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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY





U S N E S E N Í

ze 13. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 17. 9. 2012



















255/13 ZM 12
Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu ze 13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 17. 9. 2012, a to:
-  MUDr. Pavla Vágnera
-  MUDr. Mariána Staňa
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Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 17. 9. 2012 
ve složení:


–  předseda: Ing. Barbora Štenclová
–  člen: Bc. René Černohorský
–  člen: Mgr. Petr Czudek
–  člen: Ing. Mgr. Jaroslav Černý
–  člen: Ing. Vladimír Javorský



257/13 ZM 12
Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


program 13. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy
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Majetkové záležitosti města


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
prodej pozemku parc.č. 2172/348-zast.pl. a nádvoří o výměře 
346 m2 a části pozemku parc.č. 2172/224-zahrada na nezapsaném geometrickém pláně značený původním parc.č. 2172/224-ost.pl. o výměře 1062 m2 k.ú. Opava-Předměstí   I. Č. za cenu dle znaleckého posudku 1.213.020,00 Kč tj. 861,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy-MMOPP009Q2PS (zveřejněno č. 17/12)                    
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b)
prodej části pozemku parc.č. 1707/6-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1707/7 o výměře 29 m2, k.ú. Opava-Předměstí manželům  P. a P. K.za cenu dle znaleckého posudku 
26.640,00 Kč tj. 918,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy - MMOPP009Q38Y (zveřejněno č. 439/12) 

c)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4, ost. pl., na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 2431/12, ost. pl.,  o výměře 16 m2   v k.ú. Kateřinky u Opavy panu V. H. za 11.520,00 Kč,  
tj. 800,00 Kč/m2 – 10 % včetně kupní smlouvy - MMOPP009PZSB (zveřejněno č. 357/12) 

d)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2, ost. pl., na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 2431/15, ost. pl.,  o výměře 24 m2     v k.ú. Kateřinky u Opavy manželům L. a Z. K.  za 17.280,00 Kč, 
tj. 800,00 Kč/m2 – 10 % včetně kupní smlouvy - MMOPP009PZRG (zveřejněno č. 357/12)  

e)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2, ost. pl., na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 2431/18, ost. pl.,  o výměře 25 m2    v k.ú. Kateřinky u Opavy manželům   V.  a V. H. za 18.000,00 Kč,
 tj. 800,00 Kč/m2 -10% včetně kupní smlouvy- MMOPP009Q1UA (zveřejněno č. 543/12)   - 

f)
prodej části pozemku parc.č. 1269/1, ost. pl., na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 1269/9, ost. pl.,  o výměře 200 m2  v k.ú. Jaktař manželům   T. a . E. Č.za 160.000,00 Kč, 
tj. 800,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy -MMOPP009Q0NG (zveřejněno č. 509/11)  

g)
prodej části pozemku parc.č. 2050, ostatní plocha,  na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 2050/4, ostatní plocha,           o výměře 280 m2 v k.ú. Jaktař paní   E. V. za 239.000,00 Kč, 
tj. 853,60 Kč/m2 včetně kupní smlouvy - MMOPP009Q1ZL (zveřejněno č. 357/12) 

h)
prodej pozemku parc.č. 97/30, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 145 m2 v k.ú. Opava - Předměstí vlastníkům domu Myslbekova 3  – panu J. B. , paní R. F., paní M. J., paní A. S., manželům   M. a H. V., manželům O. a J. W., paní E. W., panu F. Z. a panu M. Z. za 105.850,00 Kč,   tj. 800,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy - MMOPP009Q1O4 (zveřejněno č.493/12)

i)
prodej pozemku parc.č. 2842/3 orná půda o výměře 30 m2, 
k.ú. Jaktař společnosti S-Profit Opava s.r.o. a manželům D. V. a M. V.
 za cenu dle znaleckého posudku 32.130,00 Kč, tj. 1.071,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q0P6 (zveřejněno č.463/12) 

j)
prodej části pozemku parc.č. 2842/1 orná půda na nezapsaném geometrickém plánu označené novým parc.č. 2842/4 o výměře 206 m2, 
k.ú. Jaktař manželům D. V. a M. V. za cenu dle znaleckého posudku 221.038,00 Kč tj. 1.073,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q0OB (zveřejněno č.692/11) 

k)
prodej pozemku parc.č. 2626/286 zahrada o výměře 124 m2 
v k.ú. Opava – Předměstí paní   I. M. za 71.980,00 Kč tj. 580,00Kč/m2 včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q1IY (zveřejněno č.493/12) 

l)
prodej pozemku parc.č. 2626/324 pod části garáže -zast.pl. a nádvoří           o výměře 2 m2 k.ú. Opava-Předměstí společnosti Gyncentru Opava s.r.o.   za cenu dle znaleckého posudku 3.150,00 Kč tj. 1.575,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy - MMOPP009PZDE (zveřejněno č. 879/11) 
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m)
prodej pozemku pod garáží  parc.č. 1582/4, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 20 m2 v k.ú. Opava - Předměstí manželům J.   a I.J. 
za 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy –MMOPP009Q2QN (zveřejněno č.609/12) 

n)
prodej pozemku pod garáží  parc.č. 2103/5 zast.pl. a nádvoří 
o výměře 24 m2 k.ú. Opava - Předměstí panu P. K. 
za 12.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q0KV (zveřejněno č.357/12)                               

o)
prodej pozemku pod garáží  parc.č. 730/16 zast.pl. a nádvoří
o výměře 20 m2 k.ú. Opava - Předměstí panu  M. H. 
a paní J.H. za 10.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy– MMOPP009Q18C (zveřejněno č.439/12) 

p)
prodej pozemků pod garážemi  parc.č. 112/33 zast.pl. a nádvoří 
o výměře 32 m2 , parc.č. 112/34 zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2,
parc.č. 112/35 zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2  a parc.č. 112/36 zast.pl.
a nádvoří o výměře 25 m2 k.ú. Opava - Předměstí paní  A . Z. a   R. N. 
za 46.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q18C (zveřejněno č.493/12) 

q)
prodej pozemku pod garáží  parc.č. 2724/78, zast. pl. a nádvoří,  o výměře 19 m2 v k.ú. Opava - Předměstí manželům Č. a J. Z.  za 9.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy - MMOPP009Q2RI (zveřejněno č.609/12)  

r)
prodej pozemku pod garáží  parc.č. 2530/325, zast. pl. a nádvoří, o výměře 23 m2 v k.ú. Opava - Předměstí panu J. L. 
za 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q1W0 (zveřejněno č.543/12)                              

s)
výkup pozemku parc.č. st. 103 zast.pl. a nádvoří o výměře 180 m2, k.ú. Podvihov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 158.490,00 Kč včetně kupní smlouvy

t)
výkup ideální ½ pozemku parc.č. 1403 – ost. pl. o výměře 1001 m2 v katastrálním území Kylešovice z vlastnictví Pozemkového fondu ČR       za kupní cenu ve výši 203.600,00 Kč včetně kupní smlouvy

u)
výkup pozemku parc.č. 535/6, ost. pl., o výměře 154 m2, a částí pozemků parc.č. 535/3, orná půda,na nezapsaném geometrickém plánu označené jako díl „f“ o výměře 1 m2, parc.č. 535/1, orná půda,na nezapsaném geometrickém plánu označené jako díl „g“ o výměře 134 m2  a parc.č. 535/2, orná půda,na nezapsaném geometrickém plánu označené jako díl „h“ o výměře 44 m2, sloučené do nově vzniklého pozemku parc.č. 535/3, orná půda, o výměře 179 m2, vše  v k.ú. Vávrovice, od vlastníka   P. L. za 66.600,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q1QU

v)
výkup části pozemku parc.č. st. 2377, zast. pl. a nádvoří, na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3281, ostatní plocha, o výměře 12 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy, od vlastníků manželů L. B.    a I. B., pana T. D. M., manželů J. a M. F., manželů     M. a   V. K., manželů J. a E. S.,   J.U. a organizace Rozvoj, stavební bytové družstvo, za cenu podle znaleckého posudku 11.020,00 Kč, tj. 918,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q01I

w)
přijetí daru části pozemku parc.č. 114/1 ost.pl. - silnice 
na nezapsaném geometrickém plánu označené novým parc.č. 114/15 ost.pl. – ost.kom. o výměře 344 m2 k.ú. Zlatníky u Opavy z vlastnictví MS kraje – Správy silnic MS kraje do vlastnictví Statutárního města Opavy
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x)
prodej pozemků parc.č. 1672/3-trvalý travní porost o výměře 75 m2, parc.č. 2407/9-ost.pl./ost.komunikace o výměře 3608 m2, parc.č. 2407/11               -ost.pl./jiná pl. o výměře 1960 m2, parc.č. 3260/9-ost.pl./silnice o výměře 
555 m2, parc.č. 3260/13-ost.pl./silnice o výměře 699 m2, parc.č. 3261/53      -ost.pl./silnice o výměře 583 m2, parc.č. 3261/54-ost.pl./silnice o výměře 
498 m2, parc.č. 3261/59-ost.pl./silnice o výměře 32 m2, parc.č. 3261/60       -ost.pl./silnice o výměře 147 m2, parc.č. 3262/11-ost.pl./silnice o výměře 
1698 m2, parc.č. 3261/37-ost.pl./silnice o výměře 471 m2, parc.č. 3262/67   -ost.pl./silnice o výměře 1240 m2, parc.č. 3263/7-ost.pl./silnice o výměře 
231 m2, parc.č. 3263/10-ost.pl./silnice o výměře 186 m2, parc.č. 3263/12      -vodní pl.-koryto vod.toku o výměře 261 m2, parc.č. 3263/20-ost.pl./silnice 
o výměře 146 m2, parc.č. 3263/24-ost.pl./silnice o výměře 5 m2, 
parc.č. 3263/37-ost.pl./silnice o výměře 1538 m2, parc.č. 3263/48                 -ost.pl./silnice o výměře 603 m2, parc.č. 3263/52-ost.pl./silnice o výměře 
14 m2 vše v k.ú. Kateřinky u Opavy Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu  dle znaleckého posudku  11.729.400,00 Kč včetně kupní smlouvy -MMOPP009Q2KH (zveřejněno č. 609/12)                 

y)
prodej id.polovin pozemků parc.č. 984/105-orná půda o výměře 
25 m2, parc.č. 3261/31-ost.pl./silnice  o výměře 411 m2,  parc.č. 3262/15     -ost.pl./silnice  o výměře 404 m2, parc.č. 3262/16-ost.pl./silnice  o výměře 
31 m2, parc.č. 3262/24-ost.pl./silnice  o výměře 22 m2, parc.č. 3262/59        -ost.pl./silnice  o výměře 70 m2 vše v k.ú. Kateřinky u Opavy Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu  dle znaleckého posudku  337.740,00 Kč včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q2LC (zveřejněno č. 609/12) 

z)
prodej 114/120 podílu pozemku parc.č. 3261/51-ost.pl./silnice o výměře 958 m2 k.ú.Kateřinky u Opavy Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu         dle znaleckého posudku 650.180,00 Kč včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q2IR (zveřejněno č. 609/12)                             

aa)
prodej  pozemku parc.č. 3263/26-ost.pl./silnice o výměře 162 m2 k.ú.Kateřinky u Opavy Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu                     dle znaleckého posudku 235.650,00 Kč včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q2JM (zveřejněno č. 678/12)                       

ab)
dodatek č.1 ke kupní smlouvě č.1-24/INKOS/2009/Dud (MMOPP009Q26F) uzavřené mezi prodávajícím – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 a kupujícím – Ředitelství silnic a dálnic ČR   se sídlem Na Pankráci 55, 145 05 Praha 4, s oprávněným k jednání Ing. Tomášem Opělou, ředitelem  Správy Ostrava, IČ: 65993390, zastoupené na základě Plné moci ze dne 25.7.2008 INKOS-Ostrava, a.s. 
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava s oprávněným k jednání Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva,
 IČ: 48394637    

ac)
dodatek č.1 ke kupní smlouvě č.4-14/INKOS/2009/Dud (MMOPP009Q27A) uzavřené mezi prodávajícím – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 a kupujícím – Ředitelství silnic a dálnic ČR   se sídlem Na Pankráci 55, 145 05 Praha 4, s oprávněným k jednání Ing. Tomášem Opělou, ředitelem  Správy Ostrava, IČ: 65993390, zastoupené   na základě Plné moci ze dne 25.7.2008 INKOS-Ostrava, a.s. 
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava s oprávněným k jednání Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva,
 IČ: 48394637    
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ad)
vzdání se předkupního práva a zrušení předkupního práva s věcnými účinky v katastru nemovitostí evidovaného ve prospěch města Opavy k pozemku parc.č. 1515/1-ost.pl./manipulační plocha o výměře 696 m2 zapsaného na listu vlastnickém č.261, vedeném pro Okres Opava, obec Opava a katastrální území Skřipov- včetně dohody o zrušení předkupního práva včetně dohody o zrušení předkupního práva- MMOPP009Q368


2. 
 schvaluje

a)
revokaci usnesení ZSMO č. 178/09 ZM12  odst.1, písm. q) ze dne 27.2.2012 (ZSMO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 318-zahrada
na nezapsaném geometrickém plánu označené novým parc.č. 318/5 
o výměře 102 m2 k.ú. Opava-Předměstí     J. U. a H. U. za cenu stanovenou dohodou 73.440,00 Kč tj. 800,00 /Kč/m2 – 10 % (zveřejněno č. 692/11)

b)
prodej části pozemku parc.č. 318 zahrada na nezapsaném geometrickém plánu označené novým parc.č. 318/6 zahrada o výměře 92 m2 k.ú. Opava – Předměstí manželům   J. U. a H. U. za 66.240,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% včetně kupní smlouvy-MMOPP00AD1AA (zveřejněno 493/12) 

c)
revokaci usnesení ZSMO č. 178/09 ZM12  odst.1, písm. u) ze dne 27.2.2012 (ZSMO schvaluje prodej části pozemků parc.č. 320-ost.pl.
na nezapsaném geometrickém plánu označený písm.“c“  o výměře 76 m2
a parc.č. 321-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „e“ o výměře 16 m2 sloučených do pozemku parc.č. 320/2 o výměře 92 m2 
k.ú. Jaktař J.H.za cenu stanovenou dohodou  66.240,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1098/11)

d)
prodej části pozemku parc.č. 320 ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu označené novým parc.č. 320/3 ost. pl. o výměře 50 m2 k.ú. Jaktař panu J.H. za 36.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q0ML (zveřejněno 1098/11) 

e)
revokaci usnesení  ZSMO č. 203/10 ZM 12 odst. 1, písm. l) ze dne 23.4.2012 (ZMO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1130/5 díl „f“-trvalý travní porost o výměře 154 m2 a části pozemku parc.č. 1130/6 díl „g“ –trvalý travní porost o výměře 406 m2 na nezapsaném geometrickém plánu sloučených do pozemku nově označeného parc.č. 1130/19 o výměře 560 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti Eos energy 300 s.r.o. za cenu stanovenou dohodou 448.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 258/12) 

f)
prodej části pozemku parc.č. 1130/5  trvalý travní porost na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1130/32  o výměře 560 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti Eos energy 300 s.r.o. za cenu stanovenou dohodou 448.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 včetně kupní smlouvy - MMOPP009Q3BJ (zveřejněno č. 712/12) 


g)
revokaci usnesení ZSMO č. 178/09 ZM 12 odst. 4, písm.j) ze dne 27.2.2012 (ZSMO neschvaluje vydržení části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl.             na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/11          o výměře 33 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy)

h)
souhlasné prohlášení uzavřené mezi účastníky – Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, PSČ 746 26, IČ: 00300535, zastoupeno primátorem prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. a manžely   K.a   E.V. včetně souhlasného prohlášení- MMOPP009Q2OX
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i)
revokaci usnesení ZSMO č. 178/09 ZM12  odst.1, písm. d) ze dne 27.2.2012 (ZSMO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl.
na nezapsaném geometrickém plánu označený novým parc.č. 2431/22       -ost.pl. o výměře 33 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům   P.  a L. S. za cenu stanovenou dohodou 23.760,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

j)
prodej části pozemku parc.č. 2131/2 ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu označené jako díl „a“ o výměře 33 m2 a díl „b“ o výměře 0,27 m2 sloučené do nově vzniklého pozemku parc.č. 2431/22 a části pozemku parc.č. 2313/1 ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu
o značené novým parc.č. 2313/4 o výměře 1 m2  k.ú. Kateřinky u Opavy manželům P.a L.S. za 24.480,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2   – 10% včetně kupní smlouvy – MMOPP009Q0TM (zveřejněno 448/12) 

k)
revokaci usnesení ZSMO č. 178/09 ZM 12 odst. 3, písm.h) ze dne  27.2.2012 (ZSMO schvaluje bezúplatný převod budovy s číslem popisným 1750 na pozemku parcela 174/1 a pozemků parcely 174/1-zastavěná plocha a nádvoří a 174/4 ostatní plocha v katastrálním území Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:
1. 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 a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby
a nebudou vloženy do obchodních společností.  Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
	v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené
v čl. I, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal

b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.Smluvní pokutu lze uložit 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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3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
4. 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. 
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III, odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
6. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod.
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu
ve výši 2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.


l)
bezúplatný převod budovy s číslem popisným 1750 na pozemku parcela 174/1 a pozemků parcely 174/1-zastavěná plocha a nádvoří a 174/4 ostatní plocha v katastrálním území Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy dle Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/OOP/5244/2012-OOPM s níže uvedenými závazky:
I.
Nabyvatel se zavazuje,  že nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy budou užívány k veřejnému zájmu za účelem provozu veřejně prospěšné činnosti na úseku výchovných, vzdělávacích, sociálních nebo humanitních služeb
II.
1. 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, a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze je vložit do obchodních společností.  Toto omezení se sjednává na dobu 15-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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2.V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
a)  v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl.    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 opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
  4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování   znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III, odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
 6. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši     
 2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v  odst. 1 tohoto článku.



3.
schvaluje


podání žádosti obce o zařazení nemovitých věcí – pozemků parc.č. 16/2 zahrada a 16/4 zahrada v katastrálním území Opava – Předměstí do seznamu podle ust. § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona 173/2012 Sb.
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4.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2135/9, zast. pl. a nádvoří, a částí pozemků parc.č. 2135/2, zahrada, parc.č. 2135/4, zast. pl. a nádvoří,          a parc.č. 3054/1, ostatní plocha, vše v k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1563, orná půda, v k.ú. Jaktař

c)
záměr směny části pozemku parc.č. 1562, orná půda, ve vlastnictví manželů M. a manželů T.za část pozemku  parc.č. 1563, orná půda, ve vlastnictví SMO, vše v k.ú. Jaktař

d)
záměr směny pozemků parc.č. 3263/29, ostatní plocha,  parc.č. 3263/30, ostatní plocha a pozemku parc.č. 3263/31, ostatní plocha, ve vlastnictví pana J. K. za pozemek parc. č. 1985/22, ostatní plocha,  ve vlastnictví SMO, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy

e)
snížení kupní ceny podle znaleckého posudku za pozemek parc.č. 2526      -orná půda k.ú. Jaktař z ceny tržní 750 000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 na cenu administrativní 385 200,00 Kč, tj. 411,00 Kč/m2

f)
prodej pozemku parc.č. 1097/2, ost. pl., o výměře 161 m2 k.ú. Komárov      u Opavy panu M.L. za cenu  dle znaleckého posudku 131.060,00 Kč 
tj. 814,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 493/12)  - MMOPP009Q2ZE                          
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Přehled způsobu prodeje pozemků pod garážemi na jednotlivých garážištích v Opavě


Zastupitelstvo města

 

bere na vědomí


 
přehled způsobu prodeje pozemků pod garážemi na jednotlivých garážištích v Opavě
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Dohoda o lhůtě k uzavření kupní smlouvy – Vančurova 5, Opava

Zastupitelstvo města


odročuje



projednání materiálu „Dohoda o lhůtě k uzavření kupní smlouvy – Vančurova 5, Opava
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Převod části silnice II/461 ul. Hlavní a mostu přes řeku Moravici

Zastupitelstvo města


schvaluje



uzavření darovací smlouvy č. OP/9/j/1/2012/Kav (MMOPP00C4OEK) mezi Moravskoslezským krajem  se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, 
IČ 00095711, zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem ředitelem příspěvkové organizace a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města týkající se převodu části stavby silnice II/461 v délce 3.337 km včetně mostu ev.č. 461-003 přes řeku Moravici     
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Prodej akcie

Zastupitelstvo města


nepřijalo usnesení 



k prodeji 1 ks akcie společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ 45193665, z majetku Statutárního města Opava, prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., 
IČ 25081489
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Převod části spoluvlastnického podílu na pozemku


Zastupitelstvo města


schvaluje



převod podílu o velikosti 394/10000 na pozemku parc.č. 1090 zahrada v k.ú. Jaktař z manželů P.a Š. H. na pí L. F.  s tím, že splátková povinnost (zástava) se nemění, zůstává u původních majitelů
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Dohoda o splnění dluhu ve splátkách a o podmíněném vzdání se práva na zaplacení smluvní pokuty


Zastupitelstvo města


schvaluje



dohodu o splátkách, jejímž obsahem je závazek zaplacení pohledávky ve výši 16.751,00 Kč a zákonného úroku z prodlení formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.000,00 Kč a prominutí smluvní pokuty dlužníkovi p. J. H., bytem Opava
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Dotační smlouva – Svět techniky


Zastupitelstvo města


schvaluje



upravenou smlouvu MMOPP00BI51H v celkové výši 1.250.000,00 Kč, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Dolní oblastí Vítkovice, zájmovým sdružením právnických osob se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice, IČ 75125285, jednající  Ing. Jiřím Michálkem, Ph. D., předsedou předsednictva
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Analýza čerpání rozpočtu Slezského divadla Opava, p.o. dle výsledků ke dni 30.06.2012


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



Analýzu čerpání rozpočtu Slezského divadla Opava, p.o. dle výsledků          k 30.06.2012
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Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
dodatek č. 5 (MMOPP003LV5K) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Havlíčkova – příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 4/1750, 746 01 Opava


b)
dodatek č. 1 (MMOPP003LV3U) ke Zřizovací listině Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace se sídlem Komenského 880/13, 
746 01 Opava
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012


Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí




žádost organizace ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s., se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 68177615, 
o storno žádosti o změnu účelového určení části dotace poskytnuté 
na poskytování sociálních služeb na rok 2012 (část dotace 
ve výši 112.500,00 Kč – ze sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Legal na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Magnet), včetně dodatku č. 1 MMOPP00CFDMM ke smlouvě MMOPP00CFCXA mezi statutárním městem Opava a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.


2.
neschvaluje



finanční dotaci občanskému sdružení KAFIRA se sídlem Horní náměstí 47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, zastoupeným Janem Horákem, statutárním zástupcem, ve výši 39.000,00 Kč


3.
schvaluje


a)
finanční dotaci sdružení OPEN HOUSE, se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, IČ: 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, ve výši 40.000,00 Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociální služby terénní programy



b)
dodatek č. 1 MMOPP00CFDLR ke smlouvě MMOPP00CFD7P mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením OPEN HOUSE, se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, IČ: 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní



  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/13/Z




ve výdajích – odbor sociálních věcí





OPEN HOUSE – terénní programy





(4378,5222,00000000,0040,0000167000000)
 + 40.000,00 Kč










Dotace na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb v roce 2012





(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 40.000,00 Kč
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXK54, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jezdeckým klubem Opava – Kateřinky se sídlem Rolnická 120, 747 05 Opava 5, 
IČ 68941749, zastoupeným Vladimírem Hruškou, statutárním zástupcem, na činnosti klubu v roce 2012, ve výši 170.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXJVP, 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 p.e.m.a. Opava se sídlem Holasická 892/17, 747 05 Opava 5, IČ 70630119, zastoupeným Mgr. Přemyslem Novákem, statutárním zástupcem, na podporu sportovní činnosti ženského a mládežnického volejbalu, ve výši 370.000,00 Kč   

  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/14/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva – sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 540.000,00 Kč








Jezdecký klub Opava - Kateřinky




(3419,5222,00000000,0020,0000114000000)
+ 170.000,00 Kč








SK p.e.m.a. Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000301000000)
+ 370.000,00 Kč

2. 
neschvaluje

a)
finanční dotaci Street hockey clubu Opava se sídlem Opava, IČ 68177461, na provoz sportovních oddílů v roce 2012, ve výši 200.000,00Kč

b)
finanční dotaci Církevní konzervatoři Opava se sídlem Beethovenova 1, 746 01 Opava, IČ 68941811, na pořádání novodobé premiéry oratoria Sterbende Jesus u příležitosti  výročí 220.úmrtí skladatele Františka Antonína Rösslera, ve výši 49.500,00 Kč


c)
finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20,  746 01 Opava, IČ 42869196, na opravu havarijního stavu střechy budovy loděnice na Heritesově ulici v Opavě, ve výši 300.000,00 Kč
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Koncepce a organizace řízení Městských lesů Opava p.o.

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



Koncepci a organizaci řízení Městských lesů Opava p.o. 
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Cena pozemků v garážištích,  mimo zastavěné plochy

Zastupitelstvo města

 

schvaluje


 
cenu 200,00 Kč/m2 za prodej pozemků (mimo zastavěné plochy) v určených garážištích
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Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace


Zastupitelstvo města


schvaluje



dodatek č. 6 MMOPP00BI4UN ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace ze dne 18. 09. 2007



273/13 ZM 12

Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích
zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 04.06.2012 do 05.09.2012
 -     zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 
       22.06.2012 do 14.09.2012


Zastupitelstvo města


bere na vědomí


 a)
činnost  Rady  statutárního  města  Opavy  za  období  od  04. 06.   2012 
do 05.09.2012

 b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 22.06.2012 do 14.09.2012



274/13 ZM 12

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 12.06.2012


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 12.06.2012




275/13 ZM 12

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města

1. 
revokuje


usnesení č. 98/5 ZM 99/2,3 ze dne  14.09.1999 (Prodej akcií ve společnosti CONTACT CITY a.s. - ZMO  2. schvaluje prodej 22 ks akcií ve vlastnictví města Opavy a celkové jmenovité hodnotě 9,8 mil. Kč vydané obchodní společností CONTACT CITY a.s.; 3. pověřuje Radu města Opavy realizací prodeje vůči  nejvýhodnější nabídce nad cenu 2,5 mil. Kč za 22 ks akcií)


2.
bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva Statutárního města Opavy











                Ing. Pavla Brady  v.r.                                                   Daniel Žídek   v.r.                                                   
              1. náměstkyně primátora                                                náměstek primátora
		



	

