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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY


                                      A


U S N E S E N Í

ze 17. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 29. 4. 2013




















344/17 ZM 13

Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 29. 4. 2013, a to:
-  pana Miroslava Nedvídka 
-  pana Lubomíra Fišera
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Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 29. 4. 2013 
ve složení:


–  předseda: Ing. Jana Kašparová 
–  člen: Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
–  člen: pan Karel Bureš
–  člen: Ing. Vladimír Javorský
–  člen: Ing. Mgr. Jaroslav Černý



346/17 ZM 13


Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program 17. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy
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Kupní smlouvy - Zlatníky, Malé Hoštice, Požaha

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
kupní smlouvu MMOPP00C4IDV mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města jako kupujícím        a Ing. R.P., bytem Opava, jako prodávajícím  
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b)
kupní smlouvu MMOPP00C4J32 mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města jako prodávajícím  a Ing. V.N., bytem Ostrava – Moravská Ostrava, jako kupujícím  
 

2.
odročuje


projednání kupní smlouvy MMOPP00C4IEQ mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města jako kupujícím a TEMPO, obchodním družstvem se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava jako prodávajícím, IČ 00032417, zastoupeným 
Mgr. Davidem Aichmaierem, předsedou představenstva a Ing. Jaromírou Holubovou,  I. místopředsedou představenstva  
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Majetkové záležitosti města


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOEW9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. T.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/71 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava
-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOEX4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. S.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/99  – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
 (cena dle zásad)

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOE8L mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní J. P.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/20   – zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOEI7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a Š. R.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/108  – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOEYZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. H.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/14  – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
 (cena dle zásad)

f)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOEZU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem A. H.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/46   – zastavěná plocha a nádvoří,
 v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)
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g)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLYK4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem V. G.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/47 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
 (cena dle zásad)

h)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0S06 mezi Statutárním městem Opavou
jako prodávajícím a paní D.S.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/24 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)


i)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0RXS mezi Statutárním městem Opavou
 jako prodávajícím a panem Z. Š.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/26 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
 (cena dle zásad)


j)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFBZ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem R. P.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/30 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


k)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLYD3 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem K. K. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/66 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

l)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLY8S mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. V.  jako kupujícím, jejímž předmětem
 je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/27 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)

m)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0RYN mezi Statutárním městem Opavou
jako prodávajícím a manžely Z. a Š. B.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/92 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

n)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFCU mezi Statutárním městem Opavou
 jako prodávajícím a H. H. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/64 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava
-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


o)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFA4 mezi Statutárním městem Opavou
 jako prodávajícím a paní  E.Z. jako kupující, jejímž předmětem
 je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/100 – zastavěná plocha a nádvoří, 
 v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)


p)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0RZI mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem K. B. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/95 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)
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q)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0S11 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely H. a Š. K.jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2724/87  – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2724/88 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2722/13  – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 30.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


r)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFH5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely V. a S.  G. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/42 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku pod garáží parc.č. 2722/32 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava
-Předměstí za kupní cenu 20.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


s)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLYJ9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a. R. H.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/126 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


t)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOEQ3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely S. a V. N.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/18 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad) 


u)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOE9G mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem L. Š. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/31 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
 (cena dle zásad) 


v)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOEDW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. Ž.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/63 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad) 


w)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFDP mezi Statutárním městem Opavou
jako prodávajícím a manžely E. a M. G.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1881 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 12.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)

x)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0S2W mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a V. J.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1880 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 12.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)

y)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLYFT mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely O. a A. S.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1048 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 


z)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLY4C mezi Statutárním městem Opavou
jako prodávajícím a T.M. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1058 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 
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aa)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLYIE mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. M. jako kupujícím, jejímž předmětem
 je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1044 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 17.340,00 Kč (cena dle zásad)

ab)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOG21 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem R. K. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1047 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 


ac)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOG3W mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem B. K. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1375 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.840,00 Kč (cena dle zásad)

ad)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFW2 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem K. P. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1892 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 13.840,00 Kč (cena dle zásad) 


ae)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOG7C mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem K. H. jako kupujícím, jejímž předmětem
 je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1899 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 14.840,00 Kč (cena dle zásad)

af)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOG5M mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem Q. Ch. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1055 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 


ag)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFV7 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. R. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1061 - zastavěná plocha a nádvoří
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 


ah)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFXX mezi Statutárním městem Opavou
 jako prodávajícím a L. K. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1888 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 13.840,00 Kč (cena dle zásad)

ai)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOG16 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem F. G. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1376- zastavěná plocha a nádvoří a podílu 
o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3- ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 17.340,00 Kč (cena dle zásad) 


aj)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOG4R mezi Statutárním městem Opavou
jako prodávajícím a panem J. K. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1049 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 

348/17 ZM 13

ak)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOG0B mezi Statutárním městem Opavou
 jako prodávajícím a manžely K. a H. H. jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1889- zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 13.840,00 Kč (cena dle zásad)

al)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOG6H mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely P. a Š. Č. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1890- zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 13.840,00 Kč (cena dle zásad) 


am)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFYS mezi Statutárním městem Opavou
jako prodávajícím a manžely S. a  M. Č. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1063- zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 18.340,00 Kč (cena dle zásad)

an)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFZN mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní D. F. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1050 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 15.840,00 Kč (cena dle zásad) 


ao)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFUC mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J. F. jako kupující, jejímž předmětem
 je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1060 - zastavěná plocha a nádvoří
 a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 17.340,00 Kč (cena dle zásad)

ap)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLYHJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely L. a J. V.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1030 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu 
o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky 
u Opavy za kupní cenu 16.840,00 Kč (cena dle zásad)

aq)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLYGO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Z. K.   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1033 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 15.840,00 Kč (cena dle zásad)

ar)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGLE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. a R. M.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1041 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 


as)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGKJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a L. T.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1027 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 17.840,00 Kč (cena dle zásad) 


at)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGM9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely A. a R. K.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1028 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu 
o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 17.340,00 Kč (cena dle zásad) 
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au)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGN4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely R. a M. H.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1374 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu 
o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 26.840,00 Kč (cena dle zásad) 


av)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGJO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Š. K.   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1036 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 15.340,00 Kč (cena dle zásad) 


aw)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOG87 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem A. K.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1378 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 19.840,00 Kč (cena dle zásad) 


ax)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFQW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. K.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/12 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava
-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


ay)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFSM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a. M. M.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku
 pod garáží parc.č. 730/4 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


az)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFRR mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem V. S.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/15 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava
-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


ba)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOEUJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely B. a E. B.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/10 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


bb)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOETO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem I. L.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/3   – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava
-Předměstí za kupní cenu 20.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

bc)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLYBD mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely L. a I. K. jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/2– zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)

bd)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLYC8 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem P. D. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/6 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava
-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

be)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFFF mezi Statutárním městem Opavou
jako prodávajícím a manžely V. a A. O.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 3113/158 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)
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bf)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLYAI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Z. a J.U.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 3113/165 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 14.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)

bg)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFOI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. a M. H.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 3113/162 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 

bh)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOERY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a H. V.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 3113/163 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
 (cena dle zásad) 

bi)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOEST mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní N. V.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 3113/164 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava
-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


bj)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFMG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely K. a M.K.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/334 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 - ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/940 - ostatní plocha, v k.ú. Opava 
- Předměstí za kupní cenu 15.600,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


bk)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFO6 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely T. a M. Š. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/336 – zastavěná plocha a prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/338 – zastavěná plocha nádvoří a částí pozemku parc.č. 2530/493 - ostatní plocha označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/942 ostatní plocha a parc.č. 2530/944 ostatní plocha v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 28.700,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


bl)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFLL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a M. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/330 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/936 -  ostatní plocha, v k.ú. Opava 
- Předměstí za kupní cenu 15.400,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


bm)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFJV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a M. B.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/333 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 - ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/939 - ostatní plocha, v k.ú. Opava 
- Předměstí za kupní cenu 14.900,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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bn)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFP1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a P. B.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/332 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 - ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/938 - ostatní plocha, v k.ú. Opava 
- Předměstí za kupní cenu 15.200,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


bo)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFKQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely V. a D. K.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/331 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 - ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/937 - ostatní plocha, v k.ú. Opava 
- Předměstí za kupní cenu 14.700,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


bp)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFNB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely P. a V. V.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2530/493 - ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/943 - ostatní plocha, v k.ú. Opava 
- Předměstí za kupní cenu 2.800,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


bq)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGQP mezi Statutárním městem Opavou
jako prodávajícím a manžely  M. a V. P. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/339 – zastavěná plocha a nádvoří 
a části pozemku parc.č. 2530/493 - ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/945 - ostatní plocha, v k.ú. Opava 
- Předměstí za kupní cenu 14.500,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

br)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFI0 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely M. a  K. H. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/329 – zastavěná plocha a nádvoří 
a části pozemku parc.č. 2530/493 - ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/935 - ostatní plocha, v k.ú. Opava 
– Předměstíza kupní cenu 14.900,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


bs)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0S3R mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a R. K.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/31 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava
-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


bt)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOFEK mezi Statutárním městem Opavou
jako prodávajícím a manžely T. a J. R. a paní M. S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/429  – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


bu)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLY9N mezi Statutárním městem Opavou
 jako prodávajícím a panem A. J. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1014/10 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)
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bv)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXVS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem M. M. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1097   – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  
(cena dle zásad)


2.
schvaluje

a)
dodatek č.3 PID MMOPP00BOFGA ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 14.5.2007 , mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a panem L. D.  

b)
upravený dodatek č.3 PID MMOPP00BOH1Z ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 21.6. 2006, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SB Development s.r.o., se sídlem Za Stolařstvím 1110/7, 724 00  Ostrava –Bělá, 
IČ 26847213, zastoupené Pavlem Šenkem, jednatelem společnosti  


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGF8 mezi K. S. jako prodávajícím 
a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 30/1- orná půda, na nezapsaném geometrickém plánu označené jako parc.č. 30/3, k.ú. Kylešovice  za kupní cenu ve výši 
52.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)


d)
dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví v souladu s ustanovením § 9 odst. 16 zákona zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů na listě vlastnictví 3258, k.ú. Kateřinky u Opavy, v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kateřinky u Opavy 
a Palhanec


e)
kupní smlouvu o prodeji nemovitostí se zřízením věcných břemen PID MMOPP00BOGPU mezi Českými drahami, a.s.  jako prodávajícím 
a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 752/99, částí pozemku parc.č. 752/1 nově označených dle geometrického plánu jako parc.č. 752/108, parc.č. 752/109, 752/110, 752/112 
a části pozemku parc.č. 3037/2 nově označené dle geometrického plánu jako parc.č. 3037/3, vše v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 
700.000,00 Kč  (cena dohodou)


3.
odročuje


projednání kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva 
PID MMOPP00BOGXQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím 
a manžely M. a I. J., manžely MUDr. D. a MUDr. B. J., MUDr. B. J.,Mgr. M. R. 
a PhDr. D. O. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod domem parc.č. 2291/2 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 210.266,00 Kč (cena dle zásad)
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4.
nepřijalo usnesení


ke smlouvě o nájmu a o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene PID MMOPP00BOH4K mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím a Ing. M. Š. jako nájemcem 
a budoucím kupujícím, jejímž předmětem je  část pozemku parc.č. 2575/1 
– orná půda, v k.ú. Kylešovice


5.
schvaluje


revokaci usnesení ZMO č. 411/22 ZM 09,  odst. 1, písm. j) ze dne  15.  9.  2009
(prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/599-zahrada o výměře 78 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Mgr. J. a Mgr. J. D. za cenu 
30.196,00 Kč , prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/565-zahrada o výměře 161 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí paní Mgr. V. J. za cenu 46.796,00 Kč,  prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku  parc.č. 2702/493 - zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305- zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/564-zahrada o výměře 129 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí paní N. L. za cenu 40.396,00 Kč, prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/563-zahrada o výměře 101 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí panu L. M. za cenu 34.796,- Kč, prodej   podílu  o  velikosti  1/11  na  pozemku  parc.č.  2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/560-zahrada o výměře 86 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí panu J. M. za cenu 31.796,00 Kč, prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/558-zahrada o výměře 159 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí paní J. P. za cenu 46.396,00Kč, prodej podílu o velikosti 2/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 2/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 2/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/562-zahrada o výměře 95 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí panu P. T. za cenu 46.036,00 Kč, prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493 – zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/561-zahrada o výměře 91 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí paní P. T. za cenu 32.796,00 Kč, prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada  vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům P. a H. V. za 8.655,00 Kč,  prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada  vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům J. a L. R. za 8.655,00 Kč a zřízení věcného břemene
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průchodu a průjezdu přes pozemky parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří a parc.č. 2702/305-zahrada k.ú. Opava-Předměstí pro spoluvlastníky domu Boženy Němcové 5 – manželé R. a J. A., manželé M. a R. I., manželé JUDr.J. a PhDr. H. K., Mgr. E. M., manželé MUDr. J.  a B. S., paní M. G., pana J. V. a pro spoluvlastníky domu Boženy Němcové 7 – pana S. H., pana M. K., paní M. M., manželé Mgr. M. a Mgr. L. P., Mgr. M. S., manželé V. a M. S. a paní M. Š. (zveřejněno č. 1135/09, 1274/09))

b)
kupní smlouvu a dohody o zrušení věcného břemene PID MMOPP00AK8WC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. J. D. a Mgr. J. D., Mgr. K. G., Mgr. V. J., manžely D.A. a 
L. A., paní M. N., panem J. M., paní J. P., panem P. T., paní P. T., manžely P. V. a H. V., manžely Ing. E. H. a Mgr. J. H., Ing. M. H., manžely J. R. a 
L. R., manžely R. A. a J. A., manžely M. I. a   R. I., manžely JUDr. J. K. a PhDr. H. K., Mgr. E. M., manžely MUDr. J.S. a B. S., paní M. G., panem 
J. V., panem S. H., paní B. F., manžely L. M. a R. M. T., manžely Mgr. M. P. a Mgr. L. P., Mgr. M. S., manžely V. S. a M. S., paní M. Š., panem V. Š., manžely O. V. a V. V. a Mgr. B. J. jako kupujícím, jejímž předmětem    
je prodej pozemku parc.č. 2702/493, parc.č. 2702/305, parc.č. 2702/558, parc.č. 2702/559, parc.č. 2702/560, parc.č. 2702/561, parc.č. 2702/562, parc.č. 2702/563, parc.č. 2702/564, parc.č. 2702/565, části pozemku parc.č. 2702/493 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2702/597 a parc.č. 2702/598, podíl o velikosti 9/42 pozemku parc.č. 2702/21 a podíl o velikosti 8/9 pozemku parc.č. 2702/566, vše v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 326.516,00, tj. 200,00 Kč/m2 (cena  dohodou) )

c)
revokaci usnesení ZMO č. 295/15 ZM 12 odst. 1 písm. d) ze dne 10.12.2012 (ZMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AD2BY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem
 a J. Ch., paní J. F., panem M. P., panem Z. P., paní A. C, paní E. V. 
a panem V. O. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2154/17 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí 
za kupní cenu 129.565,00 Kč (cena dle zásad)


d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOF5T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a J. Ch., paní J. F., panem M. P., panem 
Z. P. a panem J. S.jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2154/17 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí 
za kupní cenu 127.440,00 Kč (cena dle zásad)


6.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. PK 175, PK 176 a PK 295, v k.ú. Zlatníky 
u Opavy 


b)
záměr prodeje části  pozemku parc.č. 1544, k.ú. Skřipov, dle zákresu 
ve snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 3107/4 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky
u Opavy dle zákresu ve snímku katastrální mapy
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Městský dopravní podnik Opava, a.s. – návrh na volbu zástupce města v orgánu společnosti 


Zastupitelstvo města


navrhuje


v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce Statutárního města Opavy do představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem, Ing. R.F., nar. xxx, bytem  Ostrava – Moravská Ostrava
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Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
dodatek č. 4 (MMOPP00BDX5A) ke Zřizovací listině Základní školy 
Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace se sídlem Englišova 82, 
746 01 Opava


b)
dodatek č. 6 (MMOPP00BDX8V) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 4/1750, 746 01 Opava


c)
dodatek č. 5 (MMOPP00BDX3K) ke Zřizovací listině Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace se sídlem Otická 24, 746 01 Opava


d)
dodatek č. 6 (MMOPP00BDX70) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu 6/994, 
746 06 Opava

e)
dodatek č. 6 (MMOPP00BDX65) ke Zřizovací listině Základní školy 
a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 4, 747 05 Opava
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013


Zastupitelstvo města

1.
neschvaluje


a)
finanční dotaci organizaci FOKUS - Opava, o.s. se sídlem Opavská 33, 
793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 230.000,00 Kč

b)
finanční dotaci o.p.s. MANEMI se sídlem Opavice 37, 793 95 Město Albrechtice, IČ 28617096, zastoupenou PhDr. Beátou Bakošovou, ředitelkou, ve výši 98.577,00 Kč
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2.
schvaluje



a)
finanční dotaci organizaci ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci 
a diakonii Opava, o.s., se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, 
IČ 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní, 
ve výši 70.000,00 Kč



b)
dodatek č. 1 MMOPP007K5MQ ke smlouvě MMOPP007K4CB mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací ELIM, křesťanská společnost 
pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s., se sídlem Rolnická 1636/21a, 
747 05 Opava, IČ 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/9/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ELIM Opava – sociálně aktivizační služby




(4371,5222,00000000,0040, 0000161000000)
+ 70.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 70.000,00 Kč
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Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013  

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2011-2013 za rok 2012
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Vyhodnocení a aktualizace  územní energetické koncepce Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


 

návrh na Vyhodnocení a aktualizaci územně energetické koncepce Statutárního města Opavy  
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Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o.

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů zrušení Pily Hrabství s.r.o., IČ: 26793041 
se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ 747 45 s likvidací


2. 
nepřijalo usnesení 


k návrhu na jmenování likvidátora společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o., 
IČ: 26793041 Ing. R. K., bytem Ostrava – Moravská Ostrava v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 



355/17 ZM 13

Obecně závazná vyhláška č. X/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno

Zastupitelstvo města


odročuje



projednání obecně závazné vyhlášky č. x/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno
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Prominutí poplatků

Zastupitelstvo města


schvaluje 



prominutí poplatků z prodlení ve výši  50.764,00 Kč  a nákladů řízení ve výši 3.840,00 Kč p. M. K. trvale bytem Opava, které jsou jí účtovány za dluh na nájemném a službách za byt č.10 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
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Návrh zadání Změny č. 13 Územního plánu města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje



zadání Změny č. 13 Územního plánu města Opavy 
358/17 ZM 13

Dražba nemovitostí Milostovice – podmínky dražby

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)


















podmínky smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby na prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – budovy a pozemku v obci Opava, části obce Milostovice - budova č.p. 15 způsob využití objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 31/1 a pozemku parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 617 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 122 pro k.ú. Milostovice, obec Opava, okres Opava, adresa Lihovarská č. or. 20, 746 00 Opava, jak následuje:

	Dražebník: JUDr. Marcela Šebrlová – RK REALIKA, Dolní 

      náměstí 25, 746 01 Opava, IČ: 47635835
	Nejnižší podání : 900.000,00Kč
	Dražební jistota :    200.000,00Kč

Minimální příhoz :   20.000,00 Kč
	Oprávnění snížit nejnižší podání : Ne

	Odměna dražebníka: 6,00 % z ceny dosažené vydražením, přičemž v odměně jsou zahrnuty veškeré náklady dražby, včetně nákladů případné opakované dražby, včetně DPH 



b)

Rada Statutárního města Opavy je oprávněna pro případ konání opakované veřejné dobrovolné dražby, z důvodu nevydražení předmětu dražby - budovy a pozemku v obci Opava, části obce Milostovice - budova č.p. 15 způsob využití objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 31/1 a pozemku parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 617 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 122 pro k.ú. Milostovice, obec Opava, okres Opava, adresa Lihovarská č. or. 20, 
746 00 Opava - rozhodnout o snížení nejnižšího podání do výše maximálně o 20 % z částky nejnižšího podání 900.000,00 Kč
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Darovací smlouva (Krnovská 69) a Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí (Horní náměstí 2)



Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí, PID MMOPP00C4IGG – budova a pozemky, jak následuje: budova č.p. 103 – stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 260/2,  pozemek parc. č. 260/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 940 m2 a pozemek parc. č. 256/1 – ostatní plocha o výměře 775 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 110, vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Město (Horní náměstí 2, Opava), kde převodcem je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, Nové Město, PSČ: 117 05, IČ: 00020478, zastoupeno 
Ing. Petrem Bendlem, ministrem a nabyvatelem je Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem
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b)
Darovací smlouvu, PID MMOPP00C4IFL – budovy a pozemky, jak následuje: budova č.p. 2861 - stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 2157/5, budova bez čp/če - stavba technického vybavení na pozemku parc. č. 2157/19, pozemek parc. č. 2157/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 625 m2, pozemek parc. č. 2157/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 3618 vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Předměstí (Krnovská 69, Opava) a dále pozemek parc. č. 2157/21 – ostatní plocha o výměře 399 m2 v k.ú. Opava-Předměstí, dosud nezapsaný v katastru nemovitostí, označený dle geometrického plánu č. 4746-5101/2012 ze dne 17.09. 2012, vyhotoveného spol. GEOPA s.r.o., 
se sídlem Horní náměstí 55, 746 01 Opava, IČ: 60322179, jednající 
Ing. Rudolfem Ťapťuchem, se souhlasem Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava ze dne 19. 09. 2012 pod č. 1616/2012, kde dárcem je Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obdarovaným je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu Ministerstvo zemědělství 
se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, Nové Město, PSČ: 117 05, 
IČ: 00020478, zastoupeno Ing. Petrem Bendlem, ministrem
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města
	
1.



a)
bere na vědomí


žádost o finanční dotaci Klubu přátel tělesně postižených dětí Opava se sídlem Elišky Krásnohorské 8, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související s projektem Moře 2013, ve výši 70.000,00 Kč


b)
schvaluje


smlouvu, MMOPP00CXG0L, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem přátel tělesně postižených dětí Opava se sídlem Elišky Krásnohorské 8, 746 01 Opava, IČ 47814969, zastoupeným Bc. Hanou Paterkovou, předsedkyní, na náklady související s projektem Moře 2013, ve výši 70.000,00 Kč

2.


a)
bere na vědomí


žádost o finanční dotaci sdružení TTV Sport Group se sídlem tř.Kosmonautů 19, 772 00 Olomouc, IČ 22875638, na náklady související s pořádáním Závodu míru, ve výši 100.000,00 Kč
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b)
schvaluje


smlouvu, MMOPP00CXDQK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TTV Sport Group se sídlem tř. Kosmonautů 1033/19, 772 00 Olomouc, IČ 22875638, zastoupeným Jaroslavem Vašíčkem, statutárním zástupcem, na náklady související s pořádáním Závodu míru, ve výši 15.000,00 Kč

3.
bere na vědomí a schvaluje


žádost o finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem B. Němcové 22, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související s činností gymnastického klubu v roce 2013, ve výši 41.000,00 Kč


4.
bere na vědomí a neschvaluje 

a)
žádost o finanční dotaci Ing. J. V.,  bytem Opava na opravu fasády z přední a boční strany ulice u domu na adrese Rooseveltova 850/10, ve výši 600.000,00 Kč


b)
finanční dotaci Asociaci  studentů a přátel Slezské univerzity (ASPSU) se sídlem Bezručovo Náměstí 13, 746 01 Opava, IČ 47811838, na náklady související s pořádáním akce Opavský majáles 2013, ve výši 30.000,00 Kč


5.
schvaluje

  
Rozpočtové opatření č. 2013/10/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 85.000,00 Kč








Klub přátel tělesně postižených dětí




(4379,5222,00000000,0020,0000112000000)
+ 70.000,00 Kč








TTV Group




(3419,5222,00000000,0020,0000458000000))
+ 15.000,00 Kč
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Schválení smluv

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXFQ6, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fotbalovým klubem Kylešovice se sídlem U Hřiště 59, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ66144272, zastoupeným Lukášem Gebauerem, předsedou, na činnost příjemce dotace v roce 2013, ve výši 52.500,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXFOG, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tenisovým klubem Minerva Opava se sídlem U Opavice 2, 746 01 Opava, IČ 14615771, zastoupeným Pavlem Lykem, statutárním zástupcem, na činnost příjemce dotace v roce 2013, ve výši 61.500,00 Kč 

c)
smlouvu, MMOPP00CXFHF, 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 Gymnastickým klubem – Špičková – Opava se sídlem Mírová 29b, 746 01 Opava, IČ 68941455, zastoupeným Ing. Drahomírou Špičkovou, statutárním zástupcem, na činnost příjemce dotace v roce 2013, ve výši 71.500,00 Kč

d)
smlouvu, MMOPP00CXFDZ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TJ Slavií Malé Hoštice se sídlem Sportovní, 747 05 Opava – Malé Hoštice, zastoupenou Gunterem Holleschem, předsedou, na činnost příjemce dotace v roce 2013, ve výši 66.500,00 Kč 

e)
smlouvu, MMOPP00CXF53, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HAPPY SPORTEM OPAVA se sídlem U Švédské kaple 50, 747 05 Opava 5, IČ 65888774, zastoupeným Ing. Davidem Šťastným, předsedou, na činnost příjemce dotace v roce 2013, ve výši 89.500,00 Kč

f)
smlouvu, MMOPP00CXEXE, 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 JANTAR Opava se sídlem Jaselská 2754/20, 746 01 Opava, IČ 13643444, zastoupeným Ing. Jiřím Složilem, předsedou, na činnost příjemce dotace v roce 2013, ve výši 90.000,00 Kč

g)
smlouvu, MMOPP00CXFLV, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fotbalovým klubem NOVA Vávrovice se sídlem Vávrovická 81, 747 07 Opava 7, IČ 47814691, zastoupeným Ing. Jaromírem Blaščíkem, statutárním zástupcem, na činnost příjemce dotace v roce 2013, ve výši 31.000,00 Kč
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h)
smlouvu, MMOPP00CXFC4, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sborem dobrovolných hasičů Vávrovice se sídlem Jantarová, 747 73 Opava – Vávrovice, IČ 66738091, zastoupeným Oldřichem Romfeldem, starostou, na činnost příjemce dotace v roce 2013, ve výši 24.000,00 Kč

i)
smlouvu, MMOPP00CXFB9, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TJ Sokolem Zlatníky se sídlem 6.května 20, 746 01 Opava, IČ 14616190, zastoupenou Josefem Uvírou, předsedou, na činnost příjemce dotace v roce 2013, ve výši 43.000,00 Kč

j)
smlouvu, MMOPP00CXDIO, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Karlem Kosterou se sídlem Stěbořice 18, 747 51 Stěbořice, IČ 18061737, na Mezinárodní festival duchovní hudby OPAVA 2013, ve výši 70.000,00 Kč

k)
smlouvu, MMOPP00CXCH0, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Dagmar Hlubučkovou  s místem podnikání Slezského odboje 1231/7, 746 01 Opava, IČ 42047854, na knihu „Opava dnem i nocí“, ve výši 90.000,00 Kč

l)
smlouvu, MMOPP00CXBV9, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a o.s. za Opavu se sídlem Hobzíkova 3, 746 01 Opava, IČ 27053644, zastoupeným Bc.Kateřinou Skalíkovou, statutárním zástupcem, na „Opavskou ekomapu“, ve výši  66.000,00 Kč

m)
smlouvu, MMOPP00CXBSO, 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 Natura Opava – Czech Republic se sídlem Edvarda Beneše 30, 745 05 Opava, IČ 26546591, zastoupeným Bc. Jakubem Kubačkou, na podporu činnosti, ve výši 90.000,00 Kč

n)
smlouvu, MMOPP00CXFK0, 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 JANTAR Opava se sídlem Jaselská 2754/20, 746 01 Opava, IČ 13643444, jednajícím Ing.Jiřím Složilem, předsedou, na činnost v roce 2013, ve výši 10.000,00 Kč


o)
Rozpočtové opatření č. 2013/11/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Sportovní grantový systém




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
  -  539.500,00 Kč








Fotbalový klub Kylešovice (okruh 1.2.)




(3419,5222,00000000,0020,0000315000000)
+ 52.500,00 Kč



Tenisový klub Minerva Opava (kruh 1.2.)




3419,5222,00000000,0020,0000308000000)
+ 61.500,00 Kč
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SK Gymnastický klub Špičková (okruh 1.2.)




(3419,5222,00000000,0020,0000372000000)
+ 71.500,00 Kč



TJ Slavia Malé Hoštice (okruh 1.2.)




(3419,5222,00000000,0020,0000366000000)
+ 66.500,00 Kč



SK HAPPY SPORT (okruh 1.2.)




(3419,5222,00000000,0020,0000323000000)
+ 89.500,00 Kč



Sportovní klub JANTAR (okruh 1.2.)




(3419,5222,00000000,0020,0000307000000)
+ 90.000,00 Kč



FK NOVA Vávrovice (okruh 1.2.)




(3419,5222,00000000,0020,0000367000000)
+ 31.000,00 Kč



SDH Vávrovice (okruh 1.2.)




(5512,5222,00000000,0020,0000373000000)
+ 24.000,00 Kč



TJ Sokol Zlatníky (okruh 1.2.)




(3419,5222,00000000,0020,0000313000000)
+ 43.000,00 Kč



Sportovní klub JANTAR (okruh 1.2.)




(3419,5222,00000000,0020,0000307000000)
+ 10.000,00 Kč








Kulturní grantový systém




(6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
   - 160.000,00 Kč








Karel Kostera (okruh 2.2.)




(3312,5212,00000000,0020,0000205000000)
+ 70.000,00 Kč



Dagmar Hlubučková (okruh 2.3.)




(3314,5212,00000000,0020,0000276000000)
+ 90.000,00 Kč








Dotace EVVO




(6409,5901,00000000,0020,0000500000000)
   - 156.000,00 Kč








Za Opava, o.s. (okruh 3.2)




(3792,5222,00000000,0020,0000255000000)
+ 66.000,00 Kč



Natura Opava – Czech Republic (okruh 3.2)




(3792,5222,00000000,0020,0000230000000)
+ 90.000,00 Kč




2.
schvaluje 

a)
smlouvu, MMOPP00CXFTR, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem, na nákup přístrojů a vybavení, ve výši 2.000.000,00 Kč
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b)
smlouvu, MMOPP00CXI07, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Jih, Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným plk.Ing.Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, na záměr týkající se výměny starých ocelových vrat za sekční vrata hasičské stanice v Opavě, ve výši 400.000,00 Kč
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Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/12/Z



ve výdajích – odbor informatiky




Digitalizace – Výzva 09




(6171,5901,00000120,0170,0002487000000)
 -20.650.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




Výkupy pozemků (Pusté Jakartice) a budov




(3639,6130,00000120,0052,0000000000000)
+230.000,00 Kč



(3639,6121,00000120,0051,0000000000000)
+ 220.000,00 Kč








Energetická opatření dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií




(2115,6121,00000120,0050,0000000000000)
+ 2.400.000,00 Kč



(2115,5169,00000120,0050,0000000000000)
+ 1.100.000,00 Kč








Technické služby – zimní údržba komunikací




(2212,5169,00000120,0790,0002535000000)
+ 2.550.000,00 Kč



(2212,5171,00000120,0790,0002535000000)
+ 450.000,00 Kč







ve výdajích – odbor investic




MŠ 17.listopadu




(3111,6121,00000120,0220,0007754000000)
+ 11.500.000,00 Kč







ve výdajích – odbor investic




Cyklostezka Vrchní




(2219,6121,00000120,0220,0007698000000)
+ 1.897.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




TSO – výměna obrub na ul. Rolnická




(2219,5171,00000120,0790,0002534000000)
+ 303.000,00 Kč
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  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/13/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace sportovní (výtěžek z hazardu)




(6409,5901,00000060,0020,0000390000000)
-    6.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




oprava sprch v městských lázních




majetek ve správě Technických služeb




(3412,5171,00000060,0050,0001102000000)
+ 775.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Mařádkova – invest. přísp. na úpravy v hale




(3113,6351,00000060,0030,0001002000020)
+ 1.600.000,00 Kč








ZŠ Mařádkova – neinvest. přísp. na opravy v hale




(3113,5331,00000060,0030,0001002000020)
+ 465.000,00 Kč








ZŠ Otická – neinv. přísp. na opravy podlahy v tělocvičně




(3113,5331,00000060,0030,0001002000022)
+ 1.380.000,00 Kč








ZŠ Englišova – neinv. přísp. na opravu umělého povrchu školní atletické dráhy




(3313,5331,00000060,0030,0001002000019)
+ 1.100.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




JUNÁK – svaz skautů a skautek Opava – příspěvek na opravu střechy loděnice - ul. Heritesova




(3421,5222,000000060,0020,0000407000000)
+ 90.000,00 Kč








TJ Sokol Opava – oprava tartanové dráhy na Tyršově stadiónu




(3419,5222,00000060,0020,0000354000000)
+ 200.000,00 Kč








Unit Bikes Opava – výstavba Dirtpark ul. Na Hliníku




(3419,5222,00000060,0020,00003800000000) 
+ 140.000,00 Kč







ve výdajích – TSO jmenovitá akce 




Fitness Park




(3429,6121,00000060,0790,0004112000000)
+ 250.000,00 Kč

ba)
smlouvu, MMOPP00CXFUM, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, přístav POSEIDON Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810998, zastoupeným Daliborem Zemanem, statutárním zástupcem, na nákup materiálu pro opravu střechy na objektu loděnice na Heritesově ulici v Opavě, ve výši 90.000,00 Kč
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bb)
smlouvu, MMOPP00CXFVH, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou, na náklady související s rekonstrukcí běžecké dráhy na Tyršově stadiónu, ve výši 200.000,00 Kč


bc)
smlouvu, MMOPP00CXFSW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Unit bikes Opava se sídlem Antonína Sovy 1510/15, 747 05 Opava 5, IČ 22610120, zastoupeným Michalem Obročníkem, předsedou, na výstavbu Dirtparku v lokalitě U Hliníku na Staré Silnici v Opavě, ve výši 140.000,00 Kč


2.
bere na vědomí

a)
žádost  Junáka – svazu skautů a skautek ČR, přístav POSEIDON Opava 
se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810998, na nákup materiálu pro opravu střechy na objektu loděnice na Heritesově ulici v Opavě, ve výši 95.000,00 Kč


b)
žádost Tělocvičné jednoty Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 
746 75 Opava, IČ 13643185,  na náklady související s rekonstrukcí běžecké dráhy na Tyršově stadiónu, ve výši 200.000,00 Kč


c)
žádost Unit bikes Opava se sídlem Antonína Sovy 1510/15, 747 05 Opava 5, IČ 22610120, na výstavbu Dirtparku v lokalitě U Hliníku na Staré Silnici v Opavě, ve výši 140.000,00 Kč


3.
souhlasí


s použitím investičního fondu Základní školy Mařádkova, příspěvkové organizace na uvedenou investiční akci úpravy v hale nad rámec limitu stanoveného zřizovací listinou této organizace
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Vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty dle smlouvy o závazku veřejné služby městské autobusové a trolejbusové dopravy za rok 2012

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
informaci, že na základě vyúčtování skutečně prokazatelné ztráty Městského dopravního podniku Opava a.s. za rok 2012, je závazek Statutárního města Opavy vyplývající ze Smlouvy o závazku veřejné služby v městské autobusové a trolejbusové dopravě uzavřené na rok 2012, nižší o 1.756.382,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/14/Z



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní přijaté vratky transferů




(2221,2324,00000000,0020,0009138000000)
 + 1.756.382,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 1.756.382,00 Kč
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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 04.02.2013 do 17.04.2013
-      zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy 
       od 01.03.2013 do 26.04.2013

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 04.02.2013 do 17.04.2013

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 01.03.2013 do 26.04.2013
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 20.02.2013


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 20.02.2013
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy












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







		




		

