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Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města:


volí


ověřovatele zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 25. 4. 2016, a to:


	Ing. Pavlu Brady
	Ing. Janu Kolarczykovou
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Volba členů navrhované komise

Zastupitelstvo města:


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 25. 4. 2016 ve složení:


	předseda: Mgr. Tomáš Čvančara

člen: MUDr. Miroslava Kolář
člen: Mgr. Libor Menšík
člen: Ing. Ondřej Tůma
člen: Mgr. Petr Czudek
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Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy


Zastupitelstvo města:


schvaluje


upravený program 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy



	
270/14 ZM 16

Bezplatné předání movitých věcí – „Nábytek do základních škol“


Zastupitelstvo města


schvaluje

	

darovací smlouvu MMOPP00ELQ2R, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou Opava, 
Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace se sídlem 
Boženy Němcové 1317/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 70 999 180, zastoupenou Mgr. Ivanou Lexovou, ředitelkou
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darovací smlouvu MMOPP00ELQ1W, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou Opava, 
Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace se sídlem Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 70 999 279, zastoupenou Mgr. Karlem Frýdlem, ředitelem


	

darovací smlouvu MMOPP00ELR8Q, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou Opava, 
Englišova 82 – příspěvková organizace se sídlem Englišova 1082/82, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 70 999 171, zastoupenou Mgr. Janem Škrabalem, ředitelem


d)
darovací smlouvu MMOPP00ELPYI, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace se sídlem Ochranova 1244/6, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ: 70 999 236, zastoupenou Mgr. Monikou Jarošovou, ředitelkou


e)
darovací smlouvu MMOPP00ELQ01, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou Opava-Kylešovice se sídlem U Hřiště 4, 747 06 Opava, IČ: 47 813 032, zastoupenou 
Mgr. Janou Marečkovou, ředitelkou


f)
darovací smlouvu MMOPP00ELPZD, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou Opava, 
Mařádkova 15 – příspěvková organizace se sídlem Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 70 999 244, zastoupenou 
Mgr. Michalem Vitáskem, ředitelem


g)
darovací smlouvu MMOPP00ELPWS, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace se sídlem Riegrova 1385/13, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 47 813 300, zastoupenou 
Mgr. Alešem Moravcem, ředitelem

	

h)

darovací smlouvu MMOPP00ELPXN, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou Opava, Otická 18 – příspěvková organizace se sídlem Otická 722/18, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 70 999 252, zastoupenou Mgr. Jiřím Kupčíkem, ředitelem


i)
darovací smlouvu MMOPP00ELPVX, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou Opava, 
Šrámkova 4, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 1457/4, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 00 849 642, zastoupenou Mgr. Ivanou Chramostovou, ředitelkou


j)
darovací smlouvu MMOPP00ELPU2, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace se sídlem Vrchní 101/19, Kateřinky, 747 05 Opava, 
IČ: 70 999 325, zastoupenou Mgr. Romanem Podzemným, ředitelem
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Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2016


Zastupitelstvo města


schvaluje

	

přijetí účelové dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 200.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek: bývalý minoritský klášter č. p 342, parc. č. 496/1 a 496/2, k. ú. Opava - Město – repase vnějších vchodových dveří a vrat a měšťanský dům č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město - výměna oken dvorní fasády, v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ 


	

poskytnutí přijaté účelové dotace v celkové výši 200.000,- Kč na obnovu kulturních památek a to: 137.000,- Kč na repasi vnějších vchodových dveří a vrat objektu bývalého minoritského kláštera č. p. 342, parc. č. 496/1, 496/2, k. ú. Opava - Město ve vlastnictví Konventu minoritů v Opavě, zastoupeného kvardiánem P. Mgr. Krzysztofem Skibińskim OFMConv. a 63.000,- Kč 
na výměnu oken dvorní fasády měšťanského domu č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město ve vlastnictví J. l. a S. I., dále poskytnutí účelového příspěvku 
v celkové výši 41.374,- Kč jako povinné spoluúčasti SMO na obnovu kulturních památek, v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ

	

Rozpočtové opatření č. 2016/3/Z


v příjmech - odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - Program regenerace MPZ účelová dotace




(0000,4116,00034054,0020,0002452000000)
   + 200.000,00 Kč







ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu



účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám




(3322,5493,00034054,0080,0002452000000)
  + 63.000,00 Kč



povinný příspěvek SMO vlastníkům předmětných kulturních památek




(3322,5493,00000000,0080,0002452000000)
  +13.973,00 Kč



účelové neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem




(3322,5223,00034054,0080,0002452000000)
+137.000,00 Kč



povinný příspěvek SMO vlastníkům předmětných kulturních památek




(3322,5223,00000000,0080,0002452000000)
                 +27.401,00 Kč







ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový



podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
                 - 41.374,00 Kč



Změna účelového zdroje je vyhrazena Ministerstvu kultury
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Směnná smlouva - garáže


Zastupitelstvo města


schvaluje


směnnou smlouvu, PID: MMOPP009XG00, mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Z.H., bytem Opava
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Majetkové záležitosti města

Zastupitelstvo města 


ruší


usnesení ZMO ze dne 8.2.2016 č.u. 253/13 ZM 16 odst. 1) (ZMO schvaluje kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00EDR7R) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a paní L. B., paní A. C., manžely J. a H. D., Ing. G. F., paní E. G., Ing. L. H., Mgr. R. H., panem M. K., paní M. K., paní J. K., manžely J. a Bc. E. L., panem Š. R., panem A. M., manžely M. a J. P., paní M. S., panem M. S., paní K. Š., paní J. V., manžely J. a E. V. a panem Z. V. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemků parc.č. 2890/81 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2890/435 – ostatní plocha a parc.č. 2890/206 – zastavěná plocha a nádvoří sloučených dle nezapsaného geometrického plánu do pozemku parc.č. 2890/81, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 1.149.921,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem) (RMO 27.1.2016, č. usn. 1025/30 RM 16 odst. 2 písm. a) schvaluje)


2.
schvaluje

a)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00EDR7R) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a paní L. B., paní A. C., manžely J. a H. D., Ing. G. F., paní E. G., 
Ing. L. H., Mgr. R. H., paní B. B., paní M. K., paní J. K., manžely J.a Bc. E. L., panem Š. R., panem A. M., manžely M. a J. P., paní M. S., panem M. S., paní L. V., paní J. V., manžely J. a E. V. a panem Z. V. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemků parc.č. 2890/81 
– zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2890/435 – ostatní plocha 
a parc.č. 2890/206 – zastavěná plocha a nádvoří sloučených dle nezapsaného geometrického plánu do pozemku parc.č. 2890/81, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 1.149.921,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/34 RM 16 odst.4 schvaluje)
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b)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FSRIC) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a manžely P. a H.Š. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2530/569 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2530/959, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 175.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.1 písm. a) schvaluje)

c)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FSRGM) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Klubem vojenské historie Opava jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 114/2 – orná půda, parc.č. 114/8 – orná půda, parc.č. 113/17 - ostatní plocha, parc.č. 113/15 – ostatní plocha, parc.č. 114/1 – orná půda, 
k.ú. Milostovice, za kupní cenu 12.250,00 Kč tj. 40,00 Kč/m2 (cena 
dle znaleckého  posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.1 písm. b) schvaluje)


d)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FSSFK) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem L. G. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 919/9 
– orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 81.280,00 Kč tj. 640,00  Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem 
(RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.1 písm. c) schvaluje)

e)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FM7WG) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely D. a M. Č., panem Ing. J.M., paní M.M., panem P. R., panem Ing. V.S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2693 – zahrada, parc.č. 2691 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 489.680,00 Kč (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 23.3.2016, 
č. usn. 1174/34 RM 16 odst.1 písm. d) schvaluje)

f)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FSSML) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem L.R. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3042 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3042/3 k.ú. Jaktař, za kupní cenu 7.040,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena 
dle zásad) +   úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.1 písm. e) schvaluje)


g)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FSSLQ) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem J. S. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3042 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3042/2 k.ú. Jaktař, za kupní cenu 16.000,00 Kč, tj.640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.1 písm. f) schvaluje)
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h)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FM86V) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem J. S., panem P.V. a panem J. S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1330/2 – zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 6297/10000 pozemku parc.č. 1334 – zastavěná plocha a nádvoří a podílů o velikosti 7989/10000 pozemků parc.č. 1333/1 a parc.č. 1333/2 vzniklých 
dle nezapsaného geometrického plánu z pozemku  parc.č. 1333 – ostatní plocha, vše k.ú. Jaktař, za kupní cenu 225.475,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.1 písm. g) schvaluje)

i)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FSSI5) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. M. S. 
a manžely Ing. L. a V.Z. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2890/168 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 106.880,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + náhrada 
za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/36 RM 16 odst.1 písm. a) schvaluje)

j)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FSS9E) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem L. G. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 16 – zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc.č. 17/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 17/5 – ostatní plocha, vše  k.ú. Jaktař, za kupní cenu 212.700,00 Kč tj. 925,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/36 RM 16 odst.1 písm. b) schvaluje)


k)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FSRUO) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
JUDr. J. a A. H., manžely Mgr. T.a Mgr. M. Š., manžely Mgr. M. a Mgr. O. M., paní M. L. a Mgr. O. M. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2530/305 – zastavěná plocha a nádvoří, částí pozemku parc.č. 2530/178 – ostatní plocha označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/950 – ostatní plocha, parc.č. 2530/951 – ostatní plocha, parc.č. 2530/955 – ostatní plocha, parc.č. 2530/956 – ostatní plocha, parc.č. 2530/957 
– ostatní plocha a parc.č. 2530/958 – ostatní plocha a částí pozemku parc.č. 2530/257 – zahrada označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.parc.č. 2530/257 – zahrada označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/952 – zahrada, parc.č. 2530/953 - zahrada a parc.č. 2530/954 – zahrada, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 598.130,00 Kč 
(cena dohodou) (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/36 RM 16 odst.1 písm. c) schvaluje)

l)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FSSDU) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem 
Ing. R.H. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 169/2 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 
80.000,00 tj 640,00 Kč/m2 Kč (cena dle zásad) (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/36 RM 16 odst.1 písm. d) schvaluje)
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m)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FSSGF) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Ing. J. a H.D., panem R.F., panem L.K., panem Z.L., paní I.V., jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 373/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 101.760,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2(cena dle zásad) (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/36 RM 16 odst.1 písm. e) schvaluje)

n)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FSRWE) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a paní Bc. M.K. , jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 779 – zastavěná plocha a nádvoří, za kupní cenu 341.600,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/36 RM 16 odst.1 písm. f) schvaluje)



3.
schvaluje

a)
darovací smlouvu (PID MMOPP00FM87Q) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako dárcem a Povodím Odry, státním podnikem jako obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 3317/2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
a pozemku parc.č. st. 2871 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky 
u Opavy (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.2 písm. a) schvaluje)


b)
dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci a smlouvu 
o zřízení věcného břemene (PID MMOPP00EO8PZ) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem Z. D., panem M. G., paní A. G., paní L. P., paní MUDr. J. Š., jejímž předmětem je zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemku parc.č. 167/1 – zahrada, rozděleného 
dle nezapsaného geometrického plánu na parc.č. 167/3 – zahrada, parc.č. 167/4 – zahrada, parc.č. 167/1 – zahrada, k.ú. Komárov u Opavy (RMO 23.3.2016, 
č. usn. 1174/34 RM 16 odst.2 písm. b) schvaluje)


c)
převzetí nemovitého majetku po zemřelé R.K. tj. spoluvlastnický podíl ve výši 2/6 pozemku ve zjednodušené evidenci – Parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 448, k.ú. Krumsín, obec Krumsín, okres Prostějov, kraj Olomoucký (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.2 písm. c) schvaluje)


4.
ruší


usnesení ZMO ze dne 10.3.2014 č.u. 459/22 ZM 14 bod 2 písm. e) 
(ZMO schvaluje sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a manžely L. a Z.K., v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo manželů L. a Z.K. k nemovitosti – části pozemku parc.č. 2431/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým  parc.č. 2431/15 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva manželů L. a Z. K. k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku) 
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5.
schvaluje



sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a panem L.K., v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo pana L.K. k nemovitosti – části pozemku parc.č. 2431/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým  parc.č. 2431/15 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva pana L.K. k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle § 134 občanského zákoníku. (RMO 6.4.2016, č. usn. 1197/35 RM 16 odst.2) schvaluje)  
  
     

6.
ruší


usnesení ZMO ze dne 21.9.2015 č.u. 172/9 ZM 15 bod 7) 
(ZMO schvaluje kupní smlouvu (PID MMOPP00EO9YJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím 
a manžely J. a K.H. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku
pod garáží parc.č. 1497/9 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2(cena dle zásad))


7.
schvaluje
-ostatní pozemky pod garážemi


a)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FSRVJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní K.H. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1497/9 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/36 RM 16 odst.6 písm. a) schvaluje)

b)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FG5UA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely V. a M. K. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2316/7 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/36 RM 16 odst.6 písm. b) schvaluje)


8.
schvaluje
- garážiště Wolkerova


kupní smlouvu (PID MMOPP00FSSJ0) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely P. a M. B. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 
1051- zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 - ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) (cena dle zásad) (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/36 RM 16 odst.7) schvaluje)
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9.
schvaluje

a)
prominutí sankcí za porušení povinností ze strany nájemce ve výši 
727.000,00 Kč vyplývající ze Smlouvy o nájmu a o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 11.7.2013 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem  a budoucím prodávajícím a společností DanCars CZ s.r.o. jako nájemcem          a budoucím kupujícím (PID MMOPP00BOH3P), jejímž předmětem je pronájem  a prodej části pozemku parc.č. 2154/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, za předpokladu dodržení termínu uvedeného v čl.IV. odst. 3, písm. d) příslušné smlouvy, tj. dokončení stavby a požádání o vydání kolaudačního souhlasu         do 5–ti let od uzavření smlouvy (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst. 4) schvaluje)


b)
Dodatek č.1 (PID MMOPP00FP0M4) ke Smlouvě o nájmu a o budoucí kupní smlouvě (PID MMOPP00BOH3P) uzavřené dne 11.7.2013 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím a společností DanCars CZ s.r.o. jako nájemcem a budoucím kupujícím v souladu s usnesením uvedeném pod písmenem 10a) 


10.
schvaluje 


prominutí sankcí za porušení povinností ze strany nájemce ve výši ve výši 215.000,00 Kč vyplývající ze Smlouvy o nájmu a o budoucí kupní smlouvě 
a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 23.7.2013 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím
a Ing. M.Š. jako nájemcem a budoucím kupujícím (PID MMOPP00BOH4K),
jejímž předmětem je pronájem, prodej a zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda, k.ú. Kylešovice  (RMO 6.4.2016, č. usn. 1197/35 RM 16 odst.3) neschvaluje)  
   


11.
ruší

a)
usnesení ZMO ze dne 21.9.2015 č.u. 158/9 ZM 15 bod 4l) (ZMO neschvaluje převod pozemků parc.č. 2530/2 – ostatní plocha a parc.č. 2530/908 – ostatní plocha, katastrální území Opava - Předměstí do vlastnictví Statutárního města Opavy) 

b)
usnesení ZMO ze dne 15.9.2014 č.u. 568/25 ZM 14 bod 9e) (ZMO neschvaluje záměr úplatného převodu pozemku parc.č. 2290/16, k.ú. Opava – Předměstí z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy) 

c)
usnesení ZMO ze dne 15.9.2014 č.u. 568/25 ZM 14 bod 9f) (ZMO neschvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2290/16, k.ú. Opava – Předměstí z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy) 

12.
schvaluje


bezúplatný převod pozemků parc.č. 2530/2 – ostatní plocha, parc.č. 2530/908 – ostatní plocha a parc.č. 2290/16 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Opava - Předměstí z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst. 5d) schvaluje)

	
13.
neschvaluje



bezúplatný převod pozemku parc.č. 2290/14 – ostatní plocha, katastrální území Opava - Předměstí z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst. 6) schvaluje)
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14.
schvaluje


snížení kupní ceny 200,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) na cenu 160,00 Kč/m2 za prodej částí pozemků parc.č. 2301/3, 2303/4, 2303/3, 2301/1, k.ú. Kateřinky u Opavy a částí pozemků parc.č. 152/5 a 152/4, k.ú. Palhanec 
a  snížení kupní ceny 200,00 Kč/m2 na cenu 160,00 Kč/m2 za prodej svahovitých částí pozemků parc.č. 2301/3, k.ú. Kateřinky u Opavy (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.3) schvaluje) za předpokladu, že tyto pozemky budou prodány jako celek


15.
neschvaluje


a)
snížení kupní ceny 761,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 
na cenu 200,00 Kč/m2 za prodej pozemků parc.č. st. 379 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. st. 1073 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2694 
- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1586/2 – zahrada, parc.č. 1586/8 
- zahrada, částí pozemku parc.č. 1558/11 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky 
u Opavy  pro předložení zastupitelstvu města (RMO 6.4.2016, č. usn. 1197/35 RM 16 odst.4) neschvaluje)       
  

b)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2 (cena dle doporučení majetkové komise) 
na cenu 200,00 Kč/m2 za prodej části pozemku parc.č. 2168/1 
– ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy (RMO 13.4.2016, č. usn. 1224/36 RM 16 odst.8) neschvaluje)         

c)
snížení kupní ceny 640,00 Kč/m2 (cena podle zásad o prodeji pozemků 
ve vlastnictví SMO s 20 % slevou) na cenu 320,00 Kč/m2 a  snížení kupní ceny 200,00 Kč/m2 (cena dle doporučení majetkové komise) na cenu 100,00 Kč/m2 
za prodej částí pozemku parc.č. 2154/16 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.7 písm. a) neschvaluje)

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.7 písm. b) neschvaluje)

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 97/29 - zastavěná plocha a nádvoří, a částí pozemků parc.č. 97/17 - zahrada, a parc.č. 97/16 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.7 písm. c) neschvaluje)

f)
výkup pozemků parc.č. 1567 – ostatní plocha, parc.č. 2073 – ostatní plocha, parc.č. 2074 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař (RMO 23.3.2016, č. usn. 1174/34 RM 16 odst.7 písm. d) neschvaluje)


16. 
ukládá


Radě SMO projednat možnost převodu pozemků  parc. č. 2407/5 a parc. č. 2407/52, k.ú. Kateřinky u Opavy z majetku SMO
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Dotace ostatní 


Zastupitelstvo města





bere na vědomí

	

žádost o finanční dotaci ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Ostroj Opava se sídlem Chelčického 981/40, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 47810971 na nákup malorážní pušky, ve výši 100.000,00 Kč



schvaluje

a1)
smlouvu, MMOPP00CWTLI, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Ostroj Opava se sídlem Chelčického 981/40, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 47810971, zastoupeným Oldřichem Gavendou, předsedou, na nákup malorážní pušky, ve výši 60.000,00 Kč  



schvaluje

a2)
Rozpočtové opatření č. 2016/4/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 60.000,00 Kč



Střelecký klub Ostroj Opava




(3419,6322,00000000,0020,0000306000000)
   + 60.000,00 Kč







bere na vědomí

	

žádost o finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených dětí Eliška, z.s. se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související s projektem Moře 2016, ve výši 80.000,00 Kč



schvaluje

b1)
smlouvu, MMOPP00CWTMD, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Klubem přátel zdravotně postižených dětí Eliška z.s. se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, Opava, IČ 47814969, zastoupeným Bc. Hanou Paterkovou, předsedkyní, na náklady související s projektem Moře 2016, ve výši 80.000,00 Kč



schvaluje

b2)
Rozpočtové opatření č. 2016/5/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 80.000,00 Kč



Klub přátel zdravotně postižených dětí Eliška




(4379,5222,00000000,0020,0000112000000)
   + 80.000,00 Kč
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bere na vědomí

c)
žádost o finanční dotaci Spolku živé historie se sídlem Ostrožná 68, 696 85 Moravský Písek, IČ 03807738, na náklady související se Dny vojenské historie Opavy, ve výši 100.000,00 Kč



schvaluje

c1)
smlouvu, MMOPP00CWT96, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Spolkem živé historie se sídlem Ostrožná 68, 696 85, Moravský Písek, IČ 03807738, zastoupeným Mgr. Romanem Jahodou, předsedou a Lubomírem Tobolkou, místopředsedou, na náklady související se Dny vojenské historie Opavy, ve výši 50.000,00 Kč 



schvaluje

c2)
Rozpočtové opatření č. 2016/6/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 50.000,00 Kč








Spolek živé historie




(3319,5222,00000000,0020,0000210000000)
   + 50.000,00 Kč






2.


a)
bere na vědomí


upravenou žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace o změnu účelu použití dotace  oproti žádosti při schvalování rozpočtu na rok 2016, s požadavkem na 2,2 mil.Kč



schvaluje

a1)
smlouvu, MMOPP00CWU5J, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem, na nákup přístrojové techniky, ve výši 1.000.000,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014-2016



Zastupitelstvo města


bere na vědomí


Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014-2016 za rok 2015
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Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování souvisejících služeb na rok 2016



Zastupitelstvo města


schvaluje

	
smlouvu, (MMOPP009FZEV), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ANIMOU VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutární zástupkyní, ve výši 200.000,00 Kč



smlouvu, (MMOPP009FZOH), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ELIMEM Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 02278197, zastoupeným Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní, ve výši 100.000,00 Kč


	

smlouvu, (MMOPP009FZNM), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Fokusem – Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 250.000,00 Kč


	

smlouvu, (MMOPP009FZMR), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 574.000,00 Kč


	

Rozpočtové opatření č. 2016/7/Z


ve výdajích – odbor sociálních věcí



ANIMA VIVA z.s.




podporované zaměstnání




(4379,5222,00000000,0040,0000158230000)
  + 200.000,00 Kč



ELIM Opava




dobrovolnické centrum




(4359,5222,00000000,0040,0000161230000)
   + 100.000,00 Kč



FOKUS-Opava




chráněná dílna




(4377,5222,00000000,0040,0000103230000)
  + 250.000,00 Kč



Charita Opava  




hospicová péče




(4344,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 550.000,00 Kč



klub seniorů




(4356,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 12.000,00 Kč



mateřské centrum




(4371,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 12.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb v roce 2016




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
	1.124.000,00 Kč
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schvaluje


	
smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (MMOPP007K6TK), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem


	

smlouvu, (MMOPP009FZLW), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 2.350.000,00 Kč



Rozpočtové opatření č. 2016/8/Z


ve výdajích – odbor sociálních věcí



Charita Opava




chráněné dílny




(4377,5223,00000000,0040,0000111230000)
           + 2.350.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb v roce 2016	




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
	2.350.000,00 Kč
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2016



Zastupitelstvo města


schvaluje

	

finanční dotaci organizaci Armáda spásy v ČR, z.s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13-Stodůlky, IČ: 40613411, zastoupenou Teunisem       T. Scholtensem, statutárním zástupcem, ve výši 87.000,00 Kč


	

smlouvu, (MMOPP009FZPC), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Armádou spásy v ČR, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, IČ: 40613411, zastoupenou Teunisem T. Scholtensem, majorem, ve výši 87.000,00 Kč


	

finanční dotaci sdružení Dživipen o.p.s., se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava, IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, statutárním zástupcem, ve výši 70.000,00 Kč


	

smlouvu, (MMOPP009FZD0), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a sdružením Dživipen o.p.s., se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava, IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, statutárním zástupcem, ve výši 70.000,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2016/9/Z


ve výdajích – odbor sociálních věcí



Armáda spásy v ČR, z.s. – terénní programy




(4378,5223,00000000,0040,0000153230000)
+ 87.000,00 Kč



Dživipen – terénní programy




4378,5222,00000000,0040,0000170230000)
+70.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb v roce 2016




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
  - 157.000,00 Kč
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Dodatek ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji


Zastupitelstvo města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP009FZC5) ke smlouvě, (MMOPP00CFDKW) ze dne 17.08.2012 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje
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Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě


Zastupitelstvo města


souhlasí


se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobky č. 22A/I/10 za celkovou cenu ve výši 42.300,00Kč, umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene



Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene č. UZSVM/OOP/10287/2015-OOPM (MMOPP00FGFP1) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
IČ 69797111, zastoupenou Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění veřejného světlení na pozemcích st. parc.č. 449/1 a parc.č. 1553/28 v k.ú. Kateřinky u Opavy za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6.406,00 Kč


b)
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. INKOS/VB/10-3/452/Dud/2016, (MMOPP00FSTZL) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností 
INKOS – OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 zastoupenou Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění  podzemního vedení veřejného osvětlení v pozemcích parc.č. 1716/19, 1985/206, st. 2352/1, 3263/24, 3263/28, 3263/51 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – Východní část“ stavební objekt „C 452 – VO prodloužené ul. Mostní a přeložky sil. III/01129“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1000,00 Kč


c)
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. INKOS/VB/10-6/471/Dud/2016, (MMOPP00FP37M) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností 
INKOS – OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 zastoupenou Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění  podzemního vedení světelného signalizačního zařízení v pozemku parc.č. 3263/35 v k.ú. Kateřinky 
u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – Východní část“ stavební objekt „C 471 – SSZ křižovatky Rolnická - Mostní“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1000,00 Kč


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGRR) mezi společností ROTOCAST a.s. se sídlem Holečkova 2234/56, 150 00 Praha 5, Smíchov, 
IČ 26792508, zastoupenou Františkem Peringerem, statutárním ředitelem 
a Z.J., bytem Krnov a H.B. bytem Opava a B.B. bytem Opava a M.K. bytem Opava a  H.K. bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění  podzemního vedení připojovacích kabelů veřejného osvětlení a rozvaděče veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 2663/269 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce ulice Gudrichovy v Opavě“ za bezplatné zřízení věcného břemene
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e)
smlouvu o zřízení služebnosti, (MMOPP00FSUAV) mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění  chodníku na pozemku parc.č. 2923 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov – žst. Opava východ SO 13-17-01 žst. Opava východ, železniční svršek“ za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH


f)
smlouvu o zřízení služebnosti, (MMOPP00FSTV5) mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění kabelového vedení  NN a  1 ks ocelového stožáru na pozemku parc.č. 2184/117 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce ulice Gudrichovy v Opavě“ za zřízení věcného břemene ve výši 54.366,00 Kč + DPH
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Uplatnění předkupního práva


Zastupitelstvo města


neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následující nabízené nemovitosti :  

budovy č.p. 2857, jiná stavba, ležící na pozemku parc.č. 2530/687 v katastrálním území Opava - Předměstí, která je v podílovém spoluvlastnictví: J.H., bytem Opava a V.D, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu ve výši 3.200.000,00 Kč  
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Investiční akce „Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“ – smlouva o poskytnutí dotace



Zastupitelstvo města


schvaluje

a)

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy 
č. 12/2016/PRI (MMOPP00GGNO5) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, 
DIČ: CZ70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem v rámci akce „Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“, ve výši 1.712.400,00 Kč




282/14 ZM 16
b)
Rozpočtové opatření č. 2016/10/Z


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Přeložka silnice II/461 
(Jižní obchvat – dokončení)




(2212,6342,00000000,0220,0007921000000) 
      +     1.712.400,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)
         -    1.712.400,00 Kč
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Dohoda o majetkovém vypořádání – rekonstrukce koupaliště


Zastupitelstvo města



schvaluje

a)
Dohodu o vyrovnání za zhodnocení budovy koupaliště a kupní smlouvu, MMOPP00EIU7D, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, obchodní společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 74601, IČ: 64618188 (dále jen „Dohoda“) jako materiál související s připraveným snížením základního kapitálu společnosti Technické služby Opava s.r.o., jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, o částku rovnající se celkové výši dluhu Statutárního města Opavy, který vyplyne z předmětné Dohody


  b)
Rozpočtové opatření č. 2016/11/Z


v příjmech – odbor majetku města



samostatné pracoviště




snížení základního kapitálu společnosti




(3639,3202,00000000,0050,0009198000000)
 + 23.808.698,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




samostatné pracoviště




koupaliště




budovy,haly,stavby




(3639,6121,00000000,0050,0007999000000)
+ 22.659.525,00 Kč 



stroje, přístroje, zařízení




(3639,6122,00000000,0050,0007999000000)
+ 186.061,00 Kč



drobný dlouhodobý hmotný majetek




(3639,5137,00000000,0050,0007999000000)
+ 963.112,00 Kč
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Snížení základního jmění společnosti Technické služby Opava s. r. o.


Zastupitelstvo města


schvaluje


v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, usnesení o snížení základního kapitálu a změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 74601, IČ 64618188, v níž je Statutární město Opava jediným společníkem, takto:




Základní kapitál společnosti Technické služby Opava s.r.o. se sídlem v Opavě, Těšínská 71, PSČ  74601, IČ 64618188 (dále jen Společnost), se snižuje o částku 23.808.698,00 Kč (dvacettřimilionyosmsetosmtisícšestsetdevadesátosm  korun českých), tedy z původní výše 33.100.000,00 Kč (třicettřimilionyjednostotisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 9.291.302,00 Kč (devětmilionůdvěstědevadesátjedentisíctřistadvě koruny české).
Účelem snížení základního kapitálu není úhrada ztráty.
Počet společníků se nemění, vklad jediného společníka, Statutárního města Opavy, identifikační číslo 00300535, se mění ze současné výše vkladu 33.100.000,00 Kč (třicettřimilionyjednostotisíc korun českých) na novou výši vkladu  9.291.302,00 Kč (devětmilionůdvěstědevadesátjedentisíctřistadvě koruny české).
Statutárnímu městu Opava, jako jedinému společníkovi Společnosti bude vyplacena částka, o niž se snižuje základní kapitál, tj. 23.808.698,00 Kč. Vzhledem k tomu, že společnost nevydala kmenové listy, nestanoví se lhůta pro odevzdání kmenového listu. Snížením výše základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka se zároveň mění příslušná ustanovení zakladatelské listiny.
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Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov (II. etapa)“ – smlouva o dílo



Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu, MMOPP00GGNDO, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností STAVIA – silniční stavby a.s., Střádalů 631/47,718 00  Ostrava – Kunčičky, IČ: 25864092, zastoupenou 
Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva, za cenu 5.494.816,95 Kč bez DPH 
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Investiční akce „Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice“ – smlouva o dílo


Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
smlouvu, MMOPP00GGNMF, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a firmou Aleš Fousek, Čsl. armády 835/36, 794 01  Krnov, Pod Cvilínem, IČ: 73168238, zastoupenou panem Alešem Fouskem, majitelem firmy, za cenu 5.685.289,00 Kč bez DPH



b)
Rozpočtové opatření č. 2016/12/Z


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



MČ Podvihov




(6409,5901,00000020,0820,0000000000000)
   - 3.340.227,05 Kč



Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice




(6171,6121,00000020,0220,0007619000000)
   + 3.340.227,05 Kč
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Zřízení druhého stupně Základní školy při základní škole Nový svět, Opava


Zastupitelstvo města


neschvaluje


zřízení druhého stupně základní školy při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace
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Landscape Festival Opava 2016


Zastupitelstvo města


schvaluje

	

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, (MMOPP00FORKI), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a spolkem ARCHITECTURA, z. s. se sídlem – Betlémské náměstí 169/5a, 110 00 Praha, IČ 27017923, zastoupeným Mgr. Danem Mertou, předsedou rady spolku (u protistrany nutno uvést přesnou identifikaci včetně zastoupení)


	

Rozpočtové opatření č. 2016/13/Z


ve výdajích – odbor školství



Projekt „Opava v pohybu“
všeobecný materiál




(3793,5139,00000000,0030,0002423000000)
- 200.000,00 Kč 
288/14 ZM 16


nájemné




(3793,5164,00000000,0030,0002423000000)
- 3.100,00 Kč 



nákup ostatních služeb




(3793,5169,00000000,0030,0002423000000)
- 326.900,00 Kč



pohoštění




(3793,5175,00000000,0030,0002423000000)
- 10.000,00 Kč 



věcné dary




(3793,5194,00000000,0030,0002423000000)
- 125.000,00 Kč 





ve výdajích - kancelář primátora



samostatné pracoviště




Landscape Festival Opava 2016
nákup ostatních služeb




(3319,5222,00000000,0120,0000453000000)
+ 665.000,00 Kč
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Vyhodnocení dotačních programů pro rok 2016


Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení dotací žadatelům v Programu KULTURA 2016, Programu SPORT 2016, Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2016 a Programu PREVENCE KRIMINALITY 2016


2.
schvaluje


Obecné smluvní podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Opavy, které jsou nedílnou součástí Smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy v rámci vyhodnocení Programu SPORT 2016, Programu KULTURA 2016, Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2016 a Programu PREVENCE KRIMINALITY 2016 uvedené pod bodem 3) tohoto usnesení


3.
schvaluje


Program Životní prostředí a EVVO 2016

	

smlouvu, MMOPP00CWSUG, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Naturou Opava – Czech Republic se sídlem Edvarda Beneše 1018/30, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26546591, zastoupenou Bc. Jakubem Kubačkou, statutárním zástupcem, ve výši 79.000,00 Kč
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Program Kultura 2016

	

smlouvu, MMOPP00CWSVB, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Bludným kamenem, z.s. se sídlem Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava, IČ 66144108, zastoupeným MVDr. Martinem Klimešem, předsedou, ve výši 77.500,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWSW6, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Romanem Filipem se sídlem Hobzíkova 2094/22, 746 01 Opava, IČ 68948506, ve výši 80.000,00 Kč




smlouvu, MMOPP00CWSZR, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a MgA. Václavem Minaříkem se sídlem Otáhalova 263/1, 746 01 Opava, IČ 73089672, ve výši 120.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWSX1, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Vodárenskou věží Opava o.p.s. se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ 29393973, zastoupenou Ing. Vladimírem Peringerem, ředitelem, ve výši 120.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWSYW, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Sdružením rodičů a přátel při základních uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní okruh 674/11, 746 01 Opava, IČ 44941404, zastoupeným Silvií Vodičkovou, předsedkyní, ve výši 114.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWT0F, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava, IČ 47813130, zastoupenou Ing. Arnoštem Kleinem, ředitelem, ve výši 60.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWT1A, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Za Opavu, z.s. se sídlem Ovocná 1970/43, 746 01 Opava, IČ 27053644, zastoupeným Bc. Kateřinou Skalíkovou, předsedkyní výboru, ve výši 55.000,00 Kč



Program Sport 2016

	

smlouvu, MMOPP00CWT4V, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Regionálním sdružením České unie sportu v Opavě, z.s. se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava, IČ 00436062, zastoupeným Ing. Petrem Kašným, předsedou, ve výši 3.457.500,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWT25, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a SH ČMS – Okresním sdružením hasičů Opava se sídlem Na Pastvisku 1587/78, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 47815973, zastoupeným Romanem Krusberským, starostou, ve výši 372.700,00 Kč
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smlouvu, MMOPP00CWT5Q, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČSS, z.s. – sportovním střeleckým klubem Ostroj Opava se sídlem Chelčického 981/40, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 47810971, zastoupeným Oldřichem Gavendou, předsedou, ve výši 60.300,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWT30, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a spolkem LUIGINO.cz, z.s. se sídlem Palackého 394/3, 746 01 Opava, IČ 03745309, zastoupeným Mgr. Janem Krejčířem, předsedou, ve výši 51.800,00 Kč




smlouvu, MMOPP00CWSTL, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a SK JC Sport Opava se sídlem Karlovecká 2918/1B, 746 01 Opava, IČ 26998637, zastoupeným Ing. Stanislavem Cimingou, statutárním zástupcem, ve výši 60.700,00 Kč


4.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2016/14/Z


ve výdajích – odbor školství



EVVO granty




6409,5901,00000000,0030,000500230000
    - 79.000,00 Kč








Natura Opava – Czech Republic




3792,5222,00000000,0030,0000230230000
+ 79.000,00 Kč







b)
Rozpočtové opatření č. 2016/15/Z


ve výdajích – odbor kancelář primátora



Kulturní grantový systém




6409,5901,00000000,0120,000200230000
    - 626.500,00 Kč








Bludný kámen




3319,5222,00000000,0120,0000202230000
+ 77.500,00 Kč



Roman Filip




3319,5212,00000000,0120,0000238230000
+ 80.000,00 Kč



MgA. Václav Minařík




3319,5212,00000000,0120,0000262230000
+ 120.000,00 Kč



Vodárenská věž Opava o.p.s.




3319,5222,00000000,0120,0000224230000
+ 120.000,00 Kč



Sdruž.rodičů a přátel při ZUŠ v Opavě




3231,5222,00000000,0120,0000248230000
+ 114.000,00 Kč



Masarykova střední škola




3122,5339,00000000,0120,0000288230000
+ 60.000,00 Kč



Za Opavu, z.s.




3319,5212,00000000,0120,0000255230000
+ 55.000,00 Kč







c)
Rozpočtové opatření č. 2016/16/Z


ve výdajích – odbor školství



programové dotace sport (registrované)




6409,5901,00000000,0030,000300230000
    - 4.003.000,00 Kč
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Regionální sdružení České unie sportu v Opavě




3419,5222,00000000,0030,0000415230000
+ 3.457.500,00 Kč



SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Opava




5512,5222,00000000,0030,0000344230000
+ 372.700,00 Kč



Sportovní střelecký klub Ostroj




3419,5222,00000000,0030,0000306230000
+ 60.300,00 Kč



LUIGINO.cz, z.s.




3419,5222,00000000,0030,0000332230000
+ 51.800,00 Kč



SK JC Sport Opava




3419,5222,00000000,0030,0000329230000
+ 60.700,00 Kč
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Udělení Ceny statutárního města Opavy


Zastupitelstvo města


schvaluje

	

udělení Ceny statutárního města Opavy panu V.K. za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a celoživotní  hráčskou a trenérskou práci v basketbale 


	

přiznání finanční odměny panu V.K., bytem Opava, ve výši dle předloženého návrhu 

	

Rozpočtové opatření č. 2016/17/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   - xx.xxx,xx Kč



ve výdajích – odbor kancelář primátora 



(Ceny města)




(3399,5492,0000000,0120,0001064000000)
+ xx.xxx,xx Kč
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Návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností



Zastupitelstvo města

1.
navrhuje odvolání, 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedených zástupců Statutárního města Opavy v orgánech následujících obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast,


ve společnosti Basketbalový klub Opava a.s.: 
- Ing. Mgr. Jaroslava Černého z funkce člena představenstva


ve společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.: 
- Ing. Mgr. Jaroslava Černého z funkce člena dozorčí rady
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2.
navrhuje, 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do orgánů následujících obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast,


do představenstva společnosti Basketbalový klub Opava a.s.: 
- Ing. Roberta Kláska, nar. xxxx, trvale bytem xxxx, 746 01 Opava


do dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.: 
- Ing. Josefa Víchu, nar. xxxx, trvale bytem xxxx, 746 01 Opava


do dozorčí rady společnosti Severomoravské kanalizace a vodovody Ostrava a.s.:
- Ing. Radima Křupalu, nar. xxxx, trvale bytem xxxx, 747 05 Opava
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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 28.01.2016 
do 13. 04. 2016

zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 05.02. 2016 do 22. 04. 2016

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 28. 01. 2016 
do 13. 04. 2016

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 05. 02. 2016 do 22. 04. 2016
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 28. 01. 2016



Zastupitelstvo města


bere na vědomí


informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 28. 01. 2016
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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
294/14 ZM 16

ukládá


Radě statutárního města Opavy předkládat zastupitelstvu města nejméně 1x 
za čtvrtletí zprávu o přípravě nového městského bazénu




Tisková oprava:
Nový tex usnesení po opravě (zdůvodnění v materiálu č. 30/14, ukládací úkol pod písm. b) – odstraněn)
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Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností a návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností


Zastupitelstvo města

5.
ukládá


Kontrolnímu výboru ZMO prověřit oprávněnost námitek zastupitele Ing. Marka Veselého týkající se SFC Opava, a.s. a informovat bezodkladně o výsledku tohoto prověření 


Z: Kontrolní výbor ZMO









Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor
Ing. Martin Víteček  v.r.
1. náměstek primátora


