(3722,5169,00000000,0130,0001075000000)
- 670.000,00 Kč








sběr a svoz nebezpečných odpadů – nákup ostatních služeb




(3721,5169,00000000,0130,0001075000000)
- 130.000,00 Kč








sběr a svoz komunálních odpadů – platby daní a poplatků




(3722,5365,00000000,0130,0001075000000)
+ 800.000,00 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2011/269



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




místní správa




opravy  a udržování




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
- 22.102,00 Kč








nebytové hospodářství




opravy  a udržování




(3613,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 22.102,00 Kč











e)
Rozpočtové opatření č. 2009/270



v příjmech – městská část Komárov




služby spojené s nájmem




(3613,2111,00000000,0800,0009096000000)
+ 28.566,00 Kč






844/28 RM 11
bod 18/28


pronájmy budov




(3613,2132,00000000,0800,0009047000000)
+ 140.219,00 Kč









poplatek ze psů




(0000,1341,00000000,0800,0009042000000)
+ 42.075,00 Kč








poplatek za provozovaný VHP




(0000,1347,00000000,0800,0009056000000)
+ 30.000,00 Kč








správní poplatky – hrací automaty – výherní




(0000,1361,00000000,0800,0009058000000)
+ 16.000,00 Kč







ve výdajích – městská část Komárov




opravy a udržování




(5512,5171,00000000,0800,0002530000000)
+ 297.860,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva pro městské části




(6409,5901,00000000,0020,0002999000000)
- 41.000,00 Kč






  f)
Rozpočtové opatření č. 2011/271



ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků




pozemky




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 3.338,00 Kč








pronájmy pozemků




(6409,5909,00000000,0052,0009050000000)
+ 3.338,00 Kč


845/28 RM 11
bod 19/28
Obecně závazná vyhláška X/2011, o stanovení míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her

Rada města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku X/2011, o stanovení míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her s účinností od 1.1.2012 pro předložení zastupitelstvu města











846/28 RM 11
bod 20/28
Obecně závazná vyhláška X/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj


Rada města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku X/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj s účinností od 1.1.2012 pro předložení zastupitelstvu města



847/28 RM 11
bod 21/28
Granty 2012 –  změna Zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, vyhlášení a stanovení podmínek jednotlivých grantových programů

Rada města


1.
schvaluje


Zásady pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy s účinností od 29.11.2011




2.
doporučuje 


zastupitelstvu města vyhlásit grantové okruhy pro rok 2012 ke dni 14.12.2011 s termínem odevzdání žádostí do 16.01.2012 včetně, s výjimkou grantového programu 1.2. Pravidelná sportovní činnost s termínem odevzdání žádostí do 15.02.2012 včetně:

Sport 
1.1. Podpora sportovních akcí
1.2. Pravidelná sportovní činnost – poukázkový systém

Kultura
2.1.  Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže
2.2.  Podpora kulturních akcí ve městě
2.3.  Ediční činnost
2.4. Reprezentace města

pro předložení zastupitelstvu města


3.
ukládá


tajemníkovi magistrátu předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města
Z: JUDr. Tomáš Elis
T: 12.12.2011









847/28 RM 11
bod 21/28
4.
schvaluje


podmínky jednotlivých grantových programů pro rok 2012




Grantové okruhy
Grantové programy
Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu
Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu
Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu
SPORT
1.1.

Podpora sportovních akcí

10 000 Kč
40 000,- Kč
20%

1.2.

Pravidelná sportovní činnost    (6 – 19 let vč.)

poukázkový systém
poukázkový systém

poukázkový systém

KULTURA
2.1.

Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%

2.2.

Podpora kulturních akcí ve městě

20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%

2.3.

Ediční činnost

20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%

2.4.

Reprezentace města

20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%



848/28 RM 11
bod 22/28
Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva a rady Statutárního města Opavy v roce 2012

Rada města



schvaluje


a)
harmonogram termínů zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy v roce 2012 pro předložení zastupitelstvu města


b)
harmonogram termínů zasedání rady Statutárního města Opavy v roce 2012






849/28 RM 11
bod 23/28
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 14.11.2011 do 21.11.2011




850/28 RM 11
bod 25/28
Dodatek č. 4 – společnost Crestyl

Rada města



schvaluje



návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků PID MMOPP00A9J42 uzavřeného mezi Statutárním městem Opava            se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupené     prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako budoucím prodávajícím a spol. Opava Development Company, a.s., 
IČ 26704277, se sídlem Praha 1, Husova 240/5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7703, jednající Ing. arch. Omarem Koleilatem, předsedou představenstva oprávněným jednat jménem společnosti samostatně, jako budoucím kupujícím, pro předložení zastupitelstvu města   



851/28 RM 11
bod 26/28
Jednací řád Zastupitelstva statutárního města Opavy

Rada města



schvaluje


Jednací řád Zastupitelstva statutárního města Opavy s účinností od 1.1.2012
pro předložení zastupitelstvu města



852/28 RM 11
bod 27/28
Zřízení Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace                  a schválení její Zřizovací listiny

Rada města



schvaluje


a)
zřízení Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2012


852/28 RM 11
bod 27/28
b)
Zřizovací listinu, (MMOPP003LV7A), Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 13, 746 01 Opava, 
IČ: 72074183  


pro předložení zastupitelstvu města




853/28 RM 11
bod 28/28
Přiznání odměny řediteli Slezského divadla Opava


Rada města



schvaluje



přiznání odměny řediteli Slezského divadla Opava za období od 01.01.2011 do 31.12.2011 v upravené výši












                   prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	 v.r.                      Ing. Pavla Brady   v.r.
                                     primátor			               	                                     1. náměstkyně primátora

