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statutárního města Opavy
Usnesení
z mimořádné 13. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 21. 9. 2015

















Mimořádné schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 21. 9. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
Mgr. Libor Menšík
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Mgr. Antonín Binar
Mgr. Lada Dobrovolná
Hosté
Ing. Libor Witassek, MBA


725/13 MRM 15
1/M13
Dofinancování HC SLEZAN OPAVA a.s.

Rada města


1.
ukládá


a)
primátorovi města připravit veškeré podklady pro založení společnosti s ručením omezeným Hokejový klub Opava s.r.o., kde jediným společníkem bude Statutární město Opava a účelem je provozování hokejového klubu v Opavě 


b)
primátorovi města svolat v nejbližší možné době zasedání zastupitelstva města v souvislosti s bodem a) tohoto usnesení 


2. 
schvaluje 

a)
záměr odkoupení závodu od HC Slezan Opava a.s. v maximální hodnotě 2,7 mil. Kč bez DPH, jehož součástí jsou:
	veškerá práva a licence k hokejovým soutěžím HC Slezan Opava a.s. platná k datu 7.9.2015

obchodní jméno a logo HC Slezan Opava
hokejové vybavení všech hokejových družstev v HC Slezan Opava
	veškerá práva k hráčům registrovaným v HC Slezan Opava platná k datu 7.9.2015 


b)
záměr převodu závodu na Hokejový klub Opava s.r.o., a to formou vkladu (navýšení) do základního jmění společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.


3.
schvaluje 



dlouhodobý koncept financování opavského hokeje dle následujících principů:

a)
město zajišťuje financování provozu zimního stadiónu v Opavě,

b)
příspěvek Statutárního města Opavy bude pouze na sportování dětí a mládeže v maximální hodnotě do 4 mil. Kč ročně,

c)
financování sportu dospělých hráčů hokeje musí zajistit management společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.,

d)
vyúčtování dotací Statutárního města Opavy do hokejového klubu bude zveřejněno položkově na webových stránkách klubu a řádně vyúčtováno poskytovateli dotace nejpozději do 30 dní po ukončení zúčtovacího období, v souladu s účetními standardy platnými v České republice,


e)
Statutární město Opava bude usilovat o zastoupení v hokejovém zapsaném spolku a účast v orgánech tohoto spolku, který provozuje hokejové soutěže mládeže paralelně s obchodní společností,

f)
dlouhodobým záměrem města je prodat většinový podíl společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. investorovi, který bude schopen dlouhodobě financovat sportování soutěží dospělých hráčů v tomto klubu


Hlasování:10-0-0




Ing. Martin Víteček  v.r.
primátor
Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
                         náměstek primátora


