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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY






U S N E S E N Í

ze 7. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 19. 9. 2011



















113/07 ZM 11
Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.09.2011, a to:




a)
MUDr. Jiří Hájka

b)
Ing. Libora Pěčonku


114/07 ZM 11
Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí 


návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.09.2011 ve složení:

a)
předseda návrhové komise - MUDr. Jindřich Sobotka

b)
člen návrhové komise -  MUDr. Marián Staňo 

c)
člen návrhové komise - RSDr. Dušan Jaroš

d)
člen návrhové komise - Ing. Rudolf Chamráth

e)
člen návrhové komise - Mgr. Zdeněk Frélich


115/07 ZM 11
Schválení programu 7.  zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program 7. zasedání zastupitelstva města









116/07 ZM 11
Volba členů volební komise pro volbu člena/členky rady města

Zastupitelstvo města

1.
volí


volební komisi pro volbu člena/členky rady města ve složení:

a)
Mgr. Olga Pavlíčková

b)
pan David Horák

c)
Ing. Marek Veselý

d)
RSDr. Miroslav Opálka

e)
Ing. Rudolf Chamráth



  
2.
bere na vědomí


informaci o zvolení pana Davida Horáka předsedou volební komise


117/07 ZM 11
Volba člena rady města

Zastupitelstvo města


volí


Ing. Janu Kašparovou do funkce členky rady města 




118/07 ZM 11

Majetkové záležitosti města


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2373/483-zast.pl.a nádvoří o výměře 
24 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Vladimíru Illešovi za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)




b)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2373/484-zast.pl.a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Janě Tiché za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 482/11)
 

c)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2530/495-zast.pl.a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Janu a Jarmile Haplovým
za 500,00Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)
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d)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2530/494-zast.pl.a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí Mgr. Janě Neugebauerové za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 563/11)


e)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2465/5-zast.pl.a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Radovanu Skřečkovi za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


f)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2465/6-zast.pl.a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Janě a Emilu Skřečkovým za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11) 


g)
prodej pozemku pod garáží parc.č.176/3-zast.pl.a nádvoří o výměře 17 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Zdeňkovi Komrskovi za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


h)
prodej pozemku pod garáží parc.č.176/2-zast.pl.a nádvoří o výměře 14 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Květoslavě a Jiřímu Grundovým   
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)


i)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2373/504-zast.pl.a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Antonínu Kreuzovi za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


j)
prodej pozemku pod garáží parc.č.1582/2-zast.pl.a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Jiřímu a Mgr. Magdě Kučerovým
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


k)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2299/2-zast.pl.a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jaroslavu a Věře Hájkovým
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


l)
prodej pozemku pod garáží parc.č.133/2-zast.pl.a nádvoří o výměře 23 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jaroslavu a Danuši Zrebným
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


m)
prodej pozemku pod garáží parc.č.1018/4-zast.pl.a nádvoří o výměře 17 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům   Antonínu a Věře  Kovářovým 
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)


n)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2724/21-zast.pl.a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Evě Pavelkové za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 563/11)


o)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2661/50-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Eddě Vaňkové za cenu stanovenou dohodou ve výši 11.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 140/11)

p)
prodej   pozemku  pod  části  garáže  parc. č. st. 1451/2 - zast. pl. a  nádvoří 
o výměře 12 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy  PaedDr. Petru Scholzovi                za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)


q)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2075/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 48 m2 za 500,00 Kč/m2 a části pozemku parc.č. 2075/1 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2075/3 o výměře 43 m2
za 30.960,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2  - 10%  vše v k.ú. Opava-Předměstí paní Petře Fuchsíkové  (zveřejněno č. 720/11) – obecní zastupitelstvo doporučuje

r)
prodej 779/10000 podílu pozemku parc.č. 1778/4-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí panu Jiřímu Pudichovi za 26.642,00 Kč tj. 800,- Kč/m2 – 10% z kupní ceny (zveřejněno č. 172/11)
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s)
prodej části pozemku parc.č. 930/1-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 930/4 o výměře 93 m2 
k.ú. Opava-Předměstí spoluvlastníkům domu Těšínská 2 –paní Marii Bittnerové, manželům Drahomíru Dlugošovi a Věře Šínové, Ing. Josefu Grohovi, manželům Ing. Vladimíru a Šárce Holubovým, paní Ivance Jendřejčíkové, manželům Siarhei a Olze Knyrevichovým, manželům 
Mgr. Oldřichu a Mgr. Evě Krčovým, manželům Jiřímu a Janě Mrázkovým, Bc. Lukáši Pavlíčkovi, Mgr. Kateřině Rossmanithové, manželům Radimovi a Renátě Šínovým, Bc. Tomáši Tillovi a  panu Jiřímu Vostalovi 
za 66.960,00 Kč,  tj  800,00 Kč/m2 – 10% z kupní ceny (zveřejněno
č. 331/11)


t)
prodej části pozemku parc.č. 2702/306-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2702/587 o výměře 206 m2 
k.ú.  Opava-Předměstí  Ing. Davidu Slavatovi, PhD. za cenu stanovenou dohodou 164.800,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 509/11)


u)
prodej pozemku parc.č. st. 881-zast.pl. a nádvoří o výměře 173 m2  
k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Janu a Marii Franckovým za cenu sjednanou dohodou 124.560,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2  - 10% sleva 
 (zveřejněno č. 482/11)


v)
prodej pozemku parc.č. 2702/116-zahrada o výměře 1152 m2 
k.ú. Opava-Předměstí spoluvlastníkům domu Gudrichova 19 - manželům MUDr. Zdeňku a MUDr. Lumíře Heraltovým,  MUDr. Zdeňku Heraltovi a MUDr. Lumíru Heraltovi za cenu sjednanou dohodou 829.440,00 Kč 
tj. 800,00 Kč/m2 – 10% sleva ( zveřejněno č. 482/11)


w)
prodej části pozemku parc.č. 10/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 10/4 o výměře 1194 m2 k.ú. Držkovice manželům Ing. Petře a Zdeňku Grambalovým za cena sjednanou dohodou  238.800,00 Kč tj. 200,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 1718/10)

x)
prodej pozemků parc.č. 957/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 579 m2 a 
parc.č. 957/3-ost.pl. o výměře 347 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Václavu Krumerovi za cenu sjednanou dohodou 740.800,00 Kč tj 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 331/11)

y)
prodej pozemku parc.č. 2530/21-zahrada o výměře 397 m2 
k.ú. Opava-Předměstí vlastníkům domu Ondříčkova 23 – manželům 
RNDr. Františku a Ludmile Blatovým a manželům Aloisu a Ludmile Rusňákovým za cenu stanovenou dohodou 285.840,00 Kč tj. 800,00 Kč/ m2 
– 10% (zveřejněno č. 482/11)

z)
prodej pozemku parc.č. 2328/2-zahrada o výměře 44 m2 
k.ú. Opava-Předměstí vlastníkům domu Horovo nám.2 –paní Pavle Brožové, manželům Ing. Romanu a Mgr. Janě Lihotzkim, panu Michalu Sobotíkovi, paní Martině Stuchlíkové a manželům Ing. Hynkovi a Zuzaně Woitkovým 
za cenu sjednanou dohodou 31.680,00 Kč  tj. 800,00 Kč/m2 – 10% a zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu ke garáží na pozemku 
parc.č. 2328/5 k.ú. Opava-Předměstí (zveřejněno č. 509/11)

aa)
prodej pozemku parc.č. 1883/89-ost.pl. k.ú.Kateřinky u Opavy manželům Radkovi a Gabriele Půdovým  za cenu sjednanou dohodou 23.760,00 Kč 
tj. 800,00 Kč – 10 % (zveřejněno č. 563/11)


ab)
prodej pozemku parc.č. 5-zahrada o výměře 139 m2 k.ú. Palhanec manželům Karlu a Olze Laganovým a panu Michalu Laganovi za cenu sjednanou dohodou 50.040,00 Kč tj. 400,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno 
č. 577/11) – obecní zastupitelstvo doporučuje
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ac)
prodej části pozemku parc.č. 858/1-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 858/5 o výměře 35 m2 k.ú. Malé Hoštice manželům Maxmiliánovi a Hedvice Malíkovým za cenu sjednanou dohodou 7.000,00 Kč tj. 200,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 563/11)


ad)
prodej pozemku parc.č. 2842/3-orná půda o výměře 30 m2 a části pozemku parc.č. 2842/1-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2842/4 o výměře 206 m2 vše v k.ú. Jaktař společnosti
S-PROFIT s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku  253.170,00 Kč 
tj. 1.073,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 331/11, 692/11)


ae)
prodej části pozemku parc.č. 182/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 182/15 o výměře 359 m2 k.ú. Opava-Město společnosti POUBA TRAVEL s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 1.450.000,00 Kč tj. 4.039,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)


af)
prodej části pozemku parc.č. 569/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 569/5 o výměře 4 m2 k.ú. Opava-Město České poště s.p. za cenu dle znaleckého posudku 18.510.00Kč tj. 4.628,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 331/11)


ag)
revokaci usnesení ZMO č. 489/26 ZM 10, odst. 1, písm.q) ze dne 20.4.2010 (ZMO schvaluje smlouvu o budoucí směnné smlouvě 
(PID MMOPP008TV71) uzavřenou mezi manžely Ivem a Martinou Marákovými – na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava zastoupené primátorem Ing. Zbyňkem Stanjurou, IČ 00300535 – na straně druhé (zveřejněno č. 488/10)








ah)
revokaci usnesení ZMO č. 445/24 ZM 09 odst. 1,písm. ab) ze dne 15.12.2009 (bezúplatný převod části pozemku 
parc.č. 2157/1-ost.pl./manipulační pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č.. 2157/18 o výměře 1259 m2 k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví 
České republiky-Generální ředitelství cel a zřízení věcného břemene pro provozování posuvné brány při vjezdu z ulice Stará silnice (zveřejněno 
č. 1847/09)


ai)
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 2157/1-ost.pl./manipul. pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č.. 2157/18
 o výměře 1259 m2 k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví České republiky-Generální ředitelství cel a zřízení úplatného věcného břemene pro provozování posuvné brány při výjezdu na ulici Stará silnice (zveřejněno č. 1847/09)


aj)
revokaci usnesení ZMO č. 106/6 ZM 07 odst.1, písm. z) ze dne 18.9.2007 (ZMO schvaluje směnu pozemku parc.č. 1716/15-zahrada 
o výměře 565 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy ve vlastnictví manželů 
Ing. Jiřího a Mgr. Gabriely Tomšíčkových za část pozemku 
parc.č. 1563-orná půda dle nezapsaného geometrického plánu 
parc.č. 1563/2 o výměře 629 m2 k.ú. Jaktař ve vlastnictví Statutárního města Opavy (zveřejněno č. 1584/07)


ak)
výkup části pozemku parc.č. 354/1-trvalá travní porost na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. “a“ o výměře 145 m2 
a je sloučený do pozemku parc.č. 354/2 k.ú. Vávrovice od vlastníků manželů Františka a Drahomíry Kutypových za cenu sjednanou dohodou 
59.160,00 Kč tj. 408,00 Kč/m2     
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al)
výkup části pozemku parc.č. 2626/53-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2626/360-ost.pl./ost.komunikace o výměře 8 m2 k.ú. Opava-Předměstí od vlastníka Gyncentrum Opava s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 4.500,00 Kč tj. 563,00 Kč/m2

am)
výkup pozemků parc.č. 2010/9-ost.pl./zeleň o výměře 51 m2 ,
parc.č. 2012/1-ost.pl./zeleň o výměře 266 m2, parc.č. 2924/22-ost.pl./silnice o výměře 398 m2 a parc.č. 2924/26-ost.pl./silnice o výměře 6 m2
vše v k.ú. Opava-Předměstí  od vlastníka ČR – Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský za 316.360,00 Kč tj. 439,00 Kč/m2



an)
výkup části pozemků parc.č. 3263/10-ost.pl./silnice na nezapsaném geometrickém plánu značený původním parc.č. 3263/10 o výměře 186 m2, parc.č. 1985/12-ost.pl./manipulační pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3263/48 o výměře 603 m2 a pozemku 
parc.č. 3263/24-ost.pl./silnice o výměře 5 m2 vše v k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníků pana Jáchyma Václavíka a pana Karla Hahna za cenu 
dle znaleckého posudku 859.740,00 Kč tj. 1.083,00 Kč/m2  s tím, že kupující uhradí prodávajícímu peněžní částku odpovídající výši daně z převodu nemovitosti, kterou prodávající zaplatí příslušnému správci daně za převod 


ao)
výkup pozemku parc.č. 3263/7-ost.pl./silnice o výměře 231 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníka – společnosti FRISCHBETON s.r.o. 
za cenu dle znaleckého posudku 152.570,00 tj. 660,00 Kč/m2


ap)
smlouvu o souhlasném prohlášení a kupní smlouvu (PID MMOPP00AY731) uzavřenou mezi účastníky – panem Janem Foltisem, panem Vratislavem Foltisem, paní  Hanou Herberovou, panem Tomášem Herberem a Statutárním městem Opava se sídlem Opava,
 Horní náměstí 69, 746 26 zastoupené primátorem prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ 00300535

aq)
darování pozemku parc.č. 191/1-ost.pl o výměře 653 m2 
k.ú. Opava-Město a části pozemku parc.č. 2704/16-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2704/21 o výměře 78 m2 
k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Moravskoslezského kraje (zveřejněno č. 752/11)



ar)
přijetí daru části pozemku parc.č. 2704/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2704/20-ost.pl. o výměře 
323 m2 k.ú. Opava-Předměstí a pozemku parc.č. 339/2-ost.pl. o výměře 2054 m2 k.ú. Komárov u Opavy od vlastníka Moravskoslezský kraj, Ostrava


as)
přijetí daru id. poloviny pozemku parc.č. 1403-ost.pl. o výměře 1001 m2 
k.ú. Kylešovice od vlastníka pana Jaromíra Molovčáka


at)
smlouvu o budoucí darovací smlouvě (PID MMOPP00BWGQT) uzavřenou mezi budoucím obdarovaným – Moravskoslezský kraj se sídlem 
28.října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem Ing. Jaroslavem Palasem, IČ: 70890692 a budoucím dárcem – Statutární město Opava
 se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem 
prof.PhDr. Zdeňkem  Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 (zveřejněno č. 676/11)

au)
úhradu za bezesmluvní užívání pozemku 
parc.č. st. 103 – zast.pl. a nádvoří o výměře 180 m2 k.ú. Podvihov  vlastníkovi pozemku ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v období od 24.5.1991 do 30.6.2007 ve výši 32.182,00 Kč
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av)
úhradu cenového rozdílu  ve výši 132.400,00 Kč Pozemkovému fondu České republiky při směně pozemku parc.č. 29/1-zahrada o výměře 62 m2  k.ú. Opava-Město ve vlastnictví 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 části pozemku parc.č. 606/1-ost.pl./ost.komunikace dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 938-zahrada k.ú. Jaktař

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3172-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1396/4-zast.pl. a nádvoří    k.ú.Opava-Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1396/6-zast.pl. a nádvoří   k.ú.Opava-Předměstí

f)
výkup pozemku parc.č. 2593/1 – orná půda o výměře 3825 m2 
k.ú. Kylešovice od vlastníka paní Lucie Kapustňákové za 480,00 Kč/m2

g)
výkup části pozemku parc.č. 2146/1-ost.pl./manipulační pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí od vlastníka DJUSU Opava s.r.o.

3. 
odročuje


projednání prodeje pozemku pod garáží parc.č.2154/57-zast.pl.a nádvoří o výměře 24 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Josefu a Jarmile Chrobákovým za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)
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Smlouvy o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektů pro Základní školu  Opava, Otická 18 – příspěvková organizace        a Základní školu Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP0083PFH), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným  
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou Opava, Otická 18 – příspěvková organizace se sídlem Otická 18, 
746 01 Opava, IČ 70999252, zastoupenou Mgr. Jiřím Kupčíkem, ředitelem školy 


b)
smlouvu, (MMOPP0083PEM), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace se sídlem Vrchní 101/19, 
747 05  Opava, IČ 70999325, zastoupenou Mgr. Romanem Podzemným, ředitelem školy 
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  c)
Rozpočtové opatření č. 2011/16/Z



ve výdajích – odbor školství







ca)
ZŠ Otická – projekt Svátky přes hranice




(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
 + 245.000,00 Kč








ZŠ Vrchní – projekt Umění v pohybu 




(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
+ 559.605,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva- podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 804.605,00 Kč
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Dodatky ke Zřizovacím listinám mateřských škol

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
dodatek č. 5 (MMOPP003LVAV) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu 6/994, 
746 06 Opava 


b)
dodatek č. 3 (MMOPP003LV90) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Na Pastvisku – příspěvková organizace se sídlem Na Pastvisku 13, 
747 05 Opava 
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Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města



odročuje


projednání Obecně závazné vyhlášky č. X/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
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Poskytnutí finančního daru za účelem ochrany zvířat jako příspěvek na zpracování projektu voliéry pro Kondora královského v areálu ZOO Ostrava


Zastupitelstvo města


schvaluje



smlouvu MMOPP00BVAOM, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem Michálkovická 197,     710 00 Ostrava, IČ 00373249, zastoupenou Ing. Petrem Čolasem, ředitelem




123/07 ZM 11

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene, budoucí darovací smlouva – Zámecký okruh 8

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, PID MMOPP006R199, uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako dárcem a oprávněným z věcného břemene a Moravskoslezským krajem, se sídlem
28. října 117,  702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem, jako obdarovaným a povinným z věcného břemene - budova č. p. 461 - stavba občanského vybavení, ležící na pozemcích 
parc. č. 6/11, parc. č. 6/12, parc. č. 6/13, parc. č. 6/14, a parc. č. 6/15, budova bez čp/če - stavba občanského vybavení, ležící na pozemku parc. č. 6/2, budova bez čp/če - stavba technického vybavení, ležící na pozemku parc. č. 6/10, dále pozemek parc. č. 6/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 937 m2, pozemek parc. č. 6/10 – zast. plocha a nádvoří o výměře 104 m2, pozemek parc. č. 6/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 33 m2, pozemek parc. č. 6/14 – zast. plocha a nádvoří o výměře 45 m2, pozemek 
parc. č. 6/15 – zast. plocha a nádvoří o výměře  221 m2 a pozemek 
parc. č. 6/17 – ostatní   plocha o výměře 457 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 168 vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Město (Zámecký okruh 8, Opava) 


b)
smlouvu o budoucí darovací smlouvě, PID MMOPP00BWGQT, uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 0300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako budoucím dárcem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,  702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem, jako budoucím obdarovaným – část pozemku parc. č. 6/5 – ostatní plocha o výměře 235 m2 a část pozemku parc. č. 6/8 – ostatní plocha o výměře 12 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 168 vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Město (Zámecký okruh 8, Opava)  
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Přijetí daru – Horní náměstí 2, poskytnutí daru – Krnovská 69

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


a)
přijetí daru – bezúplatného převodu pozemků a budovy: budova č.p. 103 – stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 260/2,  pozemek parc. č. 260/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 940 m2 a pozemek parc. č. 256/1 – ostatní plocha o výměře 775 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 110, vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Město (Horní náměstí 2, Opava), kde dárcem je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, Nové Město, PSČ: 117 05, IČ: 00020478, zastoupeno Ing. Ivanem Fuksou, ministrem a obdarovaným je Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem


 
 b)
podmínky přijetí daru:


ba)  bezúplatný převod budovy a pozemků dle návrhu usnesení písm. 1a) je podmíněn prokázáním veřejného zájmu či hospodárnějším využitím budovy a pozemků než jiným způsobem využití (§ 22, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška Ministerstva financí ČR k tomuto zákonu č. 62/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn. že budova a pozemky nejpozději k datu převodu vlastnických práv nebudou obdarovaným (Statutárním městem Opava) využívány komerčně - budou ukončeny komerční nájmy

bb) obdarovaný se zaváže činit kroky k odstranění budovy tak, aby k realizaci demolice budovy došlo v horizontu do 3 let od data převodu vlastnických práv

bc) v případě nesplnění takto sjednaných podmínek ze strany obdarovaného je tento pod sankcí povinnosti doplatit tržní kupní cenu předmětných nemovitostí - budovy a pozemků dle návrhu usnesení pod písm. 1a)  
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2.
schvaluje

a)
poskytnutí daru – bezúplatného převodu pozemků a budov: budova č.p. 2861 - stavba občanského vybavení, ležící na pozemku parc. č. 2157/5, budova bez čp/če - stavba technického vybavení, ležící na pozemku parc. č. 2157/19, pozemek parc. č. 2157/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 625 m2, pozemek parc. č. 2157/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 3618 vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Předměstí (Krnovská 69, Opava) a dále pozemek parc. č. 2157/17 – ostatní plocha o výměře 421 m2 v k.ú. Opava-Předměstí, dosud nezapsaný v katastru nemovitostí, označený dle geometrického plánu č. 4134-5070/2008 ze dne 17.07. 2008, vyhotoveného spol. GEOPA s.r.o., se sídlem Horní náměstí 55, 746 01 Opava, IČ: 60322179, jednající Ing. Rudolfem Ťapťuchem, se souhlasem Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava ze dne 25.07. 2008 pod č. 1271/2008, potvrzeného Ing. Dagmar Kellerovou, kde dárcem je Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obdarovaným je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, Nové Město, PSČ: 117 05, IČ: 00020478, zastoupeno Ing. Ivanem Fuksou


b)
podmínky poskytnutí daru:


ba) bezúplatný převod budov a pozemků dle návrhu usnesení pod písm.    2a) je podmíněn souběžným darováním budovy a pozemků dle návrhu usnesení pod písm. 1a), tzn. převodem vlastnických práv budovy a pozemků na Statutární město Opava jako obdarovaného
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„Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2011“

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2011
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2011


Zastupitelstvo města

1.

neschvaluje



finanční dotaci občanskému sdružení DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava - Předměstí, IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 115.000,00 Kč 
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2.

schvaluje


a)
změnu účelového určení části dotace poskytnuté Armádě spásy v ČR, 
IČ 40613411, na poskytování sociálních služeb na rok 2011 (část dotace 
ve výši 30.000,00 Kč - ze služby noclehárna na sociální službu azylový dům zařízení Armády spásy v ČR, Azylový dům pro matky s dětmi)


b)
dodatek č. 1 MMOPP007K8GZ ke smlouvě MMOPP007K3CI mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13-Stodůlky, IČ 40613411, zastoupenou Michaelem Raymondem Stannettem, národním velitelem
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Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

Zastupitelstvo města



schvaluje



systém možnosti získání dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2012, včetně příloh:  Harmonogram na rok 2012, Výzva, Zásady pro poskytování účelových dotací, Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách 
a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Žádost o poskytnutí účelové dotace, Rozpočet projektu, Personální zajištění projektů, Hodnotící kritéria pro posuzování žádosti, Stanovisko manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Zásady užití loga
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Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru ČS a.s.

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



mimořádnou splátku dlouhodobého úvěru uzavřeného s ČS a.s. v dubnu 2009, ve výši 40.153.608,00 Kč a zbytek rezervy k rozdělení ve výši 13.515.116,59 Kč použít ke krytí výdajů rozpočtového roku 2011

 
Rozpočtové opatření č. 2011/17/Z



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Splátka úvěru ČS a.s. 400mil. Kč




(0000,8124,00000014,0020,0009970000000)
 - 40.153.608,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva k rozdělení




(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)
- 40.153.608,00 Kč
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2. 
ukládá


odboru finančnímu a rozpočtovému provést ve stanoveném termínu mimořádnou splátku dlouhodobého úvěru dle bodu 1) tohoto usnesení
T :  31.10.2011
Z :  Ing. Miroslav Drössler 
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXREI, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, ředitelem, na náklady související s pořádáním 19.sjezdu českých a slovenských patologů v Olomouci  a na postgraduální vzdělávání, ve výši 10.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXR5R, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sportovním klubem p.e.m.a. Opava se sídlem Holasická 7, 747 05 Opava 5, IČ 70630119, zastoupeným Mgr. Přemyslem Novákem, statutárním zástupcem na podporu volejbalového týmu žen v Opavě v roce 2011, ve výši 150.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP00CXR4W, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Street hockey clubem Opava se sídlem Antonína Sovy 1510/15, 747 05 Opava 5, IČ 68177461, zastoupeným Lukášem Přibylou, předsedou na venkovní zápasy v období září – prosinec 2011, ve výši 42.000,00 Kč


d)
smlouvu, MMOPP00CXR6M, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Marií Školníkovou, bytem Jánská 8, 746 01 Opava, na výměnu oken, ve výši 19.007,00 Kč


e)
dodatek č.1, MMOPP00CXR31, k dohodě MMOPP002J2DA, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26 Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Alenou Burdovou s místem podnikání Fürstova 687/3, 747 05 Opava 5, IČ 60951222, na náklady vzniklé předčasným ukončením nájemního vztahu v Domě umění, ve výši 217.000,00 Kč
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f)
dodatek č.1, MMOPP00CXR1B, ke smlouvě MMOPP0084SDT 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, Opava, Solná 8, příspěvkovou organizací se sídlem Solná 8, 746 01 Opava, IČ 47813512, zastoupenou Ivanou Sýkorovou, ředitelkou,  na dokrytí nájemného za červenec – září 2011 v náhradních prostorách, ve výši 90.000,00 Kč


g)
smlouvu, MMOPP00CXR8C, 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 5, IČ 25845802, zastoupeným Aloisem Hadamczikem, předsedou představenstva, na náklady za pronájem haly v Kravařích, ve výši 450.000,00 Kč


h)
smlouvu, MMOPP00CXQYX, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a EUROTOPIÍ Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou – prokuristkou, na realizaci doučování dětí, ve výši 70.000,00 Kč


i)
smlouvu, MMOPP00CXR0G, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HAPPY SPORTEM OPAVA se sídlem U Švédské kaple 50, 747 05 Opava, IČ 65888774, zastoupeným Ing. Davidem Šťastným, předsedou, na podporu žákovského a mládežnického volejbalu chlapců v období září – prosinec 2011, ve výši 50.000,00 Kč


j)
dodatek č.1, MMOPP00CXRDN, ke smlouvě 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,  o změně účelu poskytnuté dotace v roce 2011


  k)
Rozpočtové opatření č. 2011/18/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva k rozdělení




(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)
 - 346.007,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 346.007,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 1.098.007,00 Kč








Slezská nemocníce Opava




(3522,5339,00000000,0020,0000402000000)
+ 10.000,00 Kč








Sportovní klub p.e.m.a.




(3419,5222,00000000,0020,0000301000000)
+ 150.000,00 Kč
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Street hockey club Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000411000000)
+ 42.000,00 Kč








Marie Školníková




(3900,5494,00000000,0020,0000446000000)
+ 19.007,00 Kč








Alena Burdová




(3613,5212,00000000,0020,0000447000000)
+ 217.000,00 Kč








ZUŠ Soná




(3231,5339,00000000,0020,0000439000000)
+ 90.000,00 Kč








HC Slezan Opava




(3419,5213,00000000,0020,0000352000000)
+ 450.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava




(4379,5221,00000000,0020,0000165000000)
+ 70.000,00 Kč








HAPPY SPORT OPAVA




(3419,5222,00000000,0020,0000323000000)
+ 50.000,00 Kč






2. 
neschvaluje

a)
finanční dotaci Sportovním kurzům, cz, s.k. se sídlem Lidická 9, 746 01 Opava, IČ 26665132, na akci Blade Nights Opava, ve výši 60.000,00 Kč


b)
finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, na náklady související s účastí na Evropském poháru družstva juniorů Sokola Opava
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru

Zastupitelstvo města


schvaluje



Dodatek č. 2, MMOPP00CXR26 ke Smlouvě o úvěru, MMOPP0003IPXX ze dne 22.12.2008 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Maticí Slezskou, místním odborem v Opavě se sídlem Matiční 456/2a, 746 01 Opava, IČ 00534366, zastoupenou Ing. Vlastimilem Kočvarou, tajemníkem, na posunutí splátek úvěru o jedno čtvrtletí
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Městská policie Opava – pověření plněním úkolů při řízení městské policie

Zastupitelstvo města

1.
pověřuje



na návrh Daniela Žídka, náměstka primátora pověřeného na základě usnesení zastupitelstva města č. 36/02 ZM 10 ze dne 13. 12. 2010 řízením Městské policie Opava, 
pana Mgr. Bc. Milana Kokoře, bytem Písecká 325, Hradec nad Moravicí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), plněním úkolů blíže určených v bodě 2 tohoto usnesení při řízení Městské policie Opava, a to s účinností ode dne následujícího po dni prokazatelného splnění všech podmínek uvedených v § 4 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona o obecní policii 




2.
určuje


úkoly, k nimž je Mgr. Bc. Milan Kokoř při řízení Městské policie Opava pověřen:

a)
zodpovídá za plnění úkolů v rozsahu stanovených zákonem o obecní policii v platném znění mimo úkolů v pracovněprávních vztazích, které plní              dle § 3 odst. 1 zákona o obecní policii primátor nebo jiný člen zastupitelstva města pověřený zastupitelstvem města řízením městské policie

b)
řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců Statutárního města Opavy zařazených do Městské policie Opava

c)
vydává organizační a řídící normativní akty

d)
plní úkoly obsažené v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

e)
odpovídá za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v požární ochraně

f)
navrhuje poskytování příspěvků ze Sociálního fondu Statutárního města Opavy

g)
plní další úkoly uložené členem zastupitelstva města, který je dle § 3          odst. 1 zákona o obecní policii pověřen zastupitelstvem města řízením městské policie




3.
bere na vědomí


že v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců Statutárního města Opavy podle § 1a odst. 1 písm. c) zákona o obecní policii zařazených do Městské policie Opava bude i poté, kdy pověření Mgr. Bc. Milana Kokoře podle bodů 1 a 2 tohoto usnesení nabude účinnosti, nadále jednat jménem města náměstek primátora Daniel Žídek, pověřený řízením Městské policie Opava
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Mimořádné dotace společnostem ve vlastnictví Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
smlouvu o dotaci, MMOPP00CXQZS 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, 
ve výši 6.000.000,00 Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2011/19/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva k rozdělení




(6409,.5901,00000000,0020,0002993000000)
- 6.000.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5909,00000000,0020,0002990000000)
+ 6.000.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5909,00000000,0020,0002990000000)
- 6.000.000,00 Kč








SFC Opava




(3412,5213,00000000,0020,0000355000000)
+ 6.000.000,00 Kč

 


2. 
schvaluje

a)
smlouvu o dotaci, MMOPP00CXQX2 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 Michalem Krejčím, předsedou představenstva 
ve výši 3.000.000,00 Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2011/20/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva k rozdělení




(6409,.5901,00000000,0020,0002993000000)
- 3.000.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5909,00000000,0020,0002990000000)
+ 3.000.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5909,00000000,0020,0002990000000)
- 3.000.000,00 Kč








HALA OPAVA a.s.




(3412,5213,00000000,0020,0000350000000)
+ 3.000.000,00 Kč
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Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích
zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 23.05.2011 do 05.09.2011
 -     zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 
       13.06.2011 do 16.09.2011

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 23.05.2011 do 05.09.2011


b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 13.06.2011 do 16.09.2011
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08.06.2011

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08.06.2011
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy










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



		

