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Usnesení
z 10. zasedání 
Zastupitelstva
statutárního města Opavy
dne 23.11.2015
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Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 23.11.2015, a to:


	Ing. Ondřeje Tůmu
	MUDr. Ivana Drábka 
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Volba členů navrhované komise


Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 23.11.2015 ve složení:


	předseda: Ing. arch. Petr Mlýnek

člen: Ing. Jana Kolarczyková
člen: Ing. Martin Viltavský
člen: Ing. Pavla Brady
člen: Bc. Hana Brňáková
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Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy


Zastupitelstvo města


schvaluje


program 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
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Založení městské společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.

Zastupitelstvo města

1. 
rozhodlo

a)
o založení společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Hokejový klub Opava s.r.o. Statutárním městem Opavou jako jediným zakladatelem 


b)
že společnost Hokejový klub Opava s.r.o. se zakládá za účelem provozování a rozvoje ledního hokeje a jiných sportů ve městě Opava, a to alespoň v rozsahu, v jakém jej nyní provozuje společnost HC SLEZAN OPAVA a.s. se sídlem Opava – Kateřinky, Holasická 1154/2, PSČ: 747 05, IČ: 25845802 (dále jen „Společnost HC SLEZAN OPAVA a.s.“) ve spolupráci se spolkem HC Slezan Opava, se sídlem Opava, Zámecký okruh 8, IČ: 00535176 (dále jen „spolek HC Slezan Opava“) pod názvem HC SLEZAN OPAVA  


2.
schvaluje
níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do orgánů společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., jejímž je město jediným zakladatelem,

a)
jako jednatele společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.
- p. Miroslava Glose, bytem Opava 
- p. Milana Koláře, bytem Opava


b)
do dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.
- p. Davida Musiala, bytem Kravaře 
- MUDr. Jindřicha Sobotku, bytem Opava
- Ing. Mgr. Jaroslava Černého, bytem Opava
- Ing. Jana Stanjuru, bytem Opava
- Ing. Libora Witasska, bytem Opava


3.
schvaluje

a)
upravenou zakladatelskou listinu společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. 

b)
peněžitý vklad Statutárního města Opavy do základního kapitálu společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. ve výši 3.500.000,- Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých) a jeho neprodlené splacení na zvláštní účet u banky, který zřídí správce vkladu, tak, aby byl dodržen níže uvedený harmonogram zahájení činnosti společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. 


c)
Rozpočtové opatření č. 2015/39/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000020,0020,0002993000000)
  - 3.500.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



HC Slezan Opava – nákup majetkových podílů




(3412,6202,00000020,0050,0000352000000)
+ 3.500.000,00 Kč 
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4.
souhlasí

a)
aby společnost Hokejový klub Opava s.r.o. za účelem naplnění účelu svého založení koupila od společnosti HC SLEZAN OPAVA a.s., příp. i od spolku 
HC Slezan Opava, na základě konceptu kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), hmotný a nehmotný majetek vymezený v Kupní smlouvě jako předmět převodu (dále jen „Předmět koupě“) s tím, že kupní cena může činit nejvýše 2.700.000,- Kč a že případnou zásadní změnu Kupní smlouvy musí předem odsouhlasit rada Statutárního města Opavy  

b)
s tím, že nekoupí-li společnost Hokejový klub Opava s.r.o. Předmět koupě dle Kupní smlouvy, vybuduje společnost Hokejový klub Opava s.r.o. hokejový klub provozující lední hokej a jiné sporty ve městě Opava od úplného základu z peněžitého vkladu Statutárního města Opavy do základního kapitálu společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. 


5.
ukládá

a)
jednatelům společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., aby kupní cenu Předmětu koupě, bude-li to možné, sjednali při respektování její nepřekročitelné maximální výše 2.700.000,- Kč v požadovaném rozsahu hmotného a nehmotného majetku. Nebude-li to možné sjednat v požadovaném rozsahu, může být kupní cena alikvotně snížena 

b)
jednatelům společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., aby do jednoho měsíce po nabytí účinnosti Kupní smlouvy kopii této smlouvy doručili Statutárnímu městu Opava včetně zdůvodnění kupní ceny případně zdůvodnění neuzavření kupní smlouvy


6.
bere na vědomí



následující harmonogram zahájení činnosti společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.: 
	23. 11. 2015: schválení založení společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. 

opatření živnostenského oprávnění k zapisovanému předmětu podnikání 
založení zvláštního účtu u banky správcem vkladu 
splacení peněžitého vkladu městem na zvláštní účet u banky  
opatření dokladu k doložení právního důvodu užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo společnosti 
opatření dalších dokladů potřebných pro zápis společnosti do obchodního rejstříku (např. čestná prohlášení jednatelů a členů dozorčí rady, že splňují podmínky pro výkon funkce a že souhlasí se zápisem své osoby do obchodního rejstříku) 
zápis společnosti do obchodního rejstříku (čímž společnost vzniká) 
přijetí společnosti za člena Českého svazu ledního hokeje 
do 9. 12. 2015: uzavření Kupní smlouvy 
	10. 12. 2015: příslušný orgán Českého svazu ledního hokeje na základě uzavřené Kupní smlouvy rozhodne o schválení převodu práv účasti v soutěžích doposud náležejících společnosti HC SLEZAN OPAVA a.s., příp. spolku HC Slezan Opava ve prospěch společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. a rovněž o přestupu hráčů doposud registrovaných za společnost HC SLEZAN OPAVA a.s., příp. za spolek HC Slezan Opava do společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. 
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7.
pověřuje


p. Miroslava Glose, bytem Opava, provedením registrace živností Hokejového klubu Opava s.r.o. v souladu se zakladatelskou listinou dle bodu 3a) tohoto usnesení
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7/10
Slezské divadlo Opava


Zastupitelstvo města

1.
doporučuje


Radě statutárního města Opavy odvolání ředitele p. Karla Drgáče z funkce ředitele SD, a to na nejbližší schůzi Rady SMO


Z: RMO
T: nejbližší schůze RMO


2.
ukládá


Finančnímu výboru ZMO a Kontrolnímu výboru ZMO, aby ve spolupráci s MMO provedli kontrolu hospodaření Slezského divadla Opava, zejména ve 2. polovině roku 2015


Z: předseda KV ZMO a FV ZMO









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


