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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY





U S N E S E N Í

ze 4. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 2. 5. 2011
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Majetkové záležitosti 


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
prodej 159/1000 podílu pozemku parc.č. 2373/597-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí paní Janě Valchařové za cenu sjednanou dohodou 28.620,- Kč  tj.  800,- Kč/m2 – 10%sleva (zveřejněno č. 623/10)


 


b)
prodej části pozemku parc.č. 592/2-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 592/5 o výměře 209 m2 k.ú. Malé Hoštice společnosti SMP Net , s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 33.740,- Kč tj. 161,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1584/10) –obecní zastupitelstvo doporučuje 



c)
prodej pozemku parc.č. 448-zast.pl. a nádvoří o výměře 42 m2 a části pozemku 456/2-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“a“ o výměře 20 m2, který se slučuje do pozemku parc.č. 448 o celkové výměře 62 m2 v k.ú. Opava-Město panu Daliboru Tesařovi za cenu dle znaleckého posudku 249.510,- Kč tj. 4.024,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1467/10)


d)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 88/4-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jaroslavu a Haně Hučkovým za 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1584/10)



e)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 1018/6-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Jiřímu Kristovi a paní Monice Hrubé za 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 2049/10)


f)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/225-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Jaroslavu Suchánkovi a Ing. Miladě Pazderníkové za 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 2049/10)


g)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2617/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 39 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Jaromíru Volkmerovi za 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 2049/10)


h)
výkup  budovy č.p. 159,průmyslový objekt na pozemku parc.č. 2146/2 a budovu bez č.p., průmyslový objekt na pozemku parc.č. 2146/3 a části pozemku parc.č. 2143/16 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3333/6 o výměře 424 m2, částí pozemku parc.č. 2146/1 na nezapsaném geometrickém plánu značené novými parc.č. 3333/1 o výměře 843 m2 a parc.č. 3333/5 o výměře 808 m2, části pozemku parc.č. 2146/2 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3333/3 o výměře 567 m2 a části pozemku parc.č. 2146/3 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3333/4 o výměře 121 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí od vlastníka DJUSU Opava, s.r.o. za cenu sjednanou dohodou 8.872.080,- Kč s tím,  že daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující 


i)
výkup části pozemku parc.č. 2146/9 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3333/2 o výměře 63 m2 k.ú. Opava-Předměstí od vlastníků manželů Evalda a Aleny Fusových a manželů Lubomíra a Evy Harazimových za cenu sjednanou dohodou 132.300,- Kč tj.2.100,- Kč
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j)
výkup části pozemku parc.č. 2704/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2704/23 o výměře 1297 m2 a části pozemku parc.č. 3113/10-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3113/194 o výměře 90 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí od vlastníka – Tělovýchovná jednota Sokol Opava za cenu stanovenou dohodou 138.700,- Kč tj. 100,- Kč/m2 s tím, že daň z převodu nemovitostí uhradí kupující a zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 2704/23-ost.pl. a parc.č. 3113/194-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí ve prospěch T.J. Sokol Opava

k)
výkup části pozemku PK parc.č. 140  na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 140/3 o výměře 91 m2 k.ú. Milostovice od vlastníka pana Emanuela Ulbrichta za cenu sjednanou dohodou 78.260,- Kč tj. 860,- Kč/m2

l)
výkup části pozemku parc.č. PK 146/2 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 142/17 o výměře 240 m2 k.ú. Jarkovice od vlastníka paní Anny Sakreidové za cenu stanovenou dohodou 76.800,- Kč tj. 320,- Kč/m2 s tím, že daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující

m)
výkup části pozemku parc.č. 4830-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 4830/2 o výměře 620 m2 k.ú. Brumovice u Opavy od vlastníka Radka Matýska za cenu stanovenou dohodou 111.600,-  Kč tj. 180,- Kč/m2 



n)
revokaci usnesení ZMO č. 411/22 ZM 09 odst.1, písm. aj) ze dne 15.9.2009 (ZMO schvaluje výkup pozemku parc.č. 362/9-orná půda o výměře 93 m2 k.ú. Vávrovice od vlastníků pana Jaromíra Leváka a pana Petra Štibraného za cenu dle znaleckého posudku 184.810,- Kč tj. 1.987,- Kč/m2)



o)
výkup pozemku parc.č. 362/9-orná půda o výměře 93 m2 k.ú. Vávrovice od vlastníků pana Jaromíra Leváka a pana Petra Štibraného za cenu dle znaleckého posudku 184.810,- Kč tj. 1.987,- Kč/m2 a zřízení věcného břemene užívání pozemku parc.č. 362/9 – orná půda k.ú. Vávrovice pro průchody a průjezdy k pozemkům parc.č. 362/6 a parc.č. st. 318 k.ú. Vávrovice a právo  a věcné břemeno pro Agrozem Opava, s.r.o. užívat pozemek parc.č. 362/9 pro průchody a průjezdy  k budově č.p. 294 na pozemku parc .č. st. 318 k.ú. Vávrovice

p)
revokaci usnesení ZMO č. 521/28 ZM 06 odst.1, písm. ak) ze dne 19.9.2006 (ZMO schvaluje výkup části pozemku parc.č. 362/2 na G.P. značený parc.č. 362/11 o výměře 25 m2 za cenu dle znaleckého posudku tj. 5.099,- Kč a části pozemku parc.č. 362 na G.P. značený parc.č. 362/10 o výměře 79 m2 za cenu dle znaleckého posudku tj. 16.113,- Kč vše v k.ú. Vávrovice od vlastníka FEMONT Opava s.r.o.) 

q)
výkup  pozemků parc.č. 362/10-orná půda  o výměře 79 m2  a parc.č.  362/11 o výměře 25 m2 k.ú. Vávrovice od vlastníka FEMONT OPAVA s.r.o. za cenu sjednanou dohodou  36.400,- Kč tj. 350,- Kč/m2     

r)
výkup pozemku parc.č. 1985/104-ost.pl. o výměře 360 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníků pana Tomáše Lintnera a paní Jany Lintnerové za cenu sjednanou dohodou 180.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 s tím, že daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující
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s)
Souhlasné prohlášení a kupní smlouvu (MMOPP00AYDHE) uzavřené mezi účastníky 1. Tomášem Lintnerem, bytem Antonína Sovy 1485/25,Kateřinky, 747 05 Opava a Janou Lintnerovou bytem 17.listopadu 908/12, Kylešovice, 747 06 Opava  - 2. Statutárním městem Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, 746 26, zastoupené primátorem  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.

t)
revokaci usnesení ZMO č. 533/28 ZM 10 odst. 1, písm. ac) ze dne 31.8.2010 ( ZMO schvaluje výkup pozemku parc.č. 650/6-trvalý travní porost o výměře 484 m2 k.ú. Malé Hoštice od vlastníků pana Tomáše Luzara a paní Anny Mlýnkové za cenu dle znaleckého posudku 9.960,- Kč tj. 21,- Kč/m2)

u)
výkup pozemku parc.č. 650/6-trvalý travní porost o výměře 484 m2 k.ú. Malé Hoštice od vlastníků pana Tomáše Luzara a paní Anny Mlýnkové za cenu stanovenou dohodou 48.400,- Kč tj. 100,- Kč/m2


v)
směnu pozemku parc.č. 29/1-zahrada o výměře 62 m2 jk.ú. Opava-Město ve vlastnictví ČR-Pozemkového fondu ČR za pozemek parc.č. 136/15-orná půda o výměře 94 m2 k.ú. Držkovice ve vlastnictví Statutárního města Opavy

2. 
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemků parc.č. 1674/1-ost.pl. a parc.č. 1676/1-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemků parc.č. 3113/166-ost.pl., parc.č. 3113/168-zast.pl. a nádvoří a části pozemků parc.č. 3113/1-ost.pl.  a parc.č. 3113/67-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy vše v k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr prodeje pozemků parc.č. 289/1-zahrada a parc.č. 290/1-zast.pl  a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2893/11-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2051/42-zahrada k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1469/2-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3036/1-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1-zast.pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Město

i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1707/2-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2168/175-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2172/259-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1636/52-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1699 – zast.pl. a nádvoří k.ú. Kateřinky u Opavy
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Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Opavy v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009
Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2010 v oblasti požární ochrany na území města Opavy

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Opavy v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009


b)
zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2010 v oblasti požární ochrany na území města Opavy
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Vznik členství Statutárního města Opavy ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
vznik členství Statutárního města Opavy, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, zastoupeno Ing. Pavlem Bartošem, prezidentem s účinností od 01. 06. 2011


b)
výši finančního příspěvku Statutárního města Opavy do Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve výši 5.000 Kč ročně s účinností od 01.06.2011


2.
jmenuje


1. náměstkyni primátora Ing. Pavlu Brady zástupkyní Statutárního města Opavy    ve  Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje  s  účinností od
01. 06. 2011
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Smlouvy o úvěrech
Rozpočet města na rok 2011
Rozpočtový výhled 2012 - 2013

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


smlouvu o úvěru č. 365/11/LCD, MMOPPCXSF6, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, zastoupenou Ing. Otto Machem, ředitelem odboru financování státní a komunální sféry a Pavlem Kvášem, manažerem centrály, na poskytnutí dlouhodobého úvěru za účelem financování projektu vybudování kanalizace v Opavě, městské části Malé Hoštice


2.
schvaluje


smlouvu o úvěru č. 0477/11/5628, MMOPP00CXS09, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46, zastoupenou Bc.Romanem Havrlantem a Ing.Michalem Klapuchem z pobočky Opava, Ostrožná 17, PSČ 746 01, na poskytnutí úvěrového limitu a dlouhodobého úvěru na financování a refinancování projektů SMO spolufinancovaných z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a státních fondů, případně bez těchto dotací


3.


3.1.
schvaluje

a)
přerušení poskytování stipendia schváleného usnesením zastupitelstva města č. 220/11 ZM 08 ze dne 15.4.2008, a to na dobu od 1.1.2011 do 31.12.2011


b)
rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2011 


c)
                    Rozpočtové opatření č. 2011/5/Z  


                    ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 



rezerva pro městské části



(6409,5901,00000000,0020,0002999000000)
        - 125.960,- Kč






rezerva FaRO



(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
        - 130.000,- Kč





                    ve výdajích – MČ Vávrovice 



nákup malého nákladního automobilu



(6171,6123,00000000,0840,0000000000000)
       + 255.960,- Kč
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d)
smlouvu, MMOPP00CXS14, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města sdružením PREEDUK o.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ 65889053, zastoupenou Mgr. Hanou Borunskou, předsedkyní na konzultační činnost psychologů na školách, činnost pedagoga v keramické dílně, přednáškovou činnost a jiné činnosti v rámci prevence negativních projevů mládeže, ve výši 37.500,- Kč


e)
smlouvu, MMOPP00CXS2Z, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českým svazem ochránců přírody, ZO ČSOP Areka se sídlem Stěbořice 94, 747 51 Stěbořice, IČ 70986118, zastoupeným Jaromírem Havláskem, statutárním zástupcem, na aktivity uskutečněné střediskem environmentální výchovy ZO ČSOP Areka v roce 2011, ve výši 150.000,- Kč


f)
smlouvu, MMOPP00CXS3U, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 47813059, zastoupenou Doc. PhDr. Rudolfem Žáčkem, PhD., rektorem, na podporu vědeckých, společenských, kulturních a sportovních aktivit Slezské univerzity v Opavě v roce 2011, ve výši 300.000,- Kč


g)
smlouvu, MMOPP00CXSDG, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Jih, Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným  plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, na dovybavení protipovodňového kontejneru na centrální hasičskou stanici v Opavě. Jedná se o dovybavení elektrocentrálou RS 14 a dvěma vysokokapacitními čerpadly NAUTILUS, ve výši 450.000,- Kč


h)
smlouvu, MMOPP00CXSCL, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Milanem Cvekem, ředitelem na nákup endoskopické techniky, ve výši 1.000.000,- Kč


i)
smlouvu, MMOPP00CXS4P, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HALOU OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou p. Michalem Krejčím, předsedou představenstva, na náklady související s činností basketbalových družstev mládeže a činnost basketbalových družstev mužů v roce 2011, ve výši 3.150.000,- Kč


j)
smlouvu, MMOPP00CXS5K, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HC SLEZAN OPAVA a.s. se sídlem Holasická 1154/2, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 25845802, zastoupeným Marcelem Hadamczikem, členem představenstva, na náklady související se zajištěním provozu Sportovního centra mládeže HC SLEZAN OPAVA a.s., ve kterém je soustředěna příprava hokejistů ve sportovních třídách od žáčků po juniory v roce 2011, ve výši 1.862.500,- Kč
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k)
smlouvu, MMOPP00CXS6F, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TJ Opava se sídlem Lipová 2, 746 01 Opava, IČ 00495948, zastoupenou Jaromírem Hendrychem, předsedou, na náklady související se sportovní činností TJ Opava v roce 2011, ve výši 207.500,- Kč


l)
smlouvu, MMOPP00CXS7A, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou, na náklady související s činností družstev mládeže, např. náklady sportovišť – nájem a údržba, odměny trenérům, nářadí, náčiní, výstroj, doprava aj. atletického klubu TJ Sokol Opava v roce 2011, ve výši 322.500,- Kč


m)
smlouvu, MMOPP00CXSEB, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Pavlou Brady, předsedkyní představenstva, na náklady související s činností fotbalových družstev mládeže a s činností fotbalových družstev mužů v roce 2011, ve výši 2.925.000,- Kč


n)
smlouvu, MMOPP00CXSBQ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou  Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, na náklady související se sportovní činností TJ Slezan Opava v roce 2011, ve výši 357.500,- Kč


o)
smlouvu, MMOPP00CXS85, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem plaveckých sportů Opava se sídlem Zámecký okruh 4, 746 01 Opava, IČ 47815345, zastoupeným Vladimírem Ryplem, předsedou a Ing. Václavem Jedličkou, místopředsedou, na náklady související se sportovní činností Klubu plaveckých sportů v roce 2011, ve výši 170.000,- Kč


p)
smlouvu, MMOPP00CXS90, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením Přátelé orientačního běhu Opava o.s. se sídlem Vojanova 31a, 746 01 Opava, IČ 26534991, zastoupeným Ing. Miroslavem Hadačem, statutárním zástupcem, na náklady související se sportovní činností mládeže sdružení Přátelé orientačního běhu o.s. v roce 2011, ve výši 170.000,- Kč


q)
smlouvu, MMOPP00CXSAV, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Volejbalovým klubem Opava a.s. se sídlem Obloukova 1328/2, 746 01 Opava, IČ 26783975, zastoupeným Ing. Lubomírem Rabínským, předsedou představenstva a Pavlem Jaškem, členem představenstva, na náklady související s činností mládeže Volejbalového klubu Opava v roce 2011, ve výši 50.000,- Kč





74/04 ZM 11
3.2.
uděluje



Radě SMO kompetence k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst.2., písm.a) zákona č.128/2000Sb. O obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle návrhu rozpočtu na rok 2011 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-ti% celkové schválené částky rozpočtu. Do tohoto finančního objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu schválených položek, např. do jednotlivých akcí nebo jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou


3.3.
bere na vědomí 


závazek MČ Vávrovice o vrácení částky z rozpočtu MČ Vávrovice na rok 2012 ve výši 130.000,- Kč do rozpočtu SMO 



4.
bere na vědomí 


rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013 





75/04 ZM 11

Zapojení výtěžku z VHP

Zastupitelstvo města

1.

bere na vědomí



výtěžek z provozu VHP za rok 2010 ve výši 484.644,- Kč


2. 
schvaluje


použití výtěžku na krytí výdajů v oblasti veřejně prospěšných účelů – sport


3.
schvaluje


  
Rozpočtové opatření č. 2011/6/Z



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




odvod z výtěžku z VHP




(0000,1351,00000060,0020,0009062000000)
 + 484.644,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




TJ Slezan Opava – účelová dotace




(3412,5222,00000060,0020,0000356000000)
+ 150.000,- Kč






75/04 ZM 11


Odbor majetku města – TSO 




Tyršův stadion – tělocvična – vybavení šaten




(3412,5137,00000060,0790,0007895000000)
+ 334.644,- Kč



4. 
schvaluje


smlouvu o dotaci, MMOPP0084VNU, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, ve výši 150.000,-Kč na náklady spojené s uvolněním prostor v budově tělocvičny Tyršova stadionu



76/04 ZM 11

Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
smlouvu o dotaci MMOPP0084VHO, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní uměleckou školou Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvkovou organizací se sídlem Nádražní okruh 11, 746 01 Opava, IČ 47813521, zastoupenou Petrem Boučkem, ředitelem, na náklady související s reprezentací v pěvecké soutěži Česko zpívá 2011, ve výši 8.500,- Kč


b)
smlouvu o dotaci  MMOPP0084VJE, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem 28.října 124/2556, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 26807882, zastoupenou Jaromírem Javůrkem, ředitelem na koncert XXXVI. Ročníku pořádaného v kostele sv.Ducha v Opavě, ve výši 70.000,- Kč

c)
smlouvu o dotaci  MMOPP0084VIJ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským spolkem neslyšících se sídlem Dolní náměstí 20-21, 746 01 Opava, IČ 26994208, zastoupeným Miroslavem Otrubou, předsedou na náklady související s provozem klubovny Dolní náměstí 20-21 Opava v roce 2011, ve výši 63.000,- Kč



d)
smlouvu o dotaci MMOPP0084U9Z, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Asociací studentů a přátel Slezské univerzity /ASPSU/ se sídlem Bezručovo náměstí 13, 746 01 Opava, IČ 47811838, zastoupenou Marikou Sztefkovou,  prezidentkou  na  akci Opavský majáles 2011, ve výši  20.000,- Kč 


76/04 ZM 11
  e)
Rozpočtové opatření č. 2011/7/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 161.500,- Kč








ZUŠ Václava Kálika




(3231,5339,00000000,0020,0000207000000)
+ 8.500,- Kč








Mez.hud.festival Janáčkův máj




(3312,5221,00000000,0020,0000266000000)
+ 70.000,- Kč








Slezský spolek neslyšících




(4379,5222,00000000,0020,0000410000000)
+ 63.000,- Kč








Asociace studentů a přátel SU




(3319,5222,00000000,0020,0000209000000)
+ 20.000,- Kč






2. 
neschvaluje

a)
finanční dotaci sdružení DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 26571463, na proplacení kurzu romského pedagogického asistenta, na náklady související s pořádáním besed na školách, na kurz základy romštiny pro úředníky MMO, ve výši 48.060,- Kč

b)
finanční dotaci Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, na organizační zajištění mezinárodního ORL semináře, ve výši 30.000,- Kč 


77/04 ZM 11

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností


Zastupitelstvo města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s účinností ode dne 1.6.2011



78/04 ZM 11

Vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty dle smlouvy o závazku veřejné služby městské autobusové a trolejbusové dopravy za rok 2010


Zastupitelstvo města

1.

bere na vědomí



informaci, že na základě vyúčtování  skutečně prokazatelné ztráty Městského dopravního podniku Opava, a.s. za rok 2010, je závazek Statutárního města Opavy vyplývající ze Smlouvy o závazku veřejné služby v městské autobusové a trolejbusové dopravě uzavřené na rok 2010, nižší o 3.503.682,- Kč
78/04 ZM 11
2. 
schvaluje


Rozpočtové opatření č. 2011/8/Z



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní přijaté vratky transferů




(2221,2229,00000000,0020,0000000000079)
 + 3.503.682,- Kč 


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 3.503.682,- Kč



79/04 ZM 11

Informace o stavu přípravy a realizaci výstavby úseků silnice I/11 a I/57 včetně obchvatu Opavy


Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí



informaci o stavu přípravy a realizaci výstavby úseků silnice I/11 a I/57 včetně obchvatu Opavy


2.
vyslovuje


poděkování bývalým členům předsednictva Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, zejména Ing. arch. Pavlu Mališovi, za práci, kterou odvedli při přípravě klíčových dopravních staveb na silnici I/11 a I/57




80/04 ZM 11

Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2008-2010  


Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2008-2010  za rok 2010 

b)
Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy za období 2008-2010  








81/04 ZM 11

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob



Zastupitelstvo města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob s účinností od 1.6.2011



82/04 ZM 11

Dodatek č.1 ke  smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města

Zastupitelstvo města



schvaluje



dodatek č.1, MMOPP0032LL5, ke smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města (MMOPP0032K4P) mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, zastoupenou Ing.Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady



83/04 ZM 11

Listina slavnostní obnovy Smlouvy o spolupráci


Zastupitelstvo města


schvaluje



smlouvu MMOPP002J34C mezi  Statutárním městem Opava se sídlem   Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Městem Racibórz se sídlem ul. Stefana Batorego 6, 47-700 Racibórz, Polska, REGON 276258397, zastoupeným mgr Mirosławem Lenkem, prezidentem města



84/04 ZM 11

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace



Zastupitelstvo města


schvaluje



dodatek č. 1 MMOPP002J31R ke Zřizovací listině Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace ze dne 15. 9. 2009


85/04 ZM 11

Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Zastupitelstvo města


schvaluje



dohodu č. 15/2011/PRI (MMOPP009BPCJ) o budoucí realizaci stavby mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
Úprkova 1, 723 02 Ostrava, IČ: 00095711 a Statutárním  městem Opava  na akci „Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká III. etapa“



86/04 ZM 11

Realizace investičních akcí v roce 2011

Zastupitelstvo města


schvaluje



seznam investičních akcí na rok 2011




87/04 ZM 11

Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2011

Zastupitelstvo města


schvaluje



seznam projektových dokumentací na rok 2011




88/04 ZM 11

Udělení Medaile SMO Mgr. Janě Horákové

Zastupitelstvo města


schvaluje



udělení Medaile statutárního města Opavy Mgr. Janě Horákové za zásluhy o uchování a rozšiřování tradic zahraničního i domácího odboje a jedinečné vojenské historie






89/04 ZM 11

Výroční zpráva MP Opava za rok 2010

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



výroční zprávu o činnosti MP Opava za rok 2010




90/04 ZM 11

Slezská nemocnice Opava

Zastupitelstvo města


se staví 


proti záměru sloučení Slezské nemocnice Opava s ostatními nemocnicemi v Moravskoslezském kraji a žádá odpovědné funkcionáře kraje (tj. hejtmana, příslušného náměstka apod.) o poskytnutí důsledné analýzy  a poskytnutí jednoznačných informací o možnostech další existence zdravotního nemocničního zabezpečení 



91/04 ZM 11

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 21.2.2011


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 21.2.2011



92/04 ZM 11

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 31.01.2011 do 11.04.2011
 -      zpráva  o  činnosti  výborů  Zastupitelstva statutárního města Opavy od 
        21.02.2011 do 20.04.2011


Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost  Rady   statutárního   města  Opavy  za  období  od  31. 01. 2011 do 11.04.2011

b)
činnost  Kontrolního  a  Finančního  výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 21.02.2011 do 27.04.2011



93/04 ZM 11

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy



94/04 ZM 11

Umístění stavby rodinného domu v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky

Zastupitelstvo města


souhlasí


s umístěním stavby rodinného domu v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky Jana Režnara, bytem na ul. Okružní 64/12, Opava – Vlaštovičky na části pozemku parc. č. 188/2 (PK), k. ú. Jarkovice 








                Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. v.r.  	                   Ing. Pavla Brady   v.r. 
                                     primátor			               	    1. náměstkyně primátora
		




		

