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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY


										   


U S N E S E N Í

z 15. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 10. 12. 2012
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Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 10. 12. 2012, a to:

-  Mgr. Lenku Mikulovou
-  Ing. Vladimíra Javorského
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Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 10. 12. 2012 
ve složení:


–  předseda: Bc. Marek Vinárek
–  člen: Ing. Radim Křupala
–  člen: MUDr. Jiří Hájek
–  člen: pan Lubomír Fišer
–  člen: MUDr. Ivan Drábek
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Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program 15. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy
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Příslib zřizovatele k  předfinancování a spolufinancování projektu ZŠ Opava, Ochranova  6 – revokace usnesení


Zastupitelstvo města



revokuje


usnesení č. 239/12 ZM 12 ze dne 25.06.2012 (ZMO schvaluje příslib zřizovatele k předfinancování  a spolufinancování projektu „Příroda 
bez hranic“ Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace, IČ 70999236 ve výši 500.000,00 Kč)
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Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP003LV14) ke Zřizovací listině Základní školy 
Nový svět, Opava, příspěvková organizace se sídlem Komenského 880/13, 746 01 Opava


b)
dodatek č. 6 (MMOPP003LV2Z) ke Zřizovací listině Základní školy 
T. G. Masaryka, Riegrova 13 - příspěvková organizace se sídlem Riegrova 13, 746 01 Opava
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Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy územní investice pro území ostravské aglomerace

Zastupitelstvo města



schvaluje



Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy územní investice pro území ostravské aglomerace
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Majetkové záležitosti města


Zastupitelstvo města

a)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva 
PID MMOPP00ANB2U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a M. H. jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc.č. 1603 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí  za kupní cenu 43.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


b)
kupní smlouvu PID MMOPP009Q39T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Mgr. L. P.jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2704/20 – ostatní plocha,  na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 2704/27- ostatní plocha, 
v k.ú. Opava-Předměstí za cenu dle znaleckého posudku 32.000,00 Kč,
 tj. 457,00 Kč/m2  + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00AN71R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem prodej části pozemku parc.č. 299 – zahrada, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 299/2 - zastavěná plocha        a nádvoří, vše v k.ú. Jaktař za kupní cenu podle znaleckého posudku       ve výši 12.250,00 Kč, tj. 1.114,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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d)
kupní smlouvu PID MMOPP00AD2BY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a J. Ch., paní J. F., panem M. P., panem 
 Z. P., paní A. C., paní E. V. a panem V. O. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2154/17 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí     za kupní cenu 129.565,00 Kč (cena dle zásad)

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00BWGJS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a J. Ch.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2154/57 - zastavěná plocha a nádvoří, 
v  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 12.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

f)
kupní smlouvu PID MMOPP00AN70W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem L. M. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 112/31 –zastavěná plocha    a nádvoří a prodej části pozemku parc.č. 112/29 – zastavěná plocha a nádvoří,  
na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 112/47- ostatní plocha, vše v k.ú. Opava-Předměstí v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 12.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

g)
kupní smlouvu PID MMOPP009Q47W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely A. a K. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2724/80  zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

h)
kupní smlouvu PID MMOPP009Q461 mezi Statutárním městem Opavou  jako prodávajícím a manžely V. a Ing. M. C. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2702/407  zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 13.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

i)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANAED mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. H. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 1085 – zastavěná plocha  a nádvoří, 
v k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

j)
kupní smlouvu PID MMOPP00AN6UX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Ing. P. F. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2724/25 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč,  tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

k)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANA21 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Ing. H. T. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1561/5 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2      (cena dle zásad)

l)
kupní smlouvu PID MMOPP00AN7C8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem D. T. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 456/2 - zast.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 456/7 - ost.pl.,k.ú. Opava - Město za kupní cenu 151.000,00 Kč, tj. 4.871,00 Kč/m2 (cena dohodou)    + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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m)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANA5M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. M. a B. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 326/1  zast.pl.,na nezapsaném geometrickém plánu značené novým   parc.č. 326/3 - ostatní plocha, 
v k.ú. Jaktař za cenu 64.000,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2  (cena dohodou) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

n)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva PID MMOPP00ANBDB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní J. G., manžely J. K.  a Z. K., manžely P. P. a J. P. a panem M. S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 632/1- zahrada a parc.č. 634 - ost.pl. , v k.ú. Opava - Předměstí za kupní   cenu 
680.800,00 Kč (cena dle zásad)


o)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva
PID MMOPP00ANAKJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely P. K. a A. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 1497/1 - zast.pl.  a parc.č. 1497/7 -  zahrada , 
v k.ú. Opava  - Předměstí za kupní cenu 275.200,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

p)
směnnou smlouvu PID MMOPP00AN6WN mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a panem M. F. na straně druhé, jejímž předmětem je směna části pozemku parc. č. 964/1 – ost.pl., na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc. č. 964/7 – zast.pl., ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku  parc. č. 878 – zast.pl., 
na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc. č. 878/2 – ost.pl., ve vlastnictví pana M.F.,  vše v k.ú. Komárov u Opavy  

q)
dodatek č. 2 PID MMOPP00AN77X ke smlouvě o nájmu a o budoucí kupní smlouvě ze 14.5.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.1.2011, mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím    a panem L. D. jako nájemcem a budoucím kupujícím

r)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 3035/59 - ost. pl., 
k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy
295/15 ZM 12
7/15
s)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 87/1- ost.pl. v katastrálním území Kateřinky u Opavy, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s níže uvedenými závazky:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat  a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2. této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět
ve prospěch třetí osoby a nelze ji ani vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

	V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
	v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. I. nebo její část na třetí osobu nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal

v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2., bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 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 poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
	Bude-li zjištění sankce 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 článku III. 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. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v odst. 1. tohoto článku.
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t)
kupní smlouvu PID MMOPP00AD2H4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. J. C. a A. C.,  Ing. I. V., MVDr. M. H., manžely O. B. a L. B., manžely D. V.  a V. V., paní M. Š., panem M. G., Ing. J. P. a panem M. O.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 502 a části pozemku parc.č. 504/1 – zahrada, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 504/9 – zahrada v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 644.373,00 Kč (cena dle zásad)    

2. 
 schvaluje


a)
revokaci usnesení  ZSMO č. 139/08 ZM 11odst. 5, písm. a) ze dne 12.12.2011 (ZSMO neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.554-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú.Jaktař)


b)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva PID MMOPP009Q4C7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím 
a paní M. G. jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 554- orná půda, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 554/2 orná půda, v k.ú. Jaktař za cenu 423.200,00 Kč,  
tj. 800,00 Kč/m2  (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



3.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 466/4 - zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Opava            -Město

b)
prodej části pozemku parc.č. 456/2 - zast.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 456/7  ost.pl.,k.ú. Opava-Město manželům   Ing. L. H.a MUDr. J. H. za kupní cenu 50.000,00 Kč, 
tj. 1.613,00 Kč/m2

c)
záměr směny části pozemku parc.č. 841/3 – trvalý travní porost,              v k.ú. Komárov u Opavy dle zákresu na snímku katastrální mapy                 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc.č. 518/40 – orná půda, v k.ú. Branka u Opavy ve vlastnictví paní B. B.

4.
odročuje


projednání směnné smlouvy PID MMOPP00ANA16 mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a obcí Březová na straně druhé, jejímž předmětem je směna pozemku parc. č. 457/1 – trvalý travní porost, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemky parc.č. 482 - orná půda,            parc. č. 485 - orná půda a části pozemku parc. č. 487 - orná půda,  
na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc. č. 487/2 – orná půda ve vlastnictví obce Březová, vše v k.ú. Leskovec u Opavy    
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Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Zastupitelstvo města

1.
 revokuje



usnesení č. 85/04 ZM 11 ze dne 02.05.2011 (Zastupitelstvo města schvaluje dohodu č. 15/2011/PRI (MMOPP009BPCJ) o budoucí realizaci stavby mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 723 02 Ostrava, IČ: 00095711 a Statutárním  městem Opava  na akci „Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká III. etapa“)


2.
schvaluje



dohodu č. 74/2012/PRI (MMOPP009TGDN) o budoucí realizaci stavby mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Statutárním  městem Opava  na akci „Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká III. etapa“
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Realizace investičních akcí v roce 2013

Zastupitelstvo města


schvaluje



seznam investičních akcí na rok 2013




298/15 ZM 12
10/15
Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2013

Zastupitelstvo města


schvaluje



seznam projektových dokumentací na rok 2013
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

 1.

schvaluje



smlouvu, MMOPP00CXHKM, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Žižlavským se sídlem Krnovská 25/45, 746 01 Opava, IČ 65518161, na provozní náklady kina Mír v roce 2013, ve výši 200.000,- Kč



 2.
schvaluje


dodatek č. 1, MMOPP00CXIF4,  ke smlouvě, MMOPP00CXKPC  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 Opava se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, na prodloužení čerpání a vyúčtování dotace roku 2012 


 3.
neschvaluje


 a)
finanční dotaci Římskokatolické farnosti Opava – Kateřinky se sídlem Kostelní 118/4, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 47810475, na druhou etapu rekonstrukce střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Kateřinkách, ve výši 2.000.000,00 Kč


 b)
finanční dotaci Triatlon teamu Opava se sídlem Fügnerova 44, 747 05 Opava 5, IČ 22831843, na provoz klubu v roce 2012, ve výši 70.000,00 Kč


 4.
schvaluje

  
Rozpočtové opatření č. 2012/16/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový









Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 200.000,00 Kč








Martin Žižlavský




(3313,5212,00000000,0020,0000431000000)
+ 200.000,00 Kč






 5.
nepřijalo usnesení 


ke smlouvě MMOPP00CXIYH, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností PEPA sport Opava spol. s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava, IČ 63320088, zastoupenou Stanislavem Pešátem, jednatelem, na 34.ročník GRAND PRIX PEPA OPAVA a Sportovní víkend Pepa Opava, ve výši 90.000,00 Kč





300/15 ZM 12
12/15
Schválení dotačních smluv na rok 2013 – přímá podpora z rozpočtu SMO

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



v návaznosti na bod 13/15 -  Rozpočet města na rok 2013, rozpočtový výhled 2014-2015  

a)
Smlouvu MMOPP00CXI5I, 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, na sportovní činnost, ve výši 7.000.000,00 Kč


b)
Smlouvu MMOPP00CXI4N, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HC SLEZANEM OPAVA  a.s. se sídlem Holasická 1154/2, 747 05 Opava – Kateřinky,, IČ 25845802, zastoupeným Marcelem Hadamczikem, členem představenstva, na provoz Sportovního centra mládeže HC SLEZANU OPAVA a.s., ve výši 4.000.000,00 Kč


c)
Smlouvu MMOPP00CXHV3, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TJ OPAVA se sídlem Lipová 2, 746 01 Opava, IČ 00495948, zastoupenou Evou Kociánovou, předsedkyní, na sportovní činnost, ve výši 440.000,00 Kč


d)
Smlouvu MMOPP00CXI3S, 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 činnost družstev mládeže, ve výši 660.000,00 Kč


e)
Smlouvu MMOPP00CXI2X, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Pavlou Brady, předsedkyní představenstva, na sportovní činnost, ve výši  7.800.000,- Kč


f)
Smlouvu MMOPP00CXIAT, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleských, předsedou 
a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, na sportovní činnost, ve výši 740.000,00 Kč

g)
Smlouvu MMOPP00CXI9Y, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem plaveckých sportů se sídlem Zámecký okruh 4, 746 01 Opava, 
IČ 47815345, zastoupeným Vladimírem Ryplem, předsedou a 
Ing. Václavem Jedličkou, místopředsedou, na sportovní činnost, ve výši 350.000,00 Kč
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h)
Smlouvu MMOPP00CXI83, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením Přátelé orientačního běhu Opava, o.s. se sídlem Vojanova 31a, 746 01 Opava, IČ 26534991, zastoupeným Ing. Miroslavem Hadačem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 170.000,00 Kč


i)
Smlouvu MMOPP00CXHYO, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Kánoe klubem Opava se sídlem Jaselská 24, 747 05 Opava 5, IČ 00536105, zastoupeným Kamilem Křempkem, hospodářem, na sportovní činnost, ve výši 250.000,00 Kč


j)
Smlouvu MMOPP00CXI78, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA se sídlem Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26541645, zastoupeným Ing. Pavlem Frankem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 450.000,00 Kč


k)
Smlouvu MMOPP00CXI6D, 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, zastoupeným Mgr. Přemyslem Novákem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 500.000,00 Kč


l)
Smlouvu MMOPP00CXHXT, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Pavlou Brady, předsedkyní představenstva, na provoz, ve výši 2.800.000,00 Kč


m)
Smlouvu MMOPP00CXHWY, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mendelovým gymnáziem , Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na lyžařský výcvik, ve výši 68.000,00 Kč


n)
Smlouvu MMOPP00CXI12, 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, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací se sídlem Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava, IČ 47813482, zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou, ředitelkou, na lyžařský výcvik, ve výši 36.800,00 Kč


2.
bere na vědomí



platební kalendář, podle kterého budou uvolňovány finanční prostředky určené na provoz a údržbu sportovní haly společnosti HALA OPAVA a.s.




301/15 ZM 12
13/15
Rozpočet města na rok 2013
Rozpočtový výhled 2014 – 2015


Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


závazné ukazatele rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2013

2.
bere na vědomí



rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015 

3.
uděluje



Radě SMO kompetence k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst.2., písm.a) zákona č.128/2000Sb. o obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v rozsahu:

a)
všechna rozpočtová opatření, týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), z Úřadu regionálních rad soudržnosti (ÚRR) a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčil jinak


b)
ostatní rozpočtová opatření, zvyšující nebo snižující schválený rozpočet 
do úhrnné výše 10-ti% celkové schválené částky rozpočtu. Do tohoto finančního objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu schválených položek, např. do jednotlivých akcí nebo jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou



302/15 ZM 12
14/15
Dohoda o spolupráci při vyhotovení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „I/11 Opava, severní obchvat-západní část“

Zastupitelstvo města



schvaluje



dohodu o spolupráci při vyhotovení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „I/11 Opava, severní obchvat-západní část“ (MMOPP00D76CS) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupeno Davidem Čermákem, generálním ředitelem a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem










303/15 ZM 12
15/15
Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2013

Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
podání žádosti o neinvestiční dotaci s názvem „Terénní práce v Opavě 2013“ v rámci dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – dotační program Podpora terénní práce pro rok 2013


b)
finanční spoluúčast města žádosti „Terénní práce v Opavě 2013“ ve výši 150.400,00 Kč




304/15 ZM 12
16/15
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

Zastupitelstvo města

1.
neschvaluje



a)
změnu účelového určení části dotace poskytnuté organizaci ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s., se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 68177615, na poskytování sociálních služeb na rok 2012 (část dotace ve výši 70.000,00 Kč 
ze sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Legal 
na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)


b)
dodatek č. 1 MMOPP007K8F4 ke smlouvě MMOPP00CFCXA mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s., se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní


  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/17/Z




ve výdajích – odbor sociálních věcí





ELIM Opava – nízkoprahové kluby pro děti a mládež





(4375,5222,00000000,0040,0000161000000)
- 70.000,00 Kč










ELIM Opava – sociálně aktivizační služby





(4371,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 70.000,00 Kč








2.
schvaluje


a)
finanční dotaci občanskému sdružení KAFIRA, se sídlem Horní náměstí 47, 746 01 Opava, IČ 26588773, zastoupeným Janem Horákem, ředitelem, 
ve výši 39.000,00 Kč
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b)
dodatek č. 1 MMOPP007K43K ke smlouvě MMOPP00CFD39 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a občanským sdružením KAFIRA, se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 26588773, zastoupeným Janem Horákem, ředitelem 


  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/18/Z




ve výdajích – odbor sociálních věcí





KAFIRA, o.s. – sociální rehabilitace





(4344,5222,00000000,0040, 0000160000000)
+ 39.000,00 Kč










Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2012





(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 39.000,00 Kč




305/15 ZM 12
17/15
Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících  služeb z rozpočtu SMO na rok 2013

Zastupitelstvo města


schvaluje



dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2013 – viz příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení


306/15 ZM 12
18/15
Pila Hrabství s.r.o.

Zastupitelstvo města


nepřijalo usnesení 



k materiálu „Pila Hrabství s.r.o.“


307/15 ZM 12
19/15
Udělení Cen Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje



schvaluje


a)
udělení Ceny Statutárního města Opavy panu J.H. za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a reprezentaci na Olympijských hrách v Pekingu a Londýně

b) 
udělení Ceny Statutárního města Opavy panu J.K. za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a reprezentaci na Olympijských hrách v Pekingu a Londýně

c)
udělení Ceny Statutárního města Opavy paní K.H. za významný přínos a obětavost při práci s mládeží ve městě Opavě
307/15 ZM 12
19/15
d)
přiznání finanční odměny panu J.H., Zlatníky, ve výši dle předloženého návrhu


e)
přiznání finanční odměny panu J.K., Praha 6, ve výši dle předloženého návrhu


f)
přiznání finanční odměny paní K.H., Opava, ve výši dle předloženého návrhu
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Koncepce finanční podpory sportů SMO

Zastupitelstvo města


schvaluje



upravenou Koncepci finanční podpory sportů SMO s účinností od  1. 1. 2013 



309/15 ZM 12
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Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, kterou se opravuje 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. 7/2012, kterou se opravuje 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 s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení
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Obecně závazná vyhláška č. 8/2012 o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  


Zastupitelstvo města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2012 o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  s účinností od 1. 1. 2013 








311/15 ZM 12
23/15
Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství



Zastupitelstvo města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012 o pravidlech pro  pohyb psů na veřejném prostranství s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení




312/15 ZM 12
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Změna č. 11 Územního plánu města Opavy

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí 



závěry ze společného jednání o návrhu Změny č. 11 Územního plánu města Opavy


2.

ukončuje


pořizování Změny č. 11 Územního plánu města Opavy
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Změna č. 13 Územního plánu města Opavy

Zastupitelstvo města


souhlasí 



s pořízením změny č. 13 Územního plánu města Opavy

















314/15 ZM 12
26/15
Smlouva o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 „Slezská magistrála“

Zastupitelstvo města



schvaluje



v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 „Slezská magistrála“ (MMOPP00D768C) mezi Městem Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupeným Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou města, Obcí Úvalno, se sídlem Úvalno č. p. 58, 793 91 Úvalno, zastoupenou Ing. Radkem Šimkem, starostou obce, Obcí Brumovice, se sídlem Hlavní 75, 747 71 Brumovice, zastoupenou Ing. Františkem Kučou, starostou obce, Obcí Holasovice, se sídlem Holasovice č. p. 130, 747 74 Holasovice, zastoupenou Ing. Václavem Volným, starostou obce, Obcí Velké Hoštice, se sídlem Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice, zastoupenou Ing. Alfonsem Pospiechem, starostou obce a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci – cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava


Zastupitelstvo města



schvaluje



dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava (MMOPP00D79PE) uzavřený mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, městysem Litultovice, se sídlem Litultovice č. p. 1, 747 55 Litultovice, zastoupeným Janem Raidou, starostou městyse, obcí Otice, se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce, obcí Uhlířov, se sídlem Uhlířov č. p. 55, 747 84 Uhlířov, zastoupenou Danuší Lenkovou, starostkou obce, obcí Slavkov, se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, zastoupenou Vladimírem Chovancem, starostou obce, obcí Štáblovice, se sídlem Štáblovice č. p. 166, 747 82 Štáblovice, zastoupenou Jiřím Hoblíkem, starostou obce, obcí Mladecko, se sídlem Mladecko č. p. 56, 747 54 Mladecko, zastoupenou Karlem Seidlerem, starostou obce, obcí Jakartovice, se sídlem Jakartovice č. p. 89, 747 53 Jakartovice, zastoupenou Helenou Rašovou, starostkou obce, obcí Bratříkovice, se sídlem Bratříkovice č. p. 33, 747 52 Bratříkovice, zastoupenou Michalem Volkmerem, starostou obce a obcí Dolní Životice, se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, zastoupenou Jaroslavem Vaňkem, starostou obce






316/15 ZM 12
28/15
Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům


Zastupitelstvo města



schvaluje



neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku ve výši 240,00 Kč/hod. pro rok 2013, která jim bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce




317/15 ZM 12
29/15
Granty 2013 – vyhlášení

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města

1.

vyhlašuje



grantové okruhy pro rok 2013 ke dni 12.12.2012 s termínem odevzdání žádostí do 18.01.2013 včetně:

Sport 
1.1. Podpora sportovních akcí
1.2. Pravidelná sportovní činnost – poukázkový systém

Kultura
2.1.  Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže
2.2.  Podpora kulturních akcí ve městě
2.3.  Ediční činnost
2.4. Reprezentace města

Životní prostředí a EVVO
3.1. Podpora akcí a aktivit EVVO
3.2. Podpora činnosti neziskových organizací
3.3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí


2. 
ukládá

a)
Radě Statutárního města Opavy stanovit kritéria v jednotlivých programech a váhu jednotlivých kritérií dle Zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy
Z: Rada SMO
T: 21.01.2013


b) 
Radě Statutárního města Opavy předložit na zasedání zastupitelstva města dne 04.03.2013 návrh pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech 
Z: Rada SMO
T: 04.03.2012 























318/15 ZM 12
30/15
Harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2013

Zastupitelstvo města


schvaluje


harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2013 


319/15 ZM 12
31/15
Název nové ulice - informace

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



přiřazení názvu ulice „Arnošta Rychlého“ nové ulici na území Statutárního města Opavy


320/15 ZM 12
32/15
Městský dopravní podnik Opava, a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupců města v dozorčí radě a představenstvu společnosti

Zastupitelstvo města


nepřijalo usnesení 



k materiálu „Městský dopravní podnik Opava, a.s. - návrh na odvolání 
a volbu zástupců města v dozorčí radě a představenstvu společnosti“


321/15 ZM 12
33/15
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 08.11.2012 do 28.11.2012
 -     zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 
       20.11.2012 do 07.12.2012

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 08.11.2012 
do 28.11.2012

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 20.11.2012 do 07.12.2012






322/15 ZM 12
35/15
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
	

	



























		

