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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 2. 9. 2013 se zúčastnili

Členové RMO
8
Omluveni
Ing. Pavla Brady
p. Petr Baránek
p. David Horák
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 Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Bc. Pavel Vltavský
Mgr. Judita Kachlová
pí Věra Bogdány
Ing. Martina Věntusová
Bc. Marek Vin￡rekMarek Vinárek
Mgr. Ondřej Skácel
p. Martin Koky


































2371/67 RM 13
bod 1/67
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVWES mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Janem Volfem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1658/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 26/100), za cenu ve výši 3.094,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVWDX mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Dušanem Hanákem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1658/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 13/100), za cenu ve výši 1.547,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVWFN mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Antonínem Světlíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1658/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 33/100), za cenu ve výši 3.927,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVWGI mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Bc. Zuzanou Kupcovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1658/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 28/100), za cenu ve výši 3.332,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


e)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DVW51 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Dušanem Hanákem, Bc. Zuzanou Kupcovou, panem Antonínem Světlíkem a Mgr. Janem Volfem  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1658/1 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 17.150,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DES5Y 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Bc. Karin Fričovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. st. 1671 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
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g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DESB4 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Radomírem Kokořem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2162/50 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DES8J 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Doc. PhDr. Liborem Martínkem, PhD.  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. st. 1694 - zastavěná plocha  a nádvoří,k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DES7O 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a PhDr. Ivanou Tarabovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 1636/2 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 840,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)



Hlasování: 7-0-0

2.
schvaluje

a)
záměr prodeje  části pozemku parc.č. 2621/1 -  zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.  Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje  části pozemku parc.č. 841 -  zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.  Malé Hoštice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 7-0-0

3.
schvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3082/8 -  ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy




4. 
schvaluje


záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/352 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování o bodech 3 a 4: 7-0-0

5.
schvaluje


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/314 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2621/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří a  části pozemku parc.č. 2621/1 -  zastavěná plocha a nádvoří, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, oba k.ú. Opava 
- Předměstí


Hlasování: 7-0-0 



2372/67 RM 13
bod 2/67
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.


schvaluje 



a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVW9H mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Pavlínou Krügerovou   jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 389/2 – ost. plocha  na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 389/55 - ostatní plocha,  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 30.960,00 Kč, 
tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVW8M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Markétou Piwowarskou   jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 389/2 – ost. plocha  
na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 389/58 - ostatní plocha,  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 26.640,00 Kč, 
tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + úhrada bezdůvodného obohacení 
za bezesmluvní užívání


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVW7R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Zuzanou Lindovskou, panem Richardem Zárubou, paní Hanou Zárubovou ml. a paní Hanou Zárubovou st.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 389/2 – ost. plocha  na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 389/57 - ostatní plocha,  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 28.800 Kč, 
tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + úhrada bezdůvodného obohacení 
za bezesmluvní užívání


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERHH mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a panem Františkem Věntusem   jako prodávajícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 677/1 – orná půda  
na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 677/5 – orná půda,  k.ú. Suché Lazce za kupní cenu 237.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERJ7 mezi paní Annou Vrchoveckou, panem Antonínem Vrchoveckým a panem Janem Vrchoveckým  jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 39/1- orná půda, 
na nezapsaném geometrickém plánu označené jako parc.č. 39/3, k.ú. Kylešovice  za kupní cenu ve výši 53.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-0
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2.
schvaluje


a)
návrh na bezúplatný převod pozemků parc.č.  3140 - ostatní plocha 
o výměře 1129 m2 , parc.č. 3141- ostatní plocha o výměře 1802 m2, parc.č. 3142 - ostatní plocha o výměře 220 m2, parc.č. 3143 - ostatní plocha 
o výměře 606 m2, parc.č. 3144 - ostatní plocha o výměře 821 m2, parc.č. 3145 - ostatní plocha o výměře 361 m2, parc.č.  3146 - ostatní plocha 
o výměře 171 m2, parc.č. 3147 - ostatní plocha o výměře 467 m2, parc.č. 3148 - ostatní plocha o výměře 854 m2, parc.č. 3149 - ostatní plocha 
o výměře 173 m2, parc.č. 3150 - ostatní plocha o výměře 248 m2, parc.č. 3151 - ostatní plocha o výměře 353 m2, parc.č. 3152 - ostatní plocha 
o výměře 713 m2 a  parc.č. 3153 - ostatní plocha o výměře 1257 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy 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: 
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. 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, nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze je ani vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu    15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

	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. I. nebo jejich část na třetí osobu, nebo je vloží do obchodní společnosti, 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.
	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. 
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	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 pozemků parcela č.  3055/1 - ostatní plocha 
o výměře 898 m2 , parc.č. 3056 - ostatní plocha o výměře 235 m2, parc.č.  3057 - ostatní plocha o výměře 144 m2, parc.č. 3058 - ostatní plocha 
o výměře 88 m2, parc.č. 3059  -ostatní plocha o výměře 105 m2, parc.č. 3060 - ostatní plocha o výměře 32 m2, parc.č. 3061 - ostatní plocha o výměře 136 m2, parc.č. 3062 - ostatní plocha  o výměře 76 m2, parc.č. 3063 - ostatní plocha o výměře 55 m2, parc.č. 3064 - ostatní plocha o výměře 
31 m2, parc.č. 3065 - ostatní plocha o výměře 2906 m2, parc.č. 3066 - ostatní plocha o výměře 279 m2 a parc.č. 3067 - ostatní plocha      o výměře 
2525 m2, katastrální území Kateřinky u Opavy 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:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. 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, nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze je ani vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu    15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

	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. I. nebo jejich část na třetí osobu, nebo je vloží do obchodní společnosti, 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.

	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
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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, 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 pozemků parcela č.  2912 - ostatní plocha o výměře 2588 m2 , parc.č. 3038 -  ostatní plocha o výměře 96 m2, parc.č. 3039 -  ostatní plocha        o výměře 45 m2, parc.č. 3040 - ostatní plocha o výměře 191 m2, parc.č. 3041 -  ostatní plocha o výměře 324 m2   a parc.č. 3042 - ostatní plocha o výměře 98 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy 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:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. 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, nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze je ani vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu    15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
		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. I. nebo jejich část na třetí osobu, nebo je vloží do obchodní společnosti, 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.
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	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, 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.


d)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00DERGM mezi Statutárním městem Opavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jejímž předmětem je směna pozemků parc.č. 2084/48-ost.pl./ost.komunikace o výměře 658 m2, parc.č. 2084/49-ost.pl./ost.komunikace o výměře 955 m2, parc.č. 2084/52-ost.pl./ost.komunikace  výměře 48 m2 a parc.č. 2084/59-ost.pl./ost.komunikace o výměře 1618 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí a pozemku parc.č. 3239/25-ost.pl./ost.komunikace o výměře 3279 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR za pozemek parc.č. 2896/8-ost.pl./silnice o výměře 3929 m2  k.ú. Opava-Předměstí, a části pozemku  parc.č. 565/4-ost.pl./ost.komunikace na nezapsaném geometrickém plánu označený novým parc.č. 565/8 o výměře 287 m2  a částí pozemku parc.č. 566/1-ost.pl./silnice na nezapsaném geometrickém plánu označenými novými parc.č. 566/12 o výměře  24 m2 a parc.č. 566/15 o výměře 2371 m2 k.ú. Opava-Město ve vlastnictví Statutárního města Opavy bez finančního vyrovnání


e)
návrh darovací smlouvy PID MMOPP00DESSR mezi Statutárním městem Opavou jako obdarovaným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako dárcem jejímž předmětem je převod  pozemků parc.č. 3072/23-ost.pl./ost.komunikace o výměře 47 m2,  parc.č. 3072/27-ost.pl./ost.komunikace o výměře 20 m2,  parc.č. 3072/30-ost.pl./ost.komunikace o výměře 23 m2,  parc.č. 3072/32-ost.pl./zeleň o výměře 130 m2,  parc.č. 3072/34-ost.pl./zeleň o výměře 208 m2, parc.č. 3072/35-ost.pl./zeleň o výměře 126 m2, parc.č. 3072/38-ost.pl./zeleň o výměře 533 m2, parc.č. 3072/39-ost.pl./silnice o výměře 16 m2, parc.č. 3072/40-ost.pl./ost.komunikace o výměře 35 m2, parc.č. 3072/44-ost.pl./ost.komunikace o výměře 106 m2, parc.č. 3072/46-ost.pl./ost.komunikace o výměře 65 m2, parc.č. 3072/50-ost.pl./ost.komunikace o výměře 86 m2, parc.č. 3072/53-ost.pl./ost.komunikace o výměře 16 m2, parc.č. 3072/55-ost.pl./ost.komunikace o výměře 40 m2, parc.č. 3072/58-ost.pl./ost.komunikace o výměře 14 m2, parc.č. 3082/10-ost.pl./silnice o výměře 73 m2, parc.č. 3082/11-ost.pl./silnice o výměře 112 m2 k.ú. Jaktař, pozemků parc.č. 2084/30-ost.pl./silnice  o výměře 81 m2,   parc.č. 2084/71-ost.pl./silnice  o výměře 161 m2, parc.č. 2084/72-ost.pl./silnice  o výměře 325 m2, parc.č. 3072/3-ost.pl./zeleň  o výměře 75 m2, parc.č. 3072/4-ost.pl./zeleň  o výměře 28 m2 k.ú. Opava-Předměstí,  parc.č. 935/1-ost.pl./jiná plocha o výměře 51 m2, parc.č. 935/10-ost.pl./ost.komunikace o 
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výměře 2775 m2, parc.č. 935/12-ost.pl./ost.komunikace o výměře 2468 m2 k.ú. Malé Hoštice a parc.č. 4/2-ost.pl./ost.komunikace o výměře 115 m2 k.ú. Opava-Město z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví Statutárního města Opavy s podmínkou plnění § 35 odst.2 zák.č.128/2000 Sb., o obcích za podmínky, že převáděné nemovitosti bude využívat výlučně ve veřejném zájmu. Dále se zavazuje, že převedený majetek nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečných účelům on sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí touto smlouvou nabyté nemovitosti po dobu nejméně deseti let a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva. Pro případ, že by obdarovaný kterýkoliv z dohodnutých závazků nedodržel, dohodly se smluvní strany na tom, že přejímající převede částku ve výši 100% ceny zjištěné v době porušení povinnosti, nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné v době převodu dle této smlouvy, a to prostřednictvím dárce do státního rozpočtu. Úhradou se tento závazek ruší.



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0 

3.
schvaluje

garážiště Hradecká


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETBX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Lukášem Brodským  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/71 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DETN9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Kamilem a Ing. Ivetou Lamichovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/56 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETO4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Dr. Ing. Liborem Michalíkem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/113 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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
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d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTBV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Grňálkem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/159 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DST3Z mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Bohuslavou Fišerovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/47 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DETDN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Daliborem Granzerem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/74 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETME mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Liborem a Marií Moslerovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/90 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETLJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Ivo Kaštovským  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/88 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETKO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Zdeňkem Šiškou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/84 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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
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j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETJT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jaroslavem Románkem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/81 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETH3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Šikulou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/78 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETFD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vladimírem Holušou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/76 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


m)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETEI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Matějem Hanákem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/75 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTEG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jindřichem Kupkou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/151 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


o)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTDL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Svěntým  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/152 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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
2372/67 RM 13
bod 2/67
p)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSSW5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Ivanou Lihotskou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/73 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


q)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DST0E mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Helenou Zmijovou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/60 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DETIY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Milanem a Evou Steinwirthovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/80 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


s)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DETCS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Janem a Olgou Hanzlíkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/72 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


t)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DET97 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MUDr. Karlem a MUDr. Věrou Páskovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/67 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DET26 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Jaroslavem a PhDr. Simonou Binarovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/43 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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
2372/67 RM 13
bod 2/67
v)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTCQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Machancem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/156 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DSTZJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Boleslavem Gardelkou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/111 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DSSVA mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Evou Pavelovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/93 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DSSX0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Jarmilou Pavelcovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/87 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


z)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSSYV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Danou Steinwirthovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/83 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DVTTA mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Janou Vlukovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/139 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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
2372/67 RM 13
bod 2/67
ab)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DST7F mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Andreou Zapletalovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/15 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


ac)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTZG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Dominikou Horákovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/117 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


ad)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTXQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Šárkou Stuchlíkovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/25 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DVTWV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Jiřinou Masaříkovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/21 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


af)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTU5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Ivou Schreierovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/14 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


ag)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTFB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Lukášem Lindovským  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/150 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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
2372/67 RM 13
bod 2/67
ah)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUT3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Leo a Marcelou Rajskými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/127 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


ai)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUS8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jaroslavem a Stanislavou Lifkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/131 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


aj)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUWO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Antonínem a Františkou Petříkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/134 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DVTCN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Pavlem a Ing. Liběnou Palovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/136 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


al)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUUY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Ludmilou Pavlíčkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/29 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


am)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUOS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Petrem a Ing. Hanou Božkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/18 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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
2372/67 RM 13
bod 2/67
an)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUNX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Miroslavem a Vlastou Novákovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/69 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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 MMOPP00DVURD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Kamilem a Ing. Lenkou Vladařovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/42 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


ap)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUPN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Stanislavem a Jarmilou Paličkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/99 - zastavěná plocha  a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/102 - zastavěná plocha  a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/108 - zastavěná plocha  a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/110 - zastavěná plocha  a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/100 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 5/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 75.730,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


aq)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DST19 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Janou Grácovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/53 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


ar)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DST6K mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vladimírem a Hanou Pravdovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/141 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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





2372/67 RM 13
bod 2/67
as)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DST5P mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Dušanem a Gabrielou Filipiovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/16 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


at)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSU3S mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jurajem a Marií Lackovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/95 - zastavěná plocha  a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/157 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 2/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 29.892,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


au)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DST4U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Janem a Ing. Věrou Petulovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/59 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


av)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTBS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely JUDr. Zdeňkem a Ing. Radoslavou Pouchlými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/146 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


aw)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUXJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Borisem a Květoslavou Janošovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627161 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


ax)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUQI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Františkem Mariánkem, CSc. a Evou Mariánkovou  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/98 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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
2372/67 RM 13
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ay)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUYE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Alešem a Janou Muroňovými a  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/155 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


az)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTDI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Miroslavem a Zdeňkou Fohlerovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/144 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


ba)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUVT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vilémem a Mariou Vítečkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/118 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


bb)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTV3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ladislavem a Evou Večerkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/91 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


bc)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTYO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Bedřichem a Annou Trampotovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/107 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


bd)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSU4N mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Kamilem a Hanou Matuškovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/28 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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
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be)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSU78 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Antonínem a Annou Staňkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/31 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


bf)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTO2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jaromírem a Janou Volfovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/116 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


bg)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSTLH mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Františkem a Václavou Hruškovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/128 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


bh)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU04 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a MUDr. Bohumilou Kočicovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/130 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


bi)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTYL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marií Vaňkovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/35 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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


bj)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DSSZQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Milenou Machovou  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/101 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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
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bk)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTV0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marianne Pokludovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/109 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní 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: 8-0-0

4.
schvaluje

garážiště Komenda


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXH6 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Martinem Stodůlkou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/5 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXI1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Tomášem Richtrem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/12 
- zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXJW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marcelou Vlčkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/11 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXKR mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Josefem Jašem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/9 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad) 

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXGB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Kurtem a Jarmilou Finsterlovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/4 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 12.500,00 Kč (cena dle zásad) 


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVVZ2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Zdeňkem a Ing. Miladou Horákovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2540/6 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 



pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0
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5.
schvaluje

garážiště Zikova


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRST mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Věrou Víchovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/30 - 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 13.000,00 Kč (cena dle zásad)
 + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRTO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Kamilem Lamichem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/32 - 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 14.000,00 Kč (cena dle zásad)
 + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRNI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Kamilem Fišerem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/23 
- 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 13.000,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRMN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Karlem a Jarmilou Theuerovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/22 - 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 13.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRLS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Zdeňkem a Marií Matějkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/19 - 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 14.000,00 Kč 
(cena dle zásad)+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy




2372/67 RM 13
bod 2/67
f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVROD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní MgA. Lucií Vrhelovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/20 - 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 14.000,00 Kč (cena dle zásad)
 + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRP8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Edith Raszkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/28 - 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


h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRRY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Stanislavem a Irenou Broklovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/16 - 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


i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRQ3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Janem Štefkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/26 - 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


j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXQX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Marií Volkmerovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2625/9 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2625/31 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 2/37 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 28.500,00 Kč (cena dle zásad)
 + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVSLL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Janou Kubovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/6- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 8.250,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
2372/67 RM 13
bod 2/67
l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVSKQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Aloisem a Martou Pavelkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/8
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 8.250,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


m)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVSJV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Jaromírem a Miladou Holušovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/9- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 8.250,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRUJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely RNDr. Otakarem a Evou Šindlerovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/27- 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, podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.750,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy


o)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRVE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Annou Kubovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/15
 - 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, podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 
– ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.750,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy

p)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRW9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a MUDr. Tomášem Reichlem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/17
 - 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, podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 
– ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.250,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy
2372/67 RM 13
bod 2/67
q)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVSRR mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Marií Waligorovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/36 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu 
z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.010,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


r)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVSP1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Vladimírem a Janou Javorskými, manžely Rostislavem a Jiřinou Ambrosovými, Mgr. Nikolajem Apetickým 
a manžely Petrem a Olgou Konečnými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 4/37 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,  k.ú. Opava-Předměstí, 
za kupní cenu 16.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


s)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVWKY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Ševčíkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 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,  k.ú. Opava
-Předměstí, za kupní cenu 4.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



pro předložení zastupitelstvu města


 Hlasování: 8-0-0

6.
neschvaluje


a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 390/1 – orná půda,
k.ú. Vávrovice dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2  na cenu 200,00 Kč/m2  za prodej podílu pozemku o velikosti 26/1000 parc.č. 2527 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí
 


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-1


2373/67 RM 13
bod 3/67
Dohoda o zpracování osobních údajů z městského kamerového dohlížecího systému se záznamovým zařízením


Rada města



schvaluje



Dohodu o zpracování osobních údajů z městského kamerového dohlížecího systému se záznamovým zařízením (MMOPP009M1XB), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ  00300535, zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 75151502, zastoupená ředitelem      
plk. Mgr. Tomášem Kuželem




Hlasování: 8-0-1



2374/67 RM 13
bod 4/67
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb – „Aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy“


Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 (MMOPP00D77RI) ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb (MMOPP00D77YJ) ze dne 2. 4. 2013 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností MVS Projekt s.r.o., Husova 1100, 739 32 Vratimov, IČ: 28617932, zastoupenou Mgr. Rostislavem Honusem a Ing. Stanislavem Kocourkem



Hlasování: 8-0-0



2375/67 RM 13
bod 5/67
Souhlas RMO s přijetím daru

Rada města



souhlasí 



s přijetím movitého daru ve výši  668.784,00 Kč pro Mateřskou školu křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace 


Hlasování: 8-0-0







2376/67 RM 13
bod 6/67
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů


Rada města



schvaluje



smlouvu  (MMOPP00DF83R)  mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností REVENGE, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ 28101766, zastoupenou Annou Smolíčkovou, členkou představenstva


Hlasování: 8-0-0



2377/67 RM 13
bod 9/67
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Rada města



schvaluje



dodatek č. 4 (PID MMOPP009TE3F) ke smlouvě (PID MMOPP00802DB) 
ze dne 22. 9. 2010 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ 46678468, zastoupenou Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava


Hlasování: 8-0-0



2378/67 RM 13
bod 10/67
Smlouva o provozu www stránek turistické oblasti Opavské Slezsko


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00DH8EI, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Macron Software, spol. s.r.o. se sídlem Kováků 554/24, 150 00 Praha 5,   IČ 26156831, jednající Ing. Martinem Šafářem, jednatelem


Hlasování: 8-0-0






2379/67 RM 13
bod 11/67
„Konference k dějinám města 2014: Opava – město na hranici“

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Konference k dějinám města 2014: „Opava – město na hranici“ v rámci třináctého kola pro předkládání žádostí o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR, Fondu mikroprojektů


b)
zajištění financování projektu „Konference k dějinám města 2014: Opava – město na hranici“ v investiční fázi pro rok 2014 ve výši dle žádosti 
o dotaci předkládané v rámci třináctého kola pro předkládání žádostí 
o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR, Fondu mikroprojektů


Hlasování: 8-0-0


2380/67 RM 13
bod 12/67
Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 16. 9. 2013

Rada města



schvaluje



návrh  programu 19. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 16. 09. 2013


Hlasování: 8-0-0


2381/67 RM 13
bod 13/67
Majetek ve správě TSO s.r.o. – nájemní smlouva (Tyršův stadion)

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nájmu nebytových prostor ve sportovním zařízení na Tyršově stadionu v Opavě (MMOPP00AKAEG) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
na základě plné moci ze dne (datum bude doplněno po schválení tohoto materiálu) společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 
746 01 Opava, IČ 64618188 a občanským sdružením KST Slezan Opava 
se sídlem Pekařská 401/32, 746 01 Opava, IČ 70630224, zastoupeným Janem Dzidou, místopředsedou klubu


b)
plnou moc společnosti Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti, v rozsahu dle důvodové zprávy



Hlasování: 7-0-0
  

2382/67 RM 13
bod 14/67
Financování projektu „Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě“


Rada města



schvaluje



podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě“ v rámci výzvy č. C2 operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb


Hlasování: 8-0-0


2383/67 RM 13
bod 15/67
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření 2013/195



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Ochranova – úprava parteru - PD




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007912000000)
+ 24.200,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
	 24.200,00 Kč








ab)
Vnitroblok u. Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická – Štefánik.-ZAV




(úspora)




(2219,6121,00000000,0220,0007673000000)
	 17.695,00 Kč








ac)
Hozovo nábřeží - ZAV




(úspora)




(2219,6121,00000000,00220,0007671000000)
	 3.176,00 Kč








ad)
Opava – Městské sady – ZAV




(úspora)




(2212,6121,00000000,0220,0007645000000)
	 2.117,50 Kč









investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 22.988,50 Kč







ae)
Ochranova – úprava parteru




(úprava položek)




(2219,6121,00000022,0220,0007912000000)
	 124.211,09 Kč




(3745,5171,00000022,0220,0007912000000)
+ 124.211,09 Kč
2383/67 RM 13
bod 15/67
b)
Rozpočtové opatření č. 2013/196



ve výdajích – odbor informatiky




výpočetní technika – opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0170,0002528000000)
	 23.000,00 Kč









výpočetní technika 




(6171,6125,00000000,0170,0002528000000)
+ 23.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření 2013/197



ve výdajích – odbor majetku města




náhrady škod




(6320,5429,00000000,0050,0000000000000)
	 80.000,00 Kč









pohřby osamělých osob




(3632,5192,00000000,0050,0000000000000)
+ 80.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření 2013/198



ve výdajích – odbor životního prostředí – Projekt „Domovní kompostování – město Opava“




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(3726,5137,00000000,0130,0002489000000)
	 165.900,00 Kč









nákup služeb




(3726,5169,00000000,0130,0002489000000)
+ 53.000,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(3726,5021,00000000,0130,0002489000000)
+ 100.800,00 Kč








platy zaměstnanců v pracovním poměru




(3726,5011,00000000,0130,0002489000000)
+ 5.000,00 Kč








sociální pojištění




(3726,5031,00000000,0130,0002489000000)
+ 3.750,00 Kč








zdravotní pojištění




(3726,5032,00000000,0130,0002489000000)
+ 1.350,00 Kč



studená voda




(3726,5151,00000000,0130,0002489000000)
+ 2.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření 2013/199



ve výdajích – odbor životního prostředí – Projekt „Domovního kompostování – město Opava“




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(3726,5137,00000000,0130,0002489000000)
- 583.000,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 583.000,00 Kč
2383/67 RM 13
bod 15/67
f)
Rozpočtové opatření 2013/200



ve výdajích – odbor kancelář primátora




implementace komunikační strategie




(2141,5169,00000000,0120,0002560000000)
- 115.000,00 Kč







ve výdajích – odbor kancelář primátora




zahraniční vztahy




(2191,5169,00000000,0120,0001052000000)
+ 115.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0




g)
Rozpočtové opatření 2013/201



ve výdajích – městská policie




městský kamerový systém – studie proveditelnosti




(5311,6122,00000000,0110,0001047000000)
+ 200.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 200.000,00 Kč



Hlasování: 6-2-0




2.
odročuje







projednání rozpočtové opatření 2013/XXX



ve výdajích – odbor majetku města – neplánované platby – úprava na základě SMS a telefonických stížností 




komun. služby – opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
	 60.000,00 Kč









komunikace – opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 60.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0




2384/67 RM 13
bod 16/67
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci SK VEHA TEAMU se sídlem Na Kopci 158, 747 25 Rohov, IČ 26579707, na náklady související s přípravou reprezentanta v cyklokrosu Matěje Lasáka, ve výši 19.000,00 Kč     



Hlasování: 6-1-1   

2384/67 RM 13
bod 16/67
b)
finanční dotaci Ing. Vladimíru Balcarovi bytem Opava, na náklady související s vydáním doprovodného katalogu k fotografické výstavě „Návrat domů aneb cesta kolem světa legionáře Václava Balcara“, ve výši 30.000,00 Kč



Hlasování: 7-0-1


c)
finanční dotaci společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28614593, na dofinancování grantu poskytnutého v roce 2013, ve výši 20.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města 
 


Hlasování: 6-0-2

d)
finanční dotaci Slezskému gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci 
se sídlem Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava, IČ 47813075, na náklady související s projektem Emise, ve výši 25.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-0


2.
odročuje 



projednání finanční dotace Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Olomoucká 88, 746 01 Opava, IČ 00844004, na spolufinancování pořízení vícemístného vozidla pro přepravu klientů Psychiatrické nemocnice v Opavě, ve výši 300.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 6-0-2





2385/67 RM 13
bod 17/67
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXAX6, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sportovním klubem policie Opava se sídlem Hrnčířská 344/22, 746 01 Opava, 
IČ 48003247, zastoupeným Mgr. Radkem Čechem, statutárním zástupcem, na projekt  Kurz sebeobrany pro veřejnost a Kurz sebeobrany pro pokročilé, ve výši 12.835,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXAZW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Občanským sdružením Mažoretky AMA se sídlem Opavská 860/88, 747 21 Kravaře, IČ 22756035, zastoupeným Ing. Evou Mašíkovou, předsedkyní a Ing. Danielem Štěpánkem, místopředsedou, na náklady související s účastí na mistrovství světa v mažoretkovém sportu, ve výši 30.000,00 Kč
2385/67 RM 13
bod 17/67
c)
smlouvu, MMOPP00CXAWB, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a No limit bike teamem se sídlem Matiční 456/2a, 746 01 Opava, IČ 22903631, zastoupeným Romanem Pavlíkem, statutárním zástupcem, na náklady související s pořádáním třetího ročníku marathonu horských kol, ve výši 25.000,00 Kč

  d)
Rozpočtové opatření č. 2013/202



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace - sport




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 67.835,00 Kč








Sportovní klub policie Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000396000000)
+ 12.835,00 Kč








Mažoretky AMA Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000377000000)
+ 30.000,00 Kč








No limit bike team




(3419,5222,00000000,0020,0000397000000)
+ 25.000,00 Kč




e)
smlouvu, MMOPP00CXAY1, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Vratislavem Gilem, bytem Opava, finanční dar na náklady spojené s odstraněním nemovitosti, ve výši 10.000,00 Kč


  f)
Rozpočtové opatření č. 2013/203



ve výdajích – odbor majetku města




Odd.správy a evidence budov nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0051,0000000000000)
 - 10.000,00 Kč








Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 10.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0 




2386/67 RM 13
bod 18/67
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013


Rada města


1.
schvaluje


  a)
finanční dotaci sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 60.000,00 Kč


2386/67 RM 13
bod 18/67
  b)
dodatek č. 1 MMOPP007K5Q6 ke smlouvě MMOPP007K4AL mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem


  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Centrum pro zdravotně postižené – osobní asistence
+ 60.000,00 Kč



(4351,5222,00000000,0040, 0000102000000)









Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 60.000,00 Kč



Hlasování: 6-0-2

  d)
finanční dotaci sdružení Dživipen, se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 36.000,00 Kč


  e)
dodatek č. 1 MMOPP007K5R1 ke smlouvě MMOPP007K4BG mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací Dživipen, se sídlem Jiráskova 2213/13, 
746 01 Opava-Předměstí, IČ 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou


  f)
Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




DŽIVIPEN




(4378,5222,00000000,0040, 0000170000000)
+ 36.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 36.000.00 Kč


Hlasování: 6-0-2

  g)
finanční dotaci organizaci Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“, se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ 47812052, zastoupenou 
Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 100.000,00 Kč


  h)
dodatek č. 1 MMOPP007K5SW ke smlouvě MMOPP007K4IH mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací Krizové a kontaktní centrum 
„Pod slunečníkem“, se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, 
IČ 47812052, zastoupenou Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 100.000,00 Kč


  i)
Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“




(4376,5222,00000000,0040, 0000155000000)
+ 100.000,00 Kč
2386/67 RM 13
bod 18/67


Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 100.000,00 Kč


Hlasování:  7-0-1


  j)
finanční dotaci organizaci ANIMA VIVA o.s., se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ 26591014, zastoupenou Bc.Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 120.000,00 Kč


  k)
dodatek č. 1 MMOPP007K5TR ke smlouvě MMOPP007K4WJ mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací ANIMA VIVA o.s., se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ 26591014, zastoupenou Bc.Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem


  l)
Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040, 0000158000000)
+ 120.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 120.000,00 Kč


Hlasování:  7-0-1


  m)
finanční dotaci organizaci KAFIRA o.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 265588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, 
ve výši 112.000,00 Kč


  n)
dodatek č. 1 MMOPP007K5UM ke smlouvě MMOPP007K4HM mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací KAFIRA o.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 265588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem


  o)
Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




KAFIRA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040, 0000160000000)
+ 112.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 112.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-1

2386/67 RM 13
bod 18/67
  2.
neschvaluje



finanční dotaci Dobrá rodina, o.p.s., se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 24286664, zastoupená Martinou Loutnou, ředitelkou, ve výši 150.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 7-0-1


3.
nepřijala usnesení 

a)
k finanční dotaci organizaci 4STREET, se sídlem Boženy Němcové 7, 
746 01 Opava, IČ 22868127, zastoupenou Reginou Menšíkovou Tillovou, statutárním zástupcem, ve výši 50.000,00 Kč


b)
k dodatku č. 1 MMOPP007K5PB ke smlouvě MMOPP007K4UT mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací 4STREET, se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ 22868127, zastoupenou Reginou Menšíkovou Tillovou, statutárním zástupcem

  c)
k rozpočtovému opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




4STREET – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež




(4375,5222,00000000,0040, 0000444000000)
+ 50.000,00 Kč 








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 50.000,00 Kč



pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: RMO nepřijala usnesení



2387/67 RM 13
bod 19/67
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Centrum sociálních služeb Samaritán - rekonstrukce“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Centrum sociálních služeb Samaritán - rekonstrukce“ – v rozsahu 
dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


b)
odeslat oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to dne 11.09.2013

2387/67 RM 13
bod 19/67
2. 
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková  
2.  Ing. Martin Chalupski
3.  Mgr. Marcela Flanderková 


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. paní Hana Fraňková


c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle 
§ 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková
2.  Ing. Martin Chalupski
3.  Mgr. Petra Vlčová
4.  Mgr. Dalibor Halátek
5.  Ing. Radim Křupala


d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Radka Šabatková
2.  Ing. Renata Cvancigerová 
3.  Ing. Martina Heisigová
4.  pan Zdenka Galgonkov￡Petr Baránek
5.  paní Jitka Měchová



Hlasování: 7-0-1


2388/67 RM 13
bod 20/67
Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Ochranná zeleň Opava“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva


Rada města



schvaluje 

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 1 písm. b)  v tomto pořadí:

Zdenka Galgonkov￡Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava, 
          IČ: 64618188
	A+K úpravy zeleně, MICHAEL ALEX, Záříčí 170, 768 11 Chropyně, 

          IČ: 60787902
	Petr Vykrut – zahradní služby, U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava, 

          IČ: 47165006
	DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava, IČ: 26825261



b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Zdenka Galgonkov￡Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

2388/67 RM 13
bod 20/67
c)
smlouvu, MMOPP009TE4A, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Zdenka Galgonkov￡Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, zastoupenou Alešem Zižlavským – ředitelem a jednatelem, za cenu nejvýše přípustnou 1.053.833,00 Kč bez DPH



Hlasování: 8-0-0



2389/67 RM 13
bod 21/67
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná  ve zjednodušeném podlimitním řízení  s názvem „Mezi Trhy 1,3,5,7 + Horní náměstí 50“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané                    ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě  ust. § 21 odst. 1 písm.f), 
a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Mezi Trhy 1,3,5,7 + Horní náměstí 50“- v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


b)
zveřejnit písemnou výzvu k předložení nabídky na profilu zadavatele dle       § 38 odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


c)
dle § 38 odst. 1, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzvat písemnou výzvou tyto zájemce k podání nabídky                      a k prokázání kvalifikace:
	RENESA – stavební firma, s.r.o., Komárovská 2, 746 01 Opava, 

           IČO: 62305620
	GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 6 , 746 01 Opava, IČO: 25828638

KOWIT PLUS s.r.o., Hlučínská 261, 747 21 Kravaře, IČ: 25896571
RENOVA OPAVA, spol. s r.o., Englišova 95, 746 01 Opava, 
          IČ: 44738773
	UNICONT s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČO: 65142756

2.
jmenuje

a)
v souladu s § 71 odst. Zdenka Galgonkov￡3 a § 74 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, komisi pro  otevírání obálek a komisi             pro hodnocení nabídek ve složení;


členy:
	 paní Jitku Měchovou

 pana Petra Baránka
 Ing. Janu Onderkovou
 Ing. Martina Chalupského
 Mgr. Pavla Hrbáče


2389/67 RM 13
bod 21/67
b)
náhradníky členů:
	 MUDr. Pavla Vágnera

 Ing. Zdeňka Frélicha
 Ing. Radku Šabatkovou
	 pana Rostislava Onderku
	 Mgr. Marcelu Flanderkovou




Hlasování: 6-0-2

	

2390/67 RM 13
bod 22/67
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení  s názvem „Dodávka telekomunikačních služeb pro Statutární město Opava“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby zadané    ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě  ust. § 21 odst. 1 písm.f), a § 38 zákona          č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Dodávka telekomunikačních služeb pro Statutární město Opava“ - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


b)
zveřejnit písemnou výzvu k předložení nabídky na profilu zadavatele dle       § 38 odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


c)
dle § 38 odst. 1, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzvat písemnou výzvou tyto zájemce k podání nabídky                      a k prokázání kvalifikace:
	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, IČ: 601 93 336           

Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10,
       IČ: 257 88 001
	T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 

        IČ: 649 49 681 
	Air Telecom a.s., Českomoravská 2408/1a, Libeň Praha 9,

       IČ: 242 62 137
	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3 – Žižkov, 

       IČ: 284 92 170
 
          

2.
jmenuje

a)
v souladu s § 71 odst. Zdenka Galgonkov￡3 a § 74 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, komisi pro  otevírání obálek a komisi             pro hodnocení nabídek ve složení;

členy:
	 paní Jitku Měchovou

 pana Petra Baránka
 Ing. Martinu Věntusovou
 Ing. Václava Seidlera
 Bc. Aleše Hrušku


2390/67 RM 13
bod 22/67
b)
náhradníky členů:
	 MUDr. Pavla Vágnera
	 Ing. Zdeňka Frélicha

 Ing. Lubomíra Měcha
	 Ing. Josefa Hrance
	 pana Petra Frantu




Hlasování: 7-0-0



2391/67 RM 13
bod 23/67
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGSY) mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Jakubem Červenkou, ředitelem Odboru majetkového a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění veřejného osvětlení a trakčního vedení na pozemcích parc.č. 3186, 2184/117 v k.ú. Opava- Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Silnice II/464 rekonstrukce ul. Jánské a Bílovecké v Opavě“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši  43.750,00 Kč + DPH

b) 
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1645/13 (MMOPP00DEW2L) 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 cyklistické stezky na pozemcích parc.č. Zdenka Galgonkov￡132 a 133/1 v Palhanec 
pro zrealizovanou stavbu: „Cyklistická trasa č. 55 Slezská magistrála, Krnov – Úvalno – Brumovice – Holasovice – Opava – Velké Hoštice“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
20.000,00 Kč + DPH 


Hlasování: 8-0-0



2392/67 RM 13
bod 24/67
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 1362/10, 1401/1, 2344/1, 1566/2, 2345/4 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „REKO MS Opava, Pekařská a Mlčochova“ 

2392/67 RM 13
bod 24/67
b) 
umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 2953/1, 2953/3, 251/2, 2953/2, 2953/4, 2960, 2959/3, 251/2 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „ REKO MS Opava, Krnovská“  


Hlasování: 8-0-0



2393/67 RM 13
bod 25/67
Dodatek ke smlouvě s TSO s.r.o.

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 3 (MMOPP00DVGY4) ke Smlouvě o nájmu nemovitostí 
za účelem umístění plakátovacích plocha a plakátovacích sloupů uzavřené dne 30.11.2004 (MMOPP002KEG6) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Zdenka Galgonkov￡Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


Hlasování: 8-0-0



2394/67 RM 13
bod 26/67
Financování projektu s názvem „Opava a Ratiboř historická“

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt s názvem „Opava a Ratiboř historická“ do 13. kola příjmu žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013


b)
zajištění předfinancování projektu „Opava a Ratiboř historická“ v realizační fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané do 13. kola příjmu žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

  c)
zajištění financování projektu „Opava a Ratiboř historická“ po dobu pětileté udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci předkládané do 13. kola příjmu žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013


Hlasování: 7-0-1







2395/67 RM 13
bod 27/67
Prominutí platby nájmu

Rada města



odročuje


projednání prominutí platby za nájem ve výši 79.092,00 Kč dle ustanovení Smlouvy  o nájmu nebytových prostor MMOPP00C4JNA, uzavřené mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Ing. Pavlem Orlíkem, místo podnikání Mezi Trhy 120/9, 746 01 Opava,  IČ 10626522 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 5,7, Opava) 


Hlasování: 7-0-0


2396/67 RM 13
bod 28/67
Záměry pronájmů

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 PP   a 1 NP budovy č.p.138, objekt k bydlení ležící v části obce Město 
na pozemku parc.č. 609, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV 
č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Dolní   náměstí 25, Opava)

b)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 PP    budovy č.p. 126, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 435/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Masarykova               třída 14, Opava)



Hlasování: 7-0-0


2397/67 RM 13
bod 29/67
Darovací smlouva Petr Skalický – Partner eCENTRE


Rada města



schvaluje



darovací smlouvu, PID MMOPP00DG4GD, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města jako obdarovaným a Petrem Skalickým (Partner eCENTRE), fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, místo podnikání Masarykova třída 196/1, 746 01 Opava, IČ: 12693782, DIČ: CZ6404070849, jako dárcem  



Hlasování: 6-0-0


2398/67 RM 13
bod 30/67
Slezský fotbalový club Opava a.s. – návrh na volbu zástupců města 
v představenstvu společnosti a  případně v dozorčí radě společnosti, problematika chodu společnosti po odstoupení představenstva, zabezpečení financování do konce roku 2013

Rada města


1.
bere na vědomí



a)
rezignaci Ing. Václava Klučky na funkci člena představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava, a.s. ze dne 30.07.2013, která byla projednána představenstvem společnosti dne 04.08.2013



b)
rezignaci Ing. Pavly Brady na funkci člena představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava, a.s. ze dne 14.08.2013, která byla projednána představenstvem společnosti dne 14.08.2013


c)
rezignaci p. Ondřeje Těšiny na funkci člena představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava, a.s. ze dne 14.08.2013, která byla projednána představenstvem společnosti dne 14.08.2013


Hlasování: 8-0-0


2.
bere na vědomí


přípravu a rozsah záměru přípravy usnesení pro  Zastupitelstvo města Opavy dle důvodové zprávy a zaslání tohoto materiálu v dodatečné lhůtě


Hlasování: 8-0-0

3.
ukládá



zpracovatelům tohoto materiálu dále jej rozpracovat pro Zastupitelstvo Statutárního města Opavy 





Hlasování: 8-0-0




2399/67 RM 13
bod 31/67
Dotace TJ/SK – Organizace sportu 2013

Rada města


1.
schvaluje



rozdělení finančních prostředků v rámci programu Dotace TJ/SK – Organizace sportu 2013 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesenípro předložení zastupitelstvu města

2.
ukládá



náměstkovi primátora p. Danielu Žídkovi předložit materiál dle bodu 
1 tohoto usnesení včetně příslušných smluv na nejbližší zasedání zastupitelstva města

Z: p. Daniel Žídek
T: 16.09.2013


Hlasování: 8-0-0
2400/67 RM 13
bod 32/67
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb (poolová smlouva)

Rada města



schvaluje



dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu a poskytování služeb – poolová smlouva  (MMOPP00B1PJ8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Žarošická 13, 628 00 Brno – Židenice, IČ 00176150, zastoupené Michalem Vyjídákem, 
na základě plné moci udělené jednatelem společnosti Ing. Tomášem Bednářem, ze dne 31.12.2011 ve výši 82.401,00 Kč/měs.



Hlasování: 6-0-0


2401/67 RM 13
bod 33/67
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 09.08.2013 
do 27.08.2013


Hlasování: 8-0-0


2402/67 RM 13
bod 34/67
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 8-0-0


2403/67 RM 13
bod 38/67
EPC 1 - schválení pořadí nabídek

Rada města



schvaluje
                                 

výsledné pořadí uchazečů ve veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů , označené „ Realizace energetických úspor na vybraných objektech Statutárního města Opava metodou EPC“ 
dle předložené důvodové zprávy


Hlasování: 7-0- 0



2404/67 RM 13
bod 39/67
Veřejná zakázka malého rozsahu „Poskytnutí veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti internet“ (Poskytovatel internetu) – zahájení řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytnutí veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti internet“ (Poskytovatel internetu) v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 

b)
o zaslání výzvy k podání nabídky těmto subjektům:

	UPC Česká republika s.r.o., IČ: 00562262, Praha 4, Nusle, Závišova 502/5

GTS Czech s.r.o., IČ: 28492170, Praha 3, Žižkov, Přemyslovská 2845/43
ČD - Telematika a.s., IČ:61459445, Praha 3, Žižkov, Pernerova 2819/2a
	České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, Praha 6, Břevnov, Skokanská 2117/1
OpavaNet a.s., IČ: 25860011, Opava, Předměstí, Příčná 2828/10 
Telefónica Czech Republic, a.s., IČ:60193336, Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2
SMART COMP a.s., IČ: 25517767, Brno-Bystrc, Bystrc, Kubíčkova 1115/8


c)
o zveřejnění zakázky v systému E-ZAK na adrese https://zakazky.opava-city.cz/. Veřejná zakázka bude viditelná i pro jiné potenciální uchazeče než jen pro vyzvané 

2.
jmenuje

a)
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, kteří rovněž provedou posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona ve složení:
	Ing. Pavel West

Mgr. Tomáš Kubný
Mgr. Jaroslav Franta
pan Zdenka Galgonkov￡Petr Baránek
Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková





b)
náhradníky členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, kteří rovněž provedou posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona ve složení:
	Ing. Václav Seidler

Mgr. Antonín Binar
Ing. Milan Binčík
Mgr. Zdeněk Frélich
pan Roman Chmela


Hlasování: 7-0-0









2405/67 RM 13
bod 40/67
Smlouva o dílo – webové stránky města


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00B1PMT, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a DERIVA Solutions s.r.o. se sídlem Daliborova 424/21,  709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 28573366, zastoupenou Jiřím Němcem a Romanem Štefkem, jednateli společnosti


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/204



ve výdajích – odbor Kancelář primátora 




Oslavy 790. let města Opavy 2014




(3399, 5169, 00000000, 0120, 0002561000000)
- 290.000,00 Kč







ve výdajích – odbor Informatiky




Webové stránky města




(6171, 5169, 00000000, 0170, 0002529000000)
+ 290.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0









                prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  v.r.	                         Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
                                     primátor			               	                                           náměstek primátora

