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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY





U S N E S E N Í

z 10. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 23. 04. 2012




















200/10 ZM 12
Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 23. 04. 2012, a to:

- Doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D.
- paní Simonu Streitovou



201/10 ZM 12
Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 23.04.2012 ve složení:


–  předseda: Ing. Marek Veselý
–  člen: pan Pavel Stehlík
–  člen: Ing. Václav Klučka
–  člen: RSDr. Dušan Jaroš
–  člen: MUDr. Ivan Drábek





202/10 ZM 12
Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program 10. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy
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Majetkové záležitosti města


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
prodej pozemku parc.č. 2530/538-zahrada o výměře 257 m2 k.ú. Opava-Předměstí K.Z.za cenu stanovenou dohodou 185.040,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1178/11) 
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b)
prodej části pozemku parc.č. 1817-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1817/2 o výměře 338 m2 
k.ú. Opava-Předměstí panu Z. V. za cenu stanovenou dohodou 270.400,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11) 

c)
prodej části pozemku parc.č. 321-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 321/2 o výměře 6 m2 k.ú. Jaktař  R. a D. P. za cenu stanovenou dohodou 4.320,00 Kčtj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 960/11)

d)
prodej části pozemku parc .č. 326-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 326/2-ost.pl. o výměře 72 m2 k.ú. Jaktař . J. a D. S. za cenu stanovenou dohodou 51.840,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 832/11)

e)
prodej pozemků parc.č. 2962-zast.pl. a nádvoří o výměře 248 m2 k.ú. Jaktař  parc.č. 27/1-zast.pl. a nádvoří o výměře 460 m2 a části pozemku 
parc.č. 28-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 28/2 o výměře 131 m2  k.ú. Palhanec D.a J. R. za cenu stanovenou dohodou 434.800,00 Kč tj. 400,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 17/12)


f)
prodej pozemku parc.č.87-zahrada o výměře 842 m2 k.ú. Jakubčovice   P. a J.  Š.  za cenu stanoveno dohodou 58.940,00 Kč tj. 70,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11)


g)
prodej pozemku pod garáží parc.č. st.195/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 
26 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy  V. a P. Š za cenu stanovenou dohodou 13.000,00 Kč  tj. 500,00Kč/m2 (zveřejněnoč. 1178/11)

h)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/25-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí   J. K. za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)


i)
prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2722/35-zast.pl. a nádvoří o výměře 
47 m2 a parc.č. 2722/15-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 
k.ú.Opava-Předměstí  M. U. za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)



j)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/24-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí   R. S. za cenu stanovenou dohodou 
9.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)


k)
prodej části pozemku parc.č. 605-ost.pl./ost.komunikace na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 605/3 o výměře 1235 m2, části pozemku parc.č. 606/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 606/5 o výměře 162 m2 a pozemku parc.č. 606/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 57 m2 k.ú. Jaktař společnosti TRANSA spol. s r.o. za cenu dle znaleckého posudku 1.728.500,00 Kč tj. 1.189,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 692/11)


l)
prodej části pozemku parc.č. 1130/5 díl „f“-trvalý travní porost  o výměře 
154 m2 a části pozemku parc.č. 1130/6 díl „g“ –trvalý travní porost o výměře 406 m2 na nezapsaném geometrickém plánu sloučených do pozemku nově označeného parc.č. 1130/19 o výměře 560 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti Eos energy 300 s.r.o. za cenu stanovenou dohodou 448.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 258/12)
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m)
výkup části pozemku parc.č. 2890/79-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2890/451 o výměře 47 m2 
k.ú. Opava-Předměstí od    O. B.,  M. D., . R. G., . B. G., J. H., . M. H.,  M. H.,  L. M.,   M. V., . M. V. a . P. Z. a J. Ř. za cenu sjednanou dohodou 7.240,00 Kč tj. 200,00 Kč/m2 – cena za vypracování geometrického plánu

n)
výkup části pozemku parc.č. 95-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „l“ o výměře 12 m2 a části pozemku 
parc.č. st.8-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“j“ o výměře 17 m2 , které se slučují do nově označeného pozemku parc.č. 114/12 o celkové výměře 29 m2 k.ú. Zlatníky u Opavy 
od  vlastníka H.F.za cenu dle znaleckého posudku 13.920,00 Kč 
tj. 480,00 Kč/m2


o)
výkup části pozemku parc.č. 97-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „g“ o výměře 31 m2 a části pozemku 
parc.č. st.5-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“h“ o výměře 12 m2, které se slučují do nově označeného pozemku parc.č. 114/11 o výměře 43 m2 k.ú. Zlatníky u Opavy 
od  vlastníka J. V. za cenu dle znaleckého posudku 20.640,00 Kč
tj. 480,00 Kč/m2

p)
výkup části pozemku parc.č.st.9/1-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 114/14 o výměře 1 m2   k.ú. Zlatníky u Opavy od  vlastníka    B. S. za cenu dle znaleckého posudku 480,00 Kč a zrušení věcného břemene na nově vzniklém pozemku parc.č. 114/14 k.ú. Zlatníky u Opavy

q)
výkup části pozemku parc.č. PK parc.č. 190 na nezapsané geometrickém plánu značený novým parc.č. 185/10 o výměře 235 m2 k.ú. Milostovice 
od vlastníka J.B. za cenu stanovenou dohodou 58.750,00Kč tj. 
250,00 Kč/m2


r)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 112/5 na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „n“ o výměře 2 m2, který se sloučí do pozemku 
parc.č. 114/1 k.ú. Zlatníky u Opavy z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Moravskoslezského kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace (zveřejněno č. 196/12)


s)
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 114/1 na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „k+m“ o výměře 71 m2, který se sloučí do nově vzniklého pozemku parc.č. 114/13 a části na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „c“ o výměře 27 m2, který se sloučí do nově vzniklého pozemku parc.č. 114/10   a části pozemku ve zjednodušené evidenci parc.č. 319 na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“e“ o výměře 9 m2, který se sloučí do pozemku parc.č. 117 a části na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „a“ o výměře 40 m2 , který se sloučí do nově vzniklého pozemku parc.č. 114/10 k.ú. Zlatníky u Opavy z vlastnictví Moravskoslezského kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví Statutárního města Opavy

t)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 414/1-zahrada o výměře 378 m2 a parc.č. 416-zahrada o výměře 528 m2 k.ú. Opava-Předměstí Slezské univerzitě v Opavě (zveřejněno č. 56/12) s úpravou Darovací smlouvy v článku III.
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u)
souhlasné prohlášení ke kupní smlouvě uzavřené dne 5.10.2005 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a   J. H. a . L. R.. jako kupujícími, jejímž předmětem byl prodej bývalého  areálu Městského podniku služeb OPAVAN, státní podnik na ulici Obloukové v Opavě

2. 
neschvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 399-ost.pl. k.ú. Opava-Město


b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 60/15-zast.pl. 
a  nádvoří k.ú. Opava-Město

c)
koupi pozemku pod garáží parc.č. 2530/327-zast.pl. a nádvoří 
o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí   V. a I. K.

d)
koupi pozemku pod garáží parc.č. 2530/304-zast.pl. a nádvoří 
o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí   I. G. 
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Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 12/2012/PRI (MMOPP009TIFZ) 
mezi J. K., bytem Opava, P. M., bytem Kravaře a Statutárním městem Opava na výkup části pozemku parc.č. 1558 – orná půda, v předpokládané výměře 3 m2 v k.ú. Jaktař za cenu dle znaleckého posudku vypracovaným dle platných právních předpisů o oceňování majetku v době uzavření kupní smlouvy, a to po realizaci akce „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy – Otice - Opava (státní hranice)“ 


b)
smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 15/2012/PRI (MMOPP009TIE4) mezi P. U., bytem Opava a Statutárním městem Opava na výkup části pozemku parc.č. 1500/1 – orná půda, v předpokládané výměře 21 m2 v k.ú. Jaktař 
a parc.č. 1553 – orná půda, v předpokládané výměře Slezsk￩ divadlo17Slezsk￩ divadlo m2Slezsk￩ divadlo v k.ú. Jaktař 
za cenu dle znaleckého posudkuSlezsk￩ divadlo vypracovanýmSlezsk￩ divadlo dleSlezsk￩ divadlo platnýchSlezsk￩ divadlo právníchSlezsk￩ divadlo předpisů oSlezsk￩ divadlo oceňováníSlezsk￩ divadlo majetkuSlezsk￩ divadlo v doběSlezsk￩ divadlo uzavřeníSlezsk￩ divadlo kupníSlezsk￩ divadlo smlouvy, 
a to po realizaci akce „CyklistickáSlezsk￩ divadlo stezkaSlezsk￩ divadlo HradecSlezsk￩ divadlo nadSlezsk￩ divadlo Moravicí - Branka 
uSlezsk￩ divadlo Opavy – Otice - OpavaSlezsk￩ divadlo (státníSlezsk￩ divadlo hranice)“  
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Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města


schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích s účinností od 15.05.2012
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Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013  

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2011-2013 za rok 2011
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje



a)
finanční dotaci občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, 
IČ 26593548, ve výši 36.000,00 Kč jako finanční spoluúčast obce v rámci projektu schváleného Moravskoslezským krajem s názvem „Individuální doprava pro osoby se zdravotním postižením“ v rámci programu „Podpora realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2012“



b)
finanční dotaci Charitě Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591,  ve výši 50.000,00 Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna


2.
schvaluje



a)
smlouvu, MMOPP007K40Z, mezi  statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným, 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Centrem 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 36.000,00 Kč
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b)
dodatek č. 1 MMOPP007K41U ke smlouvě MMOPP00CFD2E mezi statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem















  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/3/Z




ve výdajích – odbor sociálních věcí





Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s. – osobní asistence





(4351,5222,00000000,0040, 0000102000000)
 + 36.000,00 Kč










Charita Opava – chráněné dílny





(4377,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 50.000,00 Kč










Dotace na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb v roce 2012





(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 86.000,00 Kč






3.
neschvaluje


a)
finanční dotaci občanskému sdružení DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava – Předměstí, IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 40.000,00 Kč



b)
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 



c) 
finanční dotaci občanskému sdružení DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava – Předměstí, IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 130.000,00 Kč 
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Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb na území SMO

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb na území statutárního města Opavy, včetně příloh: Jednací řád pracovní skupiny KPSS, Jednací řád koordinační skupiny KPSS, Jednací řád Komisí Rady statutárního města Opavy 
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Udělení Ceny Statutárního města Opavy OG za celoživotní práci s mládeží v oblasti střeleckého sportu


Zastupitelstvo města

1.
schvaluje



udělení Ceny Statutárního města Opavy OG za celoživotní práci s mládeží v oblasti střeleckého sportu


2.
schvaluje

  
Rozpočtové opatření č. 2012/4/Z



ve výdajích – odbor Finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 20.000,00 Kč







ve výdajích – odbor Kancelář primátora




Ceny města




(3399,5492,00000000, 0120,0001064000000)
+ 20.000,00 Kč
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Udělení Ceny Petra Bezruče


Zastupitelstvo města


schvaluje



udělení Ceny Petra Bezruče IH za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kultury Statutárního města Opavy 
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Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2012


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
přijetí účelové dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 300.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu domu čp.290, zvaného  
„U mouřenína“, Mezi trhy 2, k. ú. Opava - Město – oprava vnitřního schodiště - I.etapa, ve vlastnictví Z. P., v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ 
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b)
poskytnutí účelové dotace ve výši 60.630,-Kč jako spoluúčasti SMO 
na obnově domu čp.290, zvaného  „U mouřenína“, Mezi trhy 2, k. ú. Opava - Město – oprava vnitřního schodiště - I.etapa, ve vlastnictví Z. P., v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ včetně přijaté účelové dotace 


  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/5/Z



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Ostatní neinvestiční transfery
ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034054,0020,0002452000000)
 + 300.000,00 Kč


Ve výdajích – odbor hlavního architekta a ÚP




Program regenerace městských památkových zón účelová dotace 
Z. P. na obnovu domu čp.290, k.ú. Opava-Město-oprava vnitřního schodiště – I.etapa




(3322,5223,00034054,0080,0002452000000)
(3322,5223,00000000,0080,0002452000000)
+ 300.000,00 Kč
+ 60.630,00 Kč



Odbor finanční a rozpočtový
Podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)

- 60.630,00 Kč


Změna účelového zdroje je vyhrazena Ministerstvu kultury
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Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov  a Střediska volného času, Opava o příslib zřizovatele k předfinancování 
a spolufinancování projektu


Zastupitelstvo města



schvaluje 


a)
příslib zřizovatele k předfinancování  a spolufinancování projektu „Přátelství nezná hranice“ Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov – příspěvková organizace, IČ 70999163 ve výši 280.000,00 Kč


b)
příslib zřizovatele k předfinancování  a spolufinancování projektu „Jsme sousedé – poznejme se tedy“ Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace, IČ 7201397 ve výši 850.000,00 Kč
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Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru mezi SMO a ČSOB a.s.

Zastupitelstvo města


schvaluje



Dodatek č. 1 MMOPP00CXMO3 ke Smlouvě o úvěru č. 0477/11/5628,  ze dne 5.5.2011 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, zastoupenou Bc. Romanem Havrlantem a 
Ing. Michalem Klapuchem, pobočka Opava, Ostrožná 17, 746 01 Opava
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Zapojení zůstatku Základního běžného účtu (ZBÚ) a Finanční vypořádání (FV) za rok 2011

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
Rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2011 dle tabulky FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2011


b)
Rozpočtové opatření č. 2012/6/Z



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2011 ze ZBÚ




(0000,8115,00000014,0000,0000000000000)
+ 6.000.000,00 Kč



(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 43.774.311,79 Kč



(0000,8115,33100000,0000,0000000000000)
 + 317.808,44 Kč



(0000,8115,33100020,0000,0000000000000)
 + 367.210,00 Kč



(0000,8115,00000327,0000,0000000000000)
 + 413.816,00 Kč



(0000,8115,33514012,0000,0000000000000)
 + 346.870,89 Kč



(0000,8115,33514013,0000,0000000000000)
 + 1.509.011,67 Kč



(0000,8115,33514924,0000,0000000000000)
 + 255.000,00 Kč







ve financování a ve výdajích




dle přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2011
+ 52.984.028,79 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2012/7/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 59.843.783,44 Kč







ve financování




Příděl do rezervního fondu



236 0200
(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
- 10.000.000,00 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 7.222.495,44 Kč







ve výdajích – odbor investic




ZŠ Englišova – zateplení, výměna oken




(3113,6121,00000120,0220,0007755000000)
+ 20.356.257,00 Kč



Cyklostezka č.55 Krnov – Velké Hoštice




(2219,6121,00000120,0220,0007959000000)
+ 12.765.031,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




Jmenovité akce TS – lis na plastový odpad, skatepark




(6409,5901,00000120,0790,0004000000000)
+ 9.500.000,00 Kč
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje



smlouvu, MMOPP00CXMU9, 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 opravu laviček na tribuně Tyršova stadiónu, ve výši 150.000,00 Kč


2.
schvaluje


  
Rozpočtové opatření č. 2012/8/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 36.300,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 36.300,00 Kč 








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
-150.000,00 Kč








TJ Sokol Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000354000000)
+ 150.000,00 Kč
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Schválení smluv

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXQI5, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ČR – 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 částečnou rekonstrukci centrální stanice v Opavě spočívající v instalaci nového náhradního zdroje elektrické energie a  s tím související rekonstrukci elektroinstalace, stavebních úprav a výměnu nevyhovujících vjezdových vrat do garáží stanice v Opavě, ve výši 450.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXMPY, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a 4STREET se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ 22868127, zastoupeným Liborem Menšíkem, statutárním zástupcem, na projekt Hudební zkušebna pro mládež 4STREET – grantový okruh 2.1, ve výši 70.000,00 Kč

c)
smlouvu, MMOPP00CXMQT, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem přátel opavského středoškolského sboru LUSCINIA se sídlem Komenského 5, 746 01 Opava, IČ 66144302, zastoupeným Darjou Jedličkovou, statutárním zástupcem a Mgr. Eliškou Slovíkovou, statutárním zástupcem, na projekt podpora činnosti opavského středoškolského sboru LUSCINIA při MGO Opava – grantový okruh 2.1, ve výši 80.000,00 Kč

d)
smlouvu, MMOPP00CXM96, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Bludným kamenem o.s. se sídlem Gudrichova 6, 746 01 Opava, IČ 66144108, zastoupeným MVDr. Martinem Klimešem, statutárním zástupcem, na projekt Pohyb-Zvuk-Prostor 2012 – grantový okruh 2.2, ve výši 60.000,00 Kč

e)
smlouvu, MMOPP00CXMDM, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Imrichem Veberem se sídlem Antonína Sovy 37, 747 05 Opava 5, IČ 46083294, na projekt HOMOurban – grantový okruh 2.3, ve výši 60.000,00 Kč

f)
smlouvu, MMOPP00CXMLI, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Církevní konzervatoří Opava se sídlem Beethovenova 1, 746 01 Opava, IČ 68941811, zastoupenou Ing. Evou Bláhovou, ředitelkou, na projekt Cyklus adventních koncertů 2012 – grantový okruh 2.4, ve výši 60.000,00 Kč


  g)
Rozpočtové opatření č. 2012/9/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Kulturní granty – okruh 2.1




(6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
 - 150.000,- Kč
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4STREET




(3429,5222,00000000,0020,0000444000000)
+ 70.000,- Kč








LUSCINIA




(3312,5222,00000000,0020,0000203000000)
+ 80.000,- Kč








Kulturní granty – okruh 2.2




(6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
 - 60.000,- Kč








Bludný kámen




(3319,5222,00000000,0020,0000202000000)
+ 60.000,- Kč








Kulturní granty – okruh 2.3




(6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
 - 60.000,- Kč








Imrich Veber




(3316,5212,00000000,0020,0000265000000)
+ 60.000,- Kč








Kulturní granty – okruh 2.4




(6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
 - 60.000,- Kč








Církevní konzervatoř




(3126,5223,00000000,0020,0000227000000)
+ 60.000,- Kč
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Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Opavy v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010
Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2011 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 2011 ve srovnání s rokem 2010


b)
Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2011 v oblasti požární ochrany na území města Opavy
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Změna č. 12 Územního plánu města Opavy

Zastupitelstvo města


vydává


Změnu č. 12 Územního plánu města Opavy
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Granty 2012 – vyhodnocení poukázkového systému

Zastupitelstvo města

1.
revokuje



usnesení č. 196/09 ZM 12/a) ze dne 27.2.2012 (ZMO schvaluje rozdělení finančních prostředků do jednotlivých grantových programů pro rok 2012) v části týkající se grantového programu 1.2. Pravidelná sportovní činnost


2.
schvaluje


a)
rozdělení finančních prostředků v rámci grantového okruhu Sport, konkrétně v programu 1.2. Pravidelná sportovní činnost

b)
finanční dotace žadatelům v grantovém programu 1.2. Pravidelná sportovní činnost pro rok 2012 dle přílohy č. 1, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení





3.
schvaluje

a)
smlouvu, (MMOPP00CXM8B), 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 Gymnastickým klubem – Špičková – Opava, Mírová 29b, 746 01  Opava, IČ 68941455, zastoupeným Ing. Drahomírou Špičákovou, statutárním zástupcem na projekt v rámci pravidelné sportovní činnosti – grantový program 1.2., ve výši 170.000,00 Kč



b)
smlouvu, (MMOPP00CXM30), 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 JANTAR Opava, Jaselská 2754/20, 746 01  Opava, IČ 13643444, zastoupeným Ing. Jiřím Složilem, předsedou na projekt v rámci pravidelné sportovní činnosti – grantový program 1.2., ve výši 83.500,00 Kč


c)
smlouvu, (MMOPP00CXM5Q), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tenisovým klubem Opava, Nerudova 25a, 746 01  Opava, IČ 68941633, zastoupeným Mgr. Jiřím Šulákem, statutárním zástupcem na projekt v rámci pravidelné sportovní činnosti – grantový program 1.2., ve výši 53.500,00 Kč


d)
smlouvu, (MMOPP00CXM4V), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HAPPY SPORT OPAVA, U Švédské kaple 50, 747 05 Opava 5, IČ 65888774, zastoupeným Ing. Davidem Šťastným, předsedou na projekt v rámci pravidelné sportovní činnosti – grantový program 1.2., ve výši 81.000,00 Kč


e)
smlouvu, (MMOPP00CXM6L), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tenisovým klubem Minerva Opava, U Spavice 2, 746 01 Opava, IČ 14615771, zastoupeným Pavlem Lykem, statutárním zástupcem na projekt v rámci pravidelné sportovní činnosti – grantový program 1.2., ve výši 58.500,00 Kč


f)
smlouvu, (MMOPP00CXM7G), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Asociací TOM ČR, TOM 4207 KADAO, Dostojevského 14, 746 01 Opava, IČ 75074982, zastoupeným Mgr. Tomášem Weichtem, statutárním zástupcem na projekt v rámci pravidelné sportovní činnosti – grantový program 1.2., ve výši 69.000,00 Kč



 g)
Rozpočtové opatření č. 2012/10/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 515.500,00 Kč








Gymnastický klub Špičková




(3419,5222,00000000,0020,0000372000000)
+ 170.000,00 Kč








SK Jantar




(3419,5222,00000000,0020,0000307000000)
+ 83.500,00 Kč








Tenisový klub Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000341000000)
+ 53.500,00 Kč








HAPPY SPORT Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000323000000)
+ 81.000,00 Kč








TK Minerva Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000308000000)
+ 58.500,00 Kč








TOM ČR, KADAO




(3419,5222,00000000,0020,0000375000000)
+ 69.000,00 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 15.02.2012 do 02.04.2012
 -      zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od  
        24.02.2012 do 18.04.2012

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 15.02.2012 do 02.04.2012

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 24.02.2012 do 18.04.2012
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Informace o  došlých  písemnostech  adresovaných  zastupitelstvu  města 
za období od 16.02.2012

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 16.02.2012
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy
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Kupní smlouva a Dohoda o narovnání - HC Slezan

Zastupitelstvo města


schvaluje 


a)
kupní smlouvu, PID MMOPP00AD3M8, uzavřenou mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako kupujícím a o.s. HC Slezanem Opava, se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ: 00535176, jednající Aloisem Hadamczikem, předsedou sdružení a Petrem Beránkem, členem výboru sdružení, jako prodávajícím – pozemky parc. č. 6/1, parc. č. 6/11 a parc. č. 6/12, vše v k.ú. Opava-Město, za celkovou kupní cenu 11.170.650,00 Kč


b)
dohodu o narovnání, PID MMOPP00C4KOY, uzavřenou mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, o.s. HC Slezanem Opava, se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ: 00535176, jednající Aloisem Hadamczikem, předsedou sdružení a Petrem Beránkem, členem výboru sdružení a HC SLEZANEM OPAVA a.s., se sídlem Holasická 2, 747 05 Opava, IČ: 25845802, jednající Aloisem Hadamczikem, předsedou představenstva, a to za podmínky, 
že Statutární město Opava současně uzavře kupní smlouvu 
(PID MMOPP00AD3M8) k pozemkům parc. č. 6/1, parc. č. 6/11 
a parc. č. 6/12, vše v k.ú. Opava-Město
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Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí


a)
ročenku Slezského divadla Opava, p.o. za rok 2011


b)
vyjádření vedení Slezského divadla Opava, p.o. ze dne 23.03.2012 k materiálu p. J.S. ze dne 27.02.2012


c)
„Petici za navýšení rozpočtu Slezského divadla Opava pro rok 2012“ předanou Statutárnímu městu Opava dne 04.04.2012


2.
neschvaluje


navýšení rozpočtu Slezského divadla Opava, p.o. 

3.
ukládá


řediteli Slezského divadla Opava, p.o. Ing. Jindřichu Paskerovi zpracovat analýzu čerpání rozpočtu Slezského divadla Opava, p.o. dle výsledků k 30.06.2012 a tuto analýzu předložit Zastupitelstvu statutárního města Opavy dne 17.09.2012

Z: Ing. Pasker, SDO
T: 17.09.2012








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



		

