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Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 9. 3. 2015, a to:
	Ing. Libora Witasska, MBA
	p. Jana Hanuše
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Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 9. 3. 2015
ve složení:


–    předseda: p. Milan Němec
	člen: Ing. Tomáš Navrátil

člen: Ing. Marek Veselý
člen: p. René Holuša
člen: p. Petr Pavlíček 
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Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


program 4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy 
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Majetkové záležitosti města


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
kupní smlouvu PID MMOPP00NDN1D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní J. G. jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2626/14 - zastavěná plocha a nádvoří, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2626/363 o výměře 59 m2, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 42.480,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy



b)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu PID MMOPP00DZPQ1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní R. H., paní D. O., paní B. P., Ing. A. Z., manžely P. a L. H. a panem J. L. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 882/1  – zastavěná plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 882/4 o výměře 
76 m2, k.ú. Opava- Předměstí, za kupní cenu 57.347,00 Kč  
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDMST mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní V. K., panem L. L., paní G. L., panem R. M., manžely P. 
a S. V. a manžely J. a Z. B. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2890/305 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2890/306 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2890/307 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2890/308 – zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc.č. 2890/120  
– zahrada, z něhož byla dle nezapsaného geometrického plánu oddělena část pozemku označená parc.č. 2890/120, dále byly odděleny díl „a“, který byl sloučen do pozemku parc.č. 2890/305, díly „b+c“, které se slučují do pozemku 2890/306, díly „e+f“, které se slučují do pozemku parc.č. 2890/307, a díly „g+h“, které se slučují do pozemku parc.č. 2890/308, vše k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 113.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy




2.
schvaluje


a)
směnnou smlouvu PID MMOPP00EDN4Y mezi Statutárním městem Opavou 
a manžely M. a D. M., jejímž předmětem je směna části pozemku  parc.č. 251/2 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 251/4 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 250/2 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 250/3 ve vlastnictví manželů M. a D. M., vše k.ú. Opava - Předměstí, 
bez finančního vyrovnání

b)
směnnou smlouvu PID MMOPP00EDN5T mezi Statutárním městem Opavou 
a MUDr. A. B., jejímž předmětem je směna části pozemku  parc.č. 2702/144 
– ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2702/602 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za části pozemku parc.č. 2702/206 – zastavěná plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2702/600 a parc.č. 2702/601 
ve vlastnictví MUDr. A. B., vše k.ú. Opava - Předměstí, bez finančního vyrovnání
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3.
revokuje


usnesení ZMO ze dne 4.3.2013 č.u. 326/16 ZM 13, 1 am) (ZMO schvaluje směnnou smlouvu PID MMOPP00AN7AI mezi Statutárním městem Opavou 
na straně jedné a J. S. na straně druhé, jejímž předmětem 
je směna části pozemku parc. č. 6, na nezapsaném geometrickém plánu značené jako díl „a“, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc. č. PK 1, ve vlastnictví J. S., vše v k.ú. Zlatníky u Opavy s finančním vypořádáním ve prospěch výši 4.122,00 Kč)





4.
schvaluje
 

a)
kupní smlouvu a směnnou smlouvu PID MMOPP00EDMNI mezi Statutárním městem Opavou, panem M. S. a paní M. V., jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. PK 1 za kupní cenu 23.000,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) a  směna části pozemku  parc.č. 6 – zahrada, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“ ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc.č. 4/2 – ostatní  plocha ve spoluvlastnictví pana M. S. a paní M. V., vše k.ú. Zlatníky u Opavy, s finančním vypořádáním 
ve prospěch M. S. a M. V. ve výši 11.000,00 Kč

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDKYD mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím, paní V. N. a panem J. N. jako prodávajícími, jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. 898/11 – ostatní plocha, k.ú. Suché Lazce, za kupní cenu 28.400,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2 (cena dohodou)

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDQMV mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a manžely Z. a A. V. jako prodávajícími, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 161 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 161/3 – ostatní plocha, o výměře 66 m2, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 39.600,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2 
(cena dohodou)

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDQOL mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a paní L. K. jako prodávající, jejímž předmětem je výkup částí pozemků parc.č. 1074 – zastavěná plocha, parc.č. 1075 – zahrada, parc.č. 1076 – zahrada, parc.č. 1078/8 – orná půda, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1078/22 – ostatní plocha, 
o výměře 262 m2, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 157.200,00 Kč, 
tj. 600,00 Kč/m2¨(cena dohodou)




5.
schvaluje



bezúplatný převod 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 do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl.III  a IV. smlouvy 
o bezúplatném převodu  nemovitých věcí a smlouvy 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 10 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,- 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 na převáděných nemovitých věcech dle Čl. I. smlouvy, a to k pozemkům parcela 2881/1 a 2883 vodní plochy v katastrálním území Kylešovice, věcné právo spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí.

6.
neschvaluje


snížení kupní ceny ve výši 1.632.000,00 Kč, tj. 1 186,00 Kč/m2 (cena 
dle znaleckého posudku zadaného soudem) na cenu 1.035.500,00 Kč, 
tj. 753,00  Kč/m2  (cena dle znaleckého posudku předloženého kupujícím), 
za prodej pozemků parc.č. st. 559 – zastavěná plocha, parc.č. 1553/4 
– zahrada, části pozemku parc.č. 2347/2 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2347/6 – ostatní plocha, 
o celkové výměře 1 376 m2, vše k.ú. Kateřinky u Opavy
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7.
schvaluje


prodej pozemků parc.č. st. 559 – zastavěná plocha, parc.č. 1553/4 
– zahrada, části pozemku parc.č. 2347/2 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2347/6 – ostatní plocha, 
o celkové výměře 1 376 m2, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 1.632.000,00 Kč, tj. 1 186,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku zadaného soudem)  + úhrada bezdůvodného obohacení


8.
neschvaluje



kupní smlouvu PID MMOPP00EDN33 mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a panem D. H. jako prodávajícím, jejímž předmětem 
je výkup pozemku parc.č. 750/16 – orná půda, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 492.400,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2 (cena dohodou)

9.
neschvaluje


kupní smlouvu PID MMOPP00EDO5M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností DJUSU Opava s.r.o.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3053/4 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3053/34 o výměře 181 m2, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 170.000,00 Kč, tj. 939,00 Kč/m2 
(cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


10.
neschvaluje


a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1828/6 – zahrada, k.ú. Opava
- Předměstí, dle zákresu na snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3040 – ostatní plocha, 
k.ú. Jaktař, dle zákresu na snímku katastrální mapy


11.
neschvaluje


a)
návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 845 – zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. 846 – ostatní plocha, k.ú. Malé Hoštice z vlastnictví ČR 
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

b)
návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 3200– ostatní plocha, parc.č. 3201
– ostatní plocha, parc.č. 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075/1, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3153, 3156, 3157, 3185, 2960, 2966, k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR 
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
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Městské lesy Opava – souhlas s pořízením majetku

Zastupitelstvo města



souhlasí



s odkoupením lesního pozemku parc. číslo 164/10 k.ú. Výškovice u Slatiny, 
o výměře 627 m2, do vlastnictví příspěvkové organizace Městské lesy Opava, za celkovou kupní cenu ve výši 1.500,00Kč
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Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

Zastupitelstvo města

1.

neschvaluje



úplatný převod hrobky č. 8/I/13 rodiny R. umístěné na Městském hřbitově 
v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy


2.
schvaluje


bezúplatný převod hrobky č. 8/I/13 rodiny R. umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy

3.
souhlasí


se vzdáním se předkupního práva na převzetí těchto hrobek: 
č. 6/roh.h./1     cena 19.000,00Kč
č. 7/I/37           cena 15.000,00Kč
č. 7/roh.h./3     cena 21.000,00Kč
č. 7/I/34           cena 16.000,00Kč
č. 11/I/17         cena 12.000,00Kč
č. 13/I/13         cena 15.000,00Kč
č. 14/I/7           cena 16.000,00Kč
č. 16/I/29         cena 16.000,00Kč
č. 19/I/91         cena 43.000,00Kč
č. 22B/I/28       cena 49.000,00Kč
na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy
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Smlouvy o nájmu - dodatky

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  MMOPP00DG75B mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností KOSMAS s.r.o. se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2, IČ 25710257, zastoupenou Jiřím Michkem, jednatelem (prostor na adrese Mezi Trhy 1,3, Opava)


b)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG771 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Grovaro s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 01868519, zastoupenou Danou Němcovou, jednatelkou (prostor na adrese Mezi Trhy 3,5, Opava)
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c)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG766 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností BONBONIA s.r.o. se sídlem Generála Vlachého 218, 747 62 Mokré Lazce, IČ 01945351, zastoupenou Lukášem Langerem, jednatelem (prostor na adrese Mezi Trhy 1,3, Opava)


d)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG74G mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Josefem Klanicou se sídlem Pivovarská 238/33, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, IČ 74896709 (prostor na adrese Mezi Trhy 3, Opava)


e)
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG78W mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Pavlem Orlíkem se sídlem Mezi Trhy 120/9, 746 01 Opava,   IČ 10626522 (prostor na adrese Mezi Trhy 5,7, Opava) 
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Zastupitelstvo města



schvaluje



smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDM0P) mezi J.L. a P.L. oba bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace včetně kontrolních šachtic v pozemcích parc.č. 1864/39, 1864/49, 1864/48 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu „Kylešovice – Na Dolní hrázi - odvodnění“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč včetně DPH
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Zpráva z revizní komise Dobrovolného svazku obcí Opavsko

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



kontrolu finančního hospodaření Dobrovolného svazku obcí Opavsko 
k 31. 12. 2014 
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Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2015/2016

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



informaci o zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2015/2016
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Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
dodatek č. 8 (MMOPP00BKR8I) ke Zřizovací listině Základní školy 
Opava-Kylešovice se sídlem U Hřiště 4, 747 06 Opava-Kylešovice


b)
dodatek č. 7 (MMOPP00BKR9D) ke Zřizovací listině Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 4, 
747 05 Opava 


c)
dodatek č. 8 (MMOPP00BKRA8) ke Zřizovací listině Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace se sídlem Vrchní 19,  
747 05 Opava
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Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Zastupitelstvo města


schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP00GGPUX) ke smlouvě o spolupráci č. 26/2014/PRI (MMOPP009TBQT) mezi Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, 
DIČ: CZ65993390 na akci „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – západní část“
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Investiční akce „Rekonstrukce silnice II/464 ul. Bílovecká – III. etapa“ – dohoda o narovnání


Zastupitelstvo města


schvaluje



dohodu o narovnání č. 5/2015/PRI (MMOPP00GGPL6) ke smlouvě o dílo MMOPP009TDYB mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 v rámci akce „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“
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Realizace investičních akcí v roce 2014

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



předložený přehled plnění investic 2014
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Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2014

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky za rok 2014 


b)
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 – 2015 za rok 2014
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Investiční akce „Parter Olomoucká – Sokolovská – Vančurova“ – smlouva o dílo

Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu (MMOPP00GGPJG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností VZS Rychtář s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428, zastoupenou 
Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem společnosti
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Oznámení o zahájení územního řízení

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



„Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání“ na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a 2 rodinné domy „U Pikule“ v Opavě Vlaštovičkách ze dne 09. 02. 2015 pod Spisovou značkou VYST/3969/2015/Me 
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Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP007K6ZQ, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a ANIMOU VIVA o.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 287.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP007K70E, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Armádou spásy v ČR 
se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, IČ: 40613411, zastoupena Teunis T. Scholtensem, majorem, ve výši 287.000,00 Kč



c)
smlouvu, MMOPP007K724, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. se sídlem Bieblova 2922/3, 
702 00 Ostrava, IČ: 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 877.000,00 Kč



d)
smlouvu, MMOPP007K719, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, 
IČ: 00494453, zastoupenou Marií Kadlčíkovou, provinční představenou, 
ve výši 618.000,00 Kč

e)
smlouvu, MMOPP007K74U, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 02278197, zastoupenou 
Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní, ve výši 352.000,00 Kč
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f)
smlouvu, MMOPP007K75P, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a EUROTOPIÍ Opava o.p.s. 
se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou - prokuristou, ve výši 336.000,00 Kč


g)
smlouvu, MMOPP007K77F, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a FOKUSEM – OPAVA 
se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 332.000,00 Kč

h)
smlouvu, MMOPP007K76K, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ: 00499277, zastoupeným JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní, ve výši 636.000,00 Kč

i)
smlouvu, MMOPP007K78A, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 6.192.000,00 Kč

j)
smlouvu, MMOPP007K795, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Krizovým a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ o.p.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 670.000,00 Kč

k)
smlouvu, MMOPP007K7JR, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Pečovatelskou službou OASA o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ: 26839857, zastoupenou Pavlou Včulkovou, ředitelkou, ve výši 480.000,00 Kč 

l)
smlouvu, MMOPP007K7FB, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ: 65399447, zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem, statutárním zástupcem, ve výši 78.000,00 Kč

m)
smlouvu, MMOPP007K7KM, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Vilou Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČ: 2250152, zastoupenou Miroslavem Glosem, statutárním zástupcem, ve výši 900.000,00 Kč




  n)
Rozpočtové opatření č. 2015/2/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s.




sociální poradna




(4312,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 87.000,00 Kč








podporované zaměstnání




(4379,5222,00000000,0040,0000158000000)
+ 200.000,00 Kč
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Armáda spásy v ČR – azylové domy




(4374,5222,00000000,0040,0000153000000)
 + 287.000,00 Kč








Centrum pro zdravotně postižené




poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000102000000)
 + 87.000,00 Kč



osobní asistence




(4351,5221,00000000,0040,0000102000000)
 + 790.000,00 Kč








Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky – domov pro seniory




(4357,5223,00000000,0040,0000154000000)
 + 618.000,00 Kč








ELIM Opava




nízkoprahové kluby




(4375,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 87.000,00 Kč



sociálně aktivizační služby




(4371,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 113.000,00 Kč



 krizové centrum




(4372,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 87.000,00 Kč



dobrovolnické centrum




(4359,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 65.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava




nízkoprahové kluby




(4375,5221,00000000,0040,0000165000000)
 + 235.000,00 Kč



poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 40.000,00 Kč



sociálně aktivizační služby




(4371,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 61.000,00 Kč








FOKUS Opava




služby následné péče




(4376,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 75.000,00 Kč



podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 83.000,00 Kč



chráněná dílna




(4377,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 174.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí




asistenční, mediační a terapeutické centrum




(4379,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 479.000,00 Kč



pomoc sociálně ohroženým rodinám




(4371,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 157.000,00 Kč








Charita Opava




denní stacionář, klub seniorů




(4356,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.184.000,00 Kč
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chráněné bydlení




(4354,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 972.000,00 Kč



hospicová péče




(4344,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 550.000,00 Kč



pečovatelská služba




(4351,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 699.000,00 Kč



chráněné dílny




(4377,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 2.305.000,00 Kč



mateřské centrum




(4371,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 12.000,00 Kč



občanská poradna




(4379,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 235.000,00 Kč



krizová pomoc




(4372,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 235.000,00 Kč








Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ – odborné sociální poradenství




(4376,5222,00000000,0040,0000155000000)
 + 670.000,00 Kč








Pečovatelská služba OASA Opava – pečovatelská služba




(4351,5221,00000000,0040,0000428000000)
+ 480.000,00 Kč








Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – odborné sociální poradenství




(4312,5222,00000000,0040,0000157000000)
 + 78.000,00 Kč








Vila Vančurova o.p.s. 




domov pro seniory




(4350,5221,00000000,0040,0000179000000)
+ 790.000,00 Kč



odlehčovací služby




(4359,5221,00000000,0040,0000179000000)
+ 110.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2015




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 12.045.000,00 Kč
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HALA OPAVA a.s. – změna stanov (obchodní firmy)

Zastupitelstvo města



schvaluje



změnu stanov společnosti HALA OPAVA a.s. se sídlem Opava, Předměstí, Žižkova 2904/8, PSČ: 747 07, IČ: 25840576, jejímž je Statutární město Opava jediným akcionářem, dle předloženého návrhu 
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Granty 2015 - vyhodnocení

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


a)
rozdělení finančních prostředků do jednotlivých grantových programů 
pro rok 2015


b)
výsledné rozdělení dotací žadatelům v jednotlivých grantových programech pro rok 2015






2. 
ukládá

a)
tajemníkovi předložit na příštím zasedání zastupitelstva města jednotlivé smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy dle bodu 1b) (dotace nad 50 tis. Kč)
Z: tajemník
T: 27. 04. 2015

b)
Radě statutárního města Opavy uzavřít jednotlivé smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy dle bodu 1b) 
(dotace do 50 tis. Kč)
Z: RMO
T: 15. 04. 2015
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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 14. 01. 2015 do 25. 02. 2015
zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 23. 01. 2015 do 06. 03. 2015

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 14. 01. 2015 
do 25. 02. 2015


b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 23. 01. 2015 do 06. 03. 2015
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 15. 01. 2015

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
za období od 15. 01. 2015
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města

1. 
revokuje


usnesení č. 536/24 ZM 14/2 ze dne 23. 06. 2014  (Podklady pro systémové finanční plánování pro zajištění optimální sítě sociálních služeb na území statutárního města Opavy dle potřeb občanů na vědomí členům ZMO – ZMO ukládá Magistrátu města Opavy (odboru sociálních věcí) zařadit dokument(y) Přehled sociálních a souvisejících služeb na území SMO (min. v elektronické podobě) jako pevnou součást (přílohu) Souhrnných zpráv o plnění KPSS jak za jednotlivá léta realizace, tak jako pevnou součást souhrnné zprávy za celé období daného aktuálního KPSS)


2.
bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
žádost o finanční dotaci sdružení Kováři Moravskoslezského kraje, o.s. se sídlem Slezská 61, 747 92 Háj ve Slezsku – Jilešovice, IČ 01881841, na náklady související s pořádáním II.ročníku Mezinárodního kovářského sympozia Kovářské sonáty 2015, ve výši 50.000,00 – 200.000,00 Kč



schvaluje

a1)
smlouvu MMOPP00CX1FF mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a sdružením Kováři Moravskoslezského kraje, o.s. se sídlem Slezská 61, 747 92 Háj 
ve Slezsku – Jilešovice, IČ 01881841, zastoupeným Zbyňkem Pechálem, předsedou, na náklady související s pořádáním II.ročníku Mezinárodního kovářského sympozia Kovářské sonáty 2015, ve výši 20.000,00 Kč
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  a2)
Rozpočtové opatření č. 2015/3/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 20.000,00 Kč








Kováři Moravskoslezského kraje




(3900,5222,00000000,0020,0000483000000)

+ 20.000,00 Kč







bere na vědomí


b)
žádost o finanční dotaci Klubu přátel tělesné postižených dětí Opava se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 47814969, na náklady související s projektem Moře 2015, ve výši 80.000,00 Kč



schvaluje

b1)
smlouvu MMOPP00CX1CU mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Klubem přátel tělesně postižených dětí Opava se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 47814969, zastoupeným Bc. Hanou Paterkovou, předsedkyní, na náklady související s projektem Moře 2015, ve výši 70.000,00 Kč


  b2)
Rozpočtové opatření č. 2015/4/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 70.000,00 Kč








Klub přátel tělesně postižených dětí Opava




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












bere na vědomí


c)
žádost o finanční dotaci ČR – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, na náklady související s pořádáním společenských akcí u příležitosti 70.let založení profesionálních hasičů v Opavě, ve výši 95.000,00 Kč



schvaluje

c1)
smlouvu MMOPP00CX1BZ mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným plk.Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, na náklady související s pořádáním společenských akcí u příležitosti 70.let založení profesionálních hasičů v Opavě, ve výši 60.000,00 Kč
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  c2)
Rozpočtové opatření č. 2015/5/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace ostatní




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








Hasičský záchranný sbor MSK




(5511,5319,00000000,0020,0000401000000)
+ 60.000,00 Kč



78/4 ZM 15

Schválení smluv

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX23W, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva, na náklady spojené se sportovní činností, ve výši 13.200.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CX21UC, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností HALA OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Milanem Kolářem, předsedou představenstva, na náklady spojené se sportovní činností, ve výši 6.400.000,00 Kč











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

		

