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Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 15. 12. 2014, a to:
	Ing. arch. Petra Mlýnka
	Ing. Libora Pěčonku
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Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 15. 12. 2014 
ve složení:


–    předseda: Ing. arch. Jan Zelinka 
	člen: p. Milan Kolář

člen: Ing. Jan Sedláček
člen: Ing. Ondřej Tůma
člen: Ing. Pavla Brady 
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Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program 2. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy 
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Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
dodatek č. 7 (MMOPP00BL1M9) ke Zřizovací listině Mateřské školy 
Dětský svět, Opava, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu 6/994, 747 06 Opava-Kylešovice
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b)
dodatek č. 5 (MMOPP00BL1N4) ke Zřizovací listině Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace se sídlem Englišova 82, 
746 01 Opava

c)
dodatek č. 6 (MMOPP00BL0TH) ke Zřizovací listině Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace se sídlem Mařádkova 15,  
746 01 Opava

d)
dodatek č. 3 (MMOPP00BL1PU) ke Zřizovací listině Základní školy Opava, Otická 18 – příspěvková organizace se sídlem Otická 18, 746 01 Opava

e)
dodatek č. 5 (MMOPP00BL1OZ) ke Zřizovací listině Základní školy 
a Mateřské školy Opava-Komárov – příspěvková organizace se sídlem 
U Školy 1, 747 70 Opava-Komárov
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IPRM Přitažlivé město – čerpání navýšené alokace

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
rozšíření indikativního seznamu projektů realizovaných v rámci IPRM Přitažlivé město o náhradní projekty:
Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově
Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě
Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Opavě – Kylešovicích


b)
financování náhradních projektů zařazených do indikativního seznamu IPRM Přitažlivé město dle volné alokace IPRM Přitažlivé město s prioritou k realizaci pro projekty v pořadí:
Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově
Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě
Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Opavě – Kylešovicích
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Realizace investičních akcí v roce 2015

Zastupitelstvo města


schvaluje



seznam investičních akcí na rok 2015 s tím, že v roce 2015 budou realizovány akce uvedené pod oddílem „zařazené k realizaci v roce 2015“ 
a akce pod oddílem „dotační tituly“ jen v případě získání dotace a získání příslušných úvěrových prostředků 
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Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2015

Zastupitelstvo města


schvaluje



seznam projektových dokumentací na rok 2015
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Rozpočet města na rok 2015

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2015 dle přílohy č. 1

2.
uděluje



kompetence radě města k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst. 2., písm.a)  zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v rozsahu:


a)
všechna rozpočtová opatření, týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), z Úřadu regionálních rad soudržnosti (ÚRR) a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčil jinak


b)
ostatní rozpočtová opatření, zvyšující nebo snižující schválený rozpočet do úhrnné výše 10 % celkové schválené částky rozpočtu. Do tohoto finančního objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu schválených položek, např. z položek „rezervních“ 
do jednotlivých akcí nebo jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou

c)
do doby schválení finančního vypořádání za rok 2014 provádět předběžná rozpočtová opatření související s tímto finančním vypořádáním v případech, kdy finanční prostředky jsou rezervovány v rozpočtu roku 2014, ale výdej 
za ně se uskuteční v roce 2015, případně později

3.
ukládá


Kontrolnímu výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy prověřit smlouvy se společností Opatherm a.s. (kotelny)

Z: Kontrolní výbor ZMO
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.



a)
bere na vědomí



žádost o finanční dotaci spolku Naučíme naše děti sportovat, z.s. se sídlem Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČ 03193110, na náklady související s projektem „Naučíme naše děti sportovat“,  ve výši 400.000,00 Kč


a1)
schvaluje 


smlouvu, MMOPP00CX2WV mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem,, primátorem města a spolkem Naučíme naše děti sportovat, z.s. se sídlem Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČ 03193110, zastoupeným Milanem Kolářem, předsedou výboru, na náklady související s projektem „Naučíme naše děti sportovat“, ve výši 400.000,00 Kč



Rozpočtové opatření č. 2014/31/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 400.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 400.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 400.000,00 Kč








Naučíme naše děti sportovat, z.s.




(3429,5212,00000000,0020,0000489000000)
+ 400.000,00 Kč






b)
schvaluje



dodatek č.1, MMOPP00CX2ED, ke smlouvě, MMOPP00CX3QI ze dne 15.7.2014 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem


2.



a)
bere na vědomí


žádost o finanční dotaci spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810980, na náklady související s opravou střechy Skautského domu v Opavě, ve výši 300.000,00 Kč
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a1)
schvaluje 


smlouvu, MMOPP00CX2AX mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a spolkem Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810980, zastoupeným Mgr. Janem Píšalou, předsedou, na náklady související s opravou střechy Skautského domu v Opavě, ve výši 200 000,00 Kč


Rozpočtové opatření č. 2014/32/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




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








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 200.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
  -  200.000,00 Kč








Junák




(3429,5212,00000000,0020,0000407000000)
+ 200.000,00 Kč









3.

bere na vědomí a neschvaluje



žádost o finanční dotaci Daniely Riesové se sídlem Zámecký okruh 55/9, 746 01 Opava, IČ 86979027, na náklady související s pořádáním taneční soutěže Dance-4life Cup 2014 pod záštitou CDO (Czech Dance Organization), ve výši 150.000,00 Kč




22/2 ZM 14

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDMB6) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a PhDr. Františkem Honkou bytem Opava a 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 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti pro umístění silniční kanalizace v pozemku parc.č. 1672/9 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 303 – Silniční kanalizace přeložky silnice III/01129“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 80,00 Kč
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 b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDLY6) mezi Českou unií sportu se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha, Břevnov,
 IČ 00469548, zastoupenou JUDr. Miroslavem Janstou, předsedou 
a Mgr. Janem Boháčem, generálním sekretářem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky odpadních vod DN 200 
v pozemku parc.č. 1069/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Hřiště Kylešovice – WC pro veřejnost, garáž“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.400,00 Kč včetně DPH
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Investiční akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ – smlouva o dílo


Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu, MMOPP00GGPT2, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava  - Kunčice, IČ: 25855581, zastoupenou Bc. Lukášem Janko, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 9.562.376,00 Kč bez DPH
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Majetkové záležitosti  

Zastupitelstvo města
                   
1.

schvaluje

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDU3Q mezi Statutárním Městem Opavou jako prodávajícím a panem R. P. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2166/23 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2166/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2166/15 zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 514 080,00 Kč tj. 720,00 Kč 
(cena dle zásad ) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy


b)
kupní smlouvu a dohodu o zrušení věcného břemene PID MMOPP00EDMMN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely 
PhDr. M. Ph.D. a Mgr. P. Č., manžely D. a Mgr. Š. H., paní I. K., panem J. L., paní Z. M., Ing. T. P., Mgr. J. R., paní J. R., manžely Mgr. P. aj. DiS. U., manžely J. a P. V. jako kupujícími a paní J. G., manžely RNDr. D. Ph. D. a Mgr. D. K. a paní A. F. jako oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2343/4 – zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2343/20 – zahrada,k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 100.800,00 Kč, tj. 720,00  Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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c)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDMX4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem M. D. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod novostavbou bytového domu parc.č. 2154/66 - ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 303.600,00 Kč 
(cena dle Smlouvy o nájmu a Budoucí kupní smlouvě včetně dodatků č. 1,2,3)

2.
schvaluje


darovací smlouvu PID MMOPP00EDL2M mezi Statutárním městem Opavou jako dárcem a Povodím Odry,s.p. jako obdarovaným, jejímž předmětem 
je převod části pozemku parc.č. 1587/2, nově označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1587/9 a části pozemku parc.č. 1587/5 nově označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1587/10, vše k.ú. Kateřinky u Opavy


3.
schvaluje


kupní smlouvu PID MMOPP00EDU10 mezi Českými drahami, a.s. jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup  pozemků parc.č. 406/7 – ostatní plocha, 406/8 
– ostatní plocha, 428/11 - ostatní plocha a 428/12 – ostatní plocha, 
k.ú. Skrochovice, za kupní cenu 34.000,00 Kč + DPH, (cena dle znaleckého posudku)


4.
schvaluje


smlouvu o zřízení věcného břemene PID MMOPP00EDTU6 mezi Statutárním městem Opavou a Ing. V.H., jejímž předmětem je služebnost cesty přes pozemek parc.č. 6/5 a parc.č.571/3, oba k.ú. Opava – Město


5.
revokuje


usnesení ZMO ze dne 23.6.2014, č.u: 539/24 ZM14, 3a) (ZM0 schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č.. st. 2233, parc.č. 2931, parc.č. 2932, parc.č. 2933, parc.č. 2934, parc.č. 2935, parc.č. 2936, parc.č.  2937, parc.č. 2938, parc.č. 2939 a parc.č. 2940, vše k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:


	Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.


	V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat 
ve veřejném zájmu            v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, 
nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti 
a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.


	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
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	Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.


	Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.


	Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., odst. 2) za rok předcházející,
 t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu            a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v Čl. III., odst. 1.



Nabyvatel jako povinný současně s touto smlouvou zřizuje v souladu s § 1761 občanského zákoníku ve prospěch převodce jako oprávněného 
na převáděných nemovitých věcech dle Čl. I. smlouvy, a to k pozemkům parcela st. 2233, parcely pozemkové 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939 a 2940 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, věcné právo spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 15 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí)




6.
schvaluje


bezúplatný převod pozemků parcela stavební 2233, parcela pozemková 2931, parcela pozemková 2932, parcela pozemková 2933, parcela pozemková 2934, parcela pozemková 2935, parcela pozemková 2936, parcela pozemková 2937, parcela pozemková 2938, parcela pozemková 2939 a parcela pozemková 2940 zapsaných na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které jsou uvedeny ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva:


	Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2., této smlouvy. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.
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	V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat 
ve veřejném zájmu  v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2., bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům,  nebo  je  pronajímat,  zaplatí  převodci  smluvní   pokutu  ve  výši  10%  ceny,  kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do veřejného seznamu dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti.  V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti   a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.



	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván (tj. ode dne, kdy mu výzva k úhradě bude doručena).



	Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.



	Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. IV., odst. 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 



	Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., odst. 2.) za rok předcházející t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.




Nabyvatel (jako povinný) současně s touto smlouvou zřizuje, v souladu s § 1761 občanského zákoníku, ve prospěch převodce (jako oprávněného) k převáděným nemovitým věcem dle Čl. I.,  a to k pozemkům parcela stavební 2233 zastavěná plocha a nádvoří, parcely pozemkové 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939 a 2940 ostatní plochy v katastrálním území Kateřinky u Opavy věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit převáděné nemovité věci a nezatížit je zástavním  právem, a to po dobu 15 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele (povinného) se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do veřejného seznamu.
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7.
neschvaluje


směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene PID MMOPP00ANAZG mezi Statutárním městem Opavou jako oprávněným z věcného břemene a manžely Z.a D. K. jako povinnými z věcného břemene, jejímž předmětem je směna části pozemků parc.č. 71 – ostatní plocha označeného dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 71/12 – ostatní plocha, parc.č. 65 – zastavěná plocha a nádvoří označeného dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 71/13 
– ostatní plocha ve vlastnictví manželů Z.a D. K., a části pozemku parc.č. 604/1 – vodní plocha označeného dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 604/16 – vodní plocha ve vlastnictví Statutárního města Opavy, k.ú. Opava - Město, s finančním vyrovnáním stanoveným dohodou ve výši 500.000,00 Kč pro manžely Z. a D. K.


8.
neschvaluje

a)
návrh úplatného převodu částí pozemku parc.č. 713/1 – ostatní plocha  nově označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 713/1, parc.č. 713/5, parc.č. 713/6, části parc.č. 712 – zast. plocha 
a nádvoří nově označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 712/3 a částí parc.č. 715/2 – ostatní plocha nově označených 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 715/2, parc.č. 715/4 
a pozemku parc.č. 713/2 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava – Předměstí z vlastnictví ČR – Úřadu pro zatupování státu ve věcech majetkových

b)
návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 2881/1 – vodní plocha a parc.č. 2883 – vodní plocha, k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

9.
neschvaluje


kupní smlouvu PID MMOPP00DXX0T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. D. a Ing. L. B. 
a manžely P. a M. G. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílů 
o velikosti 179/1000 pozemku parc.č. 2527 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 59.083,00 Kč, (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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Majetkové záležitosti - pozemky v garážištích a pozemky pod garážemi

1.

schvaluje
-garážiště U Cukrovaru


kupní smlouvu PID MMOPP00EDLJ9 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely M. a Ing. M. V. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1095 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)
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2.
schvaluje
-garážiště Hradecká


kupní smlouvu PID MMOPP00EDU5G mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Ing. R. V. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/58 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 17.446,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

3.
schvaluje
-garážiště Otická


a)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDLAI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely E. a K. G. a panem K. C. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/435 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDLBD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. K. Č. a paní I. Z. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/452 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč,tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXXC5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely D. a M. V. a panem P. H. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/419 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

4.
schvaluje
-garážiště Wolkerova



kupní smlouvu PID MMOPP00EDMI7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. P. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1054 - 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) 


5.
schvaluje
-garážiště Jiráskova



kupní smlouvy PID MMOPP00BOEFM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. S. a L. N. jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/82 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)


6.
schvaluje
-ostatní pozemky pod garážemi

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDLK4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím paní H. K. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 510/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
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b)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDLIE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní H. H., manžely R. a L. K., Bc. J. M. 
a manžely Ing. arch. K. a Mgr. J. S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 174/5 - zastavěná plocha a nádvoří, vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z pozemku parc.č. 174/5, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 89.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
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Smlouva o poskytnutí dotace (CHEMON – Chemický monitoring)

Zastupitelstvo města


schvaluje



smlouvu o poskytnutí dotace MMOPP004FKWN, mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,  746 26  Opava,  
IČ  00300535,  zastoupeným  Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města     
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Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2015

Zastupitelstvo města


schvaluje



harmonogram termínů zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy v roce 2015 od 9.00 hodin


09. 03. 2015
27. 04. 2015
22. 06. 2015
21. 09. 2015
14. 12. 2015
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Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014 – 2016



Zastupitelstvo města



schvaluje



Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014 – 2016
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014


Zastupitelstvo města



schvaluje


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 50.000,00 Kč


b)
dodatek č. 1 MMOPP007K6X0 ke smlouvě MMOPP007K636 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a organizací FOKUS Opava o.s., se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/33/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




FOKUS Opava o.s. – podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 50.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 50.000,00 Kč
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Granty 2015 – vyhlášení

Zastupitelstvo města

1.
vyhlašuje 



grantové okruhy pro rok 2015 ke dni 17. 12. 2014 s termínem odevzdání žádostí do 26. 01. 2015 včetně:

Sport 
1.1. Podpora sportovních akcí
1.2. Pravidelná sportovní činnost – poukázkový systém


Kultura
2.1.  Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže
2.2.  Podpora kulturních akcí ve městě
2.3.  Ediční činnost
2.4. Reprezentace města


Životní prostředí a EVVO
3.1. Podpora akcí a aktivit EVVO
3.2. Podpora činnosti neziskových organizací
3.3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí


2.
ukládá

a)
Radě Statutárního města Opavy stanovit kritéria v jednotlivých programech a váhu jednotlivých kritérií dle Zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy
Z: Rada SMO
T: 02. 02. 2015


b)
Radě Statutárního města Opavy předložit na zasedání zastupitelstva města dne 09. 03. 2015 návrh pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech 
Z: Rada SMO
T: 09. 03. 2015 
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Pojmenování nových ulic

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí

a)
žádost p. Z.C. ze dne 21. 11. 2014 na pojmenování dvou nově vznikajících ulic v Kylešovicích

b)
žádost Mgr. Z. P. a Ing. J. P. ze dne 16. 11. 2014 na přejmenování krátkého úseku ulice Gudrichova
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2.
nesouhlasí 


a)
s navrženými novými názvy ulic na území Statutárního města Opavy 
pro lokalitu Kylešovice (ulice Dubová, ulice Javorová)


b)
s přejmenováním krátkého úseku ulice Gudrichova

3.
rozhodlo

a)
o nových názvech ulic na území Statutárního města Opavy v lokalitě Kylešovice (dle žádosti pod bodem 1a) tohoto usnesení):
- ulice Bauerova
- ulice Divišova

b)
o nových názvech ulic na území Statutárního města Opavy 
(bez uvedení lokality):



ulice Ilji Hurníka
ulice Kačírkova
ulice Dohnálkova 
ulice Vyčítalova
ulice Šubčíkova

c)
o změně nového názvu ulice na území Statutárního města Opavy (bez uvedení lokality):

z ulice Mons. Veselého na ulici Josefa Veselého
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu



Zastupitelstvo města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku za provoz  
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu s účinností od 1. 1. 2015
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Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy 
do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



revokaci usnesení č. 35/02 ZM 10, bod 2 ze dne 13. 12. 2010
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2.

jmenuje



náměstka primátora pana Josefa Stiborského zástupcem Statutárního města Opavy ve Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 s účinností od 16. 12. 2014
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Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2015

Zastupitelstvo města


schvaluje 

a)
podání žádosti o neinvestiční dotaci s názvem „Terénní práce v Opavě 2015“ v rámci dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – dotační program Podpora terénní práce pro rok 2015

b)
finanční spoluúčast města žádosti „Terénní práce v Opavě 2015“ ve výši 105.411,00 Kč
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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

1.
deleguje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a)
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Opava, 
Lipová 105/2, PSČ: 746 01, IČ: 25835912, které se budou konat do konce tohoto volebního období, Bc. Martina Vítečka, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyni primátora, Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, a p. Josefa Stiborského, náměstka primátora 


b)
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti KIC Odpady, a.s. se sídlem Ostrava, Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ: 702 00, IČ: 28564111, které se budou konat do konce tohoto volebního období, Bc. Martina Vítečka, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyni primátora, Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, a p. Josefa Stiborského, náměstka primátora

c)
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti ELIO Slezsko a.s. se sídlem Holasovice, skládka Holasovice II č.p. 202, PSČ: 747 74, IČ: 60913860, které se budou konat do konce tohoto volebního období, Bc. Martina Vítečka, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyni primátora, Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, a p. Josefa Stiborského, náměstka primátora 
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d)
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Přerov, Komenského 35, 
IČ: 14617099, které se budou konat do konce tohoto volebního období, 
Bc. Martina Vítečka, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: 
Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyni primátora, Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, a p. Josefa Stiborského, náměstka primátora

e)
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ: 709 45, IČ: 45193665, které se budou konat 
do konce tohoto volebního období, Bc. Martina Vítečka, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyni primátora, Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, a p. Josefa Stiborského, náměstka primátora 




2.
schvaluje

a)



nové znění Stanov společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, PSČ: 746 01, IČ 25835912 s úpravou (5ti členná dozorčí rada a 5ti členné představenstvo)




b)
nové znění Zakladatelské listiny Technických služeb Opava s.r.o. se sídlem Opava, Těšínská 71, PSČ 746 01, IČ 64618188





3. 
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, 

a)
ve společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.: 
	Ing. V. K., místopředsedy představenstva 

p. A. G., místopředsedy představenstva 
Ing. M. D., předsedy dozorčí rady
Ing. R. V., člena dozorčí rady 
Mgr. D. H., člena dozorčí rady 

b)
ve společnosti ELIO Slezsko a.s.: 
	Ing. O. V., člena představenstva 

Mgr. Z. F., člena dozorčí rady  


c)
ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.: 
	Ing. V. K., člena dozorčí rady  


d)
ve společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: 
	Ing. J. T., předsedy dozorčí rady

Ing. T. N., člena dozorčí rady 
Ing. et Ing. J. S., MBA, MSc., člena dozorčí rady



e)
ve společnosti HALA OPAVA a.s.: 
	p. M. K., předsedy představenstva 

MUDr. P. V., člena představenstva 
Mgr. J. H., člena představenstva 
Ing. M. D., předsedy dozorčí rady
Mgr. J. P., člena dozorčí rady 
p. M. N., člena dozorčí rady 
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f)
ve společnosti Technické služby Opava s.r.o.: 
	Ing. R. K., předsedy dozorčí rady

Ing. J. H., člena dozorčí rady 
p. P. S., člena dozorčí rady 


g) 
ve společnosti KIC Odpady a.s.
	prof. PhDr. Z. J., CSc., člena dozorčí rady



4.
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, 

a) 
do představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.: 
	Bc. M. V., Opava 6

p. M. K., Opava 5
Ing. M. K., Opava – Malé Hoštice
Ing. D. B., Opava 6
do dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.: 
	Mgr. M. S., Opava 6
	Ing. L. W., Opava 
	Ing. J.V., Opava

Ing. P.N., Chlebičov
Ing. J. Č., Opava

b) 
do dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s.: 
	Bc. M. V., Opava 6



c)
do představenstva společnosti ELIO Slezsko a.s.: 
	Mgr. D. H., Opava  

do dozorčí rady společnosti ELIO Slezsko a.s.: 
	Ing. L. K., Opava 7


d)
do dozorčí rady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.: 
	Bc. M. V., Opava 6



e)
do dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: 
	p. A. L. K., Opava

p. M. S., Opava
Ing. O. V., Opava 6
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f)
do představenstva společnosti HALA OPAVA a.s.: 
	p. M. K., Opava 5

p. J. S., Opava 
Ing. Mgr. J. Č., Opava - Vávrovice 
	
do dozorčí rady společnosti HALA OPAVA a.s.: 
	p. A. L. K., Opava

p. J. K., Opava - Vávrovice 
	p. M. K., Opava


g)
jako jednatele společnosti Technické služby Opava s.r.o.: 
	Ing. L. K., Opava 7

do dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o.: 
	p. M. K., Opava 5
	Mgr. M. P., Opava 5

p. M. K., Opava - Vávrovice
Ing. M. J., Opava 5
	Ing. M. K., Opava
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Kupní smlouva – hala TJ Opava

Zastupitelstvo města


schvaluje



kupní smlouvu MMOPP00DG7E2 mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ 00300535, jako kupujícím, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a TJ Opava se sídlem Vodárenská 2736/18, IČ 00495948, jako prodávajícím, zastoupenou Evou Kociánovou, předsedkyní TJ Opava 
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Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy 
do Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



revokaci usnesení č. 73/04 ZM 11, bod 2 ze dne 02. 05. 2011

2.

jmenuje



primátora města pana Bc. Martina Vítečka zástupcem Statutárního města Opavy ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s účinností od 16. 12. 2014
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Určený zastupitel

Zastupitelstvo města

1.

revokuje



usnesení č. 66/03 ZM 11 ze dne 21.02.2011 (Zastupitelstvo města určuje náměstka primátora Statutárního města Opavy Mgr. Dalibora Halátka jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace Opavy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů)   


2.
schvaluje


Ing. arch. Jana Zelinku, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy, jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace Opavy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2014 – 2018
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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
práva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 10. 11. 2014 do 01. 12. 2014
zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 10. 11. 2014 do 12. 12. 2014

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 10. 11. 2014 
do 01. 12. 2014

b)
činnost Finančního a  Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 10. 11. 2014 do 12. 12. 2014
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 10. 11. 2014


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
za období od 10. 11. 2014
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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
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Změna způsobu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za vykonávání občanských obřadů

Zastupitelstvo města


nepřijalo usnesení


k materiálu „Změna způsobu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za vykonávání občanských obřadů“ 
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Přijetí obcí Branka u Opavy a Skřipov do DSO Opavsko


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



přijetí obcí Branka u Opavy a Skřipov do DSO Opavsko







                       Bc. Martin Víteček   v.r.                                          Mgr. Simona Bierhausová  v.r. 
                                     primátor			               	      1. náměstkyně primátora

