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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z mimořádné 29. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 28. 04. 2014


















Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 28. 04. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
6
Omluveni
Bc. Hana Brňáková
p. David Horák
Ing. Jana Kašparová
Ing. Gabriela Mathiasová
MUDr. Pavel Vágner
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Bc. Jana Müllerová













































2922/29 MRM 14
bod 1/M29
Smlouva o poskytnutí dotace


Rada města



schvaluje 



Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00DZQEI), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692, zastoupeným Mgr. Danielem Havlíkem, náměstkem hejtmana


Hlasování: 6-0-0




2923/29 MRM 14
bod 2/M29
Dodatek č. 6_Opava Development Company 


Rada města



schvaluje 


a)
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 260/3 – ost. pl../ost. komunikace dle zákresu na snímku katastrální mapy
záměr pronájmu pozemku parc. č. 260/2 – zast. pl. a nádvoří
záměr pronájmu pozemku parc. č. 256/2 – zast. pl. a nádvoří
záměr pronájmu pozemku parc. č. 256/1 – ost. pl./ost. komunikace
záměr pronájmu pozemku parc. č. 239/1 ost. pl.
záměr pronájmu pozemku parc. č. 239/2 ost. pl.
záměr pronájmu pozemku parc. č. 239/3 ost. pl.
záměr pronájmu pozemku parc. č. 243/1 zast. pl. a nádvoří
záměr pronájmu pozemku parc. č. 243/2 ost. pl. 
záměr pronájmu pozemku parc. č. 243/4 ost. pl. 
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 597 ost. pl. dle zákresu 
na snímku katastrální mapy 
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 596 – ostatní plocha, označená v Geometrickém plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 318-135/2006 ze dne 13. 7. 2006 novým parc. č. 596/2

Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Opava-Město, obec Opava, okres Opava a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 168 
pro dané katastrální území vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava


b)
záměr prodeje části pozemku parc. č. 260/3 – ost. pl../ost. komunikace dle zákresu na snímku katastrální mapy 
záměr prodeje pozemku parc. č. 260/2 – zast. pl. a nádvoří
záměr prodeje části pozemku parc. č. 256/2 – zast. pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 256/1 – ost. pl./ost. komunikace dle zákresu na snímku katastrální mapy 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 239/1 ost. pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy 
záměr prodeje pozemku parc. č. 239/2 ost. pl.
záměr prodeje pozemku parc. č. 239/3 ost. pl.
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bod 2/M29

záměr prodeje budovy bez čp/če – jiná stavba na pozemku parc. 
č. 239/3 a pozemku parc. č. 239/3 – zast. plocha a nádvoří    
záměr prodeje části pozemku parc. č. 243/1 zast. pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 243/4 ost. pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy
záměr prodeje části pozemku parc. č. 597 ost. pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy
záměr prodeje části pozemku parc. č. 596 – ostatní plocha, označená v Geometrickém plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 318-135/2006 ze dne 13. 7. 2006 novým parc. č. 596/2

Všechny pozemky a budova se nacházejí v katastrálním území Opava-Město, obec Opava, okres Opava a jsou zapsány na listu vlastnictví 
č. 168 pro dané katastrální území vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava


c)
záměr výpůjčky budovy č.p. 183 – objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 271/1 a pozemku parc. č. 271/1
záměr výpůjčky budovy bez čp/če – objekt technické vybavenosti na pozemku parc. č. 271/2 a pozemku parc. č. 271/2    
   
Všechny budovy a pozemky se nacházejí v katastrálním území Opava-Město, obec Opava, okres Opava a jsou zapsány na listu vlastnictví 
č. 168 pro dané katastrální území vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava


d)
návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků, PID MMOPP00DXW9R, kde budoucím je Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem 
a budoucím kupujícím je Opava Development Company a.s., se sídlem Husova 240/5, 110 00 Praha 1, nyní Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, IČ: 26704277, jednající Ing. arch. Omarem Koleilatem, předsedou představenstva, pro předložení zastupitelstvu města	



Hlasování: 6-0-0








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


