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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY


                                    A


U S N E S E N Í

z 16. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 4. 3. 2013




















323/16 ZM 13

Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 4. 3. 2013, a to:

-  Mgr. Jaroslava Horáka
-  Ing. Vladimíra Nevluda, LL.A.
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Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 4. 3. 2013 
ve složení:


–  předseda: Ing. Václav Klučka
–  člen: paní Naděžda Lindovská
–  člen: Mgr. Petr Czudek
–  člen: Ing. Vladimír Javorský
–  člen: Ing. Rudolf Chamráth
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Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program 16. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy
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Majetkové záležitosti města


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
kupní smlouvu PID MMOPP00AN7OK mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J.Š. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1021/2 – zahrada, v k.ú. Opava    - Předměstí za kupní cenu 12.960,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00AN7PF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MVDr. M. a E. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemků parc.č. 2663/30  – zahrada, a parc.č. 2663/267 - zastavěná plocha a nádvoří, které se slučují na nezapsaném geometrickém plánu do nově vzniklého pozemku značeného parc.č. 2663/294 - zahrada, v k.ú. Opava-Předměstí za cenu 32.400,00 Kč,
tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOE0P mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem V. M. jako kupujícím, jejímž předmětem  je prodej části pozemku parc.č. 2431/4 – ostatní plocha,    na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 2431/8  - ostatní plocha, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 15.840,00 Kč   tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BODZ1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely R. a E.D. jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží  parc.č. 3113/161 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú.Opava-Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0S9X mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. a V. P. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 3113/159  – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  

f)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0SAS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní E. W. jako kupující, jejímž předmětem  je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/362 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč,tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)  

g)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0SCI mezi Statutárním městem Opavou  jako prodávajícím a paní N.S. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží  parc.č. 2373/571 – zastavěná plocha   a nádvoří,k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 12.000,00 Kč,  tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  

h)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0SBN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Č. K. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2663/228 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

i)
kupní smlouvu PID MMOPP00C0S82 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely P. a C.D.   jako kupujícími, jejímž předmětem  je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/98   – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  
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j)
kupní smlouvu PID MMOPP00AN7K4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely P. a R. H. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/83  – zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

k)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK89J mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a S. Ch.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/45 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


l)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK8B9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a E. W.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/27 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

m)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK853 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. J. H.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1377 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

n)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK8DZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a P. G. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2373/511 – zastavěná plocha  a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

o)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK8C4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. Š. a M. Š.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/17 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

p)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK8AE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely P. T. a L. T.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/37 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

q)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK848 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. V. a J.V.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/90 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

r)
kupní smlouvy PID MMOPP00AK86Y mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. J. K. a Mgr. A. K.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/44 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

s)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK8EU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely F. J. a J. J.jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2373/510 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

t)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANAIT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. J. a H.J. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2698/3 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)
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u)
kupní smlouvu PID MMOPP00AN74C mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. S. a T. S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/54 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

v)
kupní smlouvu PID MMOPP00BODZ1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely V. G. a K. G. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/52 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

w)
kupní smlouvu PID MMOPP00BODVL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely V. H.a Mgr. G. H. jako kupujícími, jejímž předmětem    je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/39 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  

x)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOE45 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní E. P. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/33 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč,    tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  

y)
kupní smlouvu PID MMOPP00BODXB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní J. K. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/22 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč,  tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  

z)
kupní smlouvu PID MMOPP00BODY6 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím, panem Miroslavem V. a paní M. B. jako kupujícími, jejímž předmětem    je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/58 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  

aa)
kupní smlouvu PID MMOPP00AN73H mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely R. N. a M. N. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 707/1 – ost.pl., ost. komunikace, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 707/5 – ost. pl., jiná plocha, k.ú. Komárov u Opavy za kupní cenu ve výši 28.800,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ab)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK90L mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2157/1 – ost.pl., 
na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 2757/22 – ost.pl., k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu podle znaleckého posudku 
ve výši 4.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2  + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ac)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANABS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností SMP Net, s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 863/2 – ost.pl., k.ú. Suché Lazce 
za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 47.000,00 Kč, 
tj. 250,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy
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ad)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK8Y2 mezi M. B., manžely A. Č. a M. Č., M. G., manžely G. H. a Ing. K. H., MBA, manžely 
Ing. M. J. a Ing. J. J. manžely J. J. a P. J., Mgr. A. K., manžely Š. K. a B. K., B. S., M. Š. a stavebním bytovým družstvem Rozvoj jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. st. 2256 – zastavěná plocha a nádvoří, na nezapsaném geometrickém plánu značené jako parc.č. 3287 – ost. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 11.020,00 Kč, tj. 918,00 Kč/m2

ae)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANAXQ mezi L.S. jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. PK 359, na nezapsaném geometrickém plánu značených jako parc.č. 358/9 a parc.č. 615/4, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 7.909,00 Kč, tj. 255,00 Kč/m2

af)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANAWV mezi manžely J. Č. a J. Č. jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. PK 356, na nezapsaném geometrickém plánu značené jako parc.č. 358/6, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 31.640,00 Kč, tj. 255,00 Kč/m2

ag)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANAU5 mezi V. B. jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. PK 357 na nezapsaném geometrickém plánu značené jako parc.č. 358/7, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 11.992,00 Kč, tj. 255,00 Kč/m2

ah)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANATA mezi M. F. jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. PK 358 na nezapsaném geometrickém plánu značené jako parc.č. 358/8, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 6.123,00 Kč, tj. 255,00 Kč/m2

ai)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANASF mezi J. B.jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemků parc.č. 355/1 a parc.č. 355/2 na nezapsaném geometrickém plánu značených jako parc.č. 355/4, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 26.279,00 Kč, tj. 255,00 Kč/m2

aj)
kupní smlouvu PID MMOPP00ANAVO mezi J. H. jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. PK 360 na nezapsaném geometrickém plánu značené jako parc.č. 362/14, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 560,00 Kč, tj. 56,00 Kč/m2

ak)
kupní smlouvu PID MMOPP009Q17H mezi J. B., J. B., Ing. Bc. M. D., I. D., V. D., Ing. R. F., manžely J. a A. F. Ing. V. F., M. G., I. G., manžely J. a J. G., J. G., J.G., manžely L. a L. G., A. H., J. H., Z. H., P. H., Jaroslavou H., L. K., J. K., MUDr. O. K., Ing. D. K., J. M., manžely K. a E. M., M M, R O, M. S., I. S., J. V. jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2890/433 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí  za kupní cenu sjednanou dohodou ve výši 22.620,00 Kč,  tj. 200,00 Kč/m2 
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al)
směnnou smlouvu 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    

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

an)
směnnou smlouvu PID MMOPP00BOE50 mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a panem J. P. na straně druhé, jejímž předmětem je směna částí pozemku parc.č. 405/47 orná půda, na nezapsaném geometrickém plánu značených novým parc. č. 405/191 orná půda a parc.č. 405/192 orná půda, ve vlastnictví Statutárního města Opavy pozemek parc. č. 405/86 orná půda ve vlastnictví pana J. P., vše v k.ú. Kateřinky u Opavy 

ao)
smlouvy o zrušení předkupního práva PID MMOPP00AK8K0 s věcnými účinky v katastru nemovitostí evidovaného ve prospěch města Opavy k pozemku parc.č. 1985/23-ostatní plocha o výměře 888 m2 zapsaného     na listu vlastnickém č.2535, vedeném pro Okres Opava, obec Opava          a katastrální území Kateřinky u Opavy

ap)
bezúplatný převod pozemku parc. č.  1473/2 ostatní plocha 
a pozemku parc.č. 1469/3 ostatní plocha v k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl.III smlouvy o bezúplatném převodu  nemovitosti s omezujícími podmínkami:
	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 obchodních společností. 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
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b)	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, 
tj. 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 jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tato povinnost             nabyvatele trvá po celou dobu uvedenou v odst. 1 tohoto článku.





2.
neschvaluje

a)
revokaci usnesení ZMO č. 236/12 ZM 12 odst. 6, písm. b) ze dne 25.6.2012 (ZMO neschvaluje záměr prodeje  části pozemku parc.č. 420/2-ost.pl.        na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 420/4 
k.ú. Opava-Město)

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/9 -  ost.pl., k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 358/2 - zahrada,
k.ú. Opava-Město, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2034/6- zastavěná plocha           a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2063/1 zahrada a pozemku parc.č. 2063/4    – ostatní plocha  a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí
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Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – Vančurova 5

Zastupitelstvo města



schvaluje



uzavření upraveného dodatku č. 1 (PID dodatku MMOPP00C4JCT) 
ke kupní smlouvě (PID smlouvy MMOPP006R2AX) ze dne 31. 10. 2012, uzavřené mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a M. G., bytem Opava, PSČ 746 01
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Realizace investičních akcí v roce 2012

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



předložený přehled plnění investic 2012
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Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2013/2014

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



informaci o zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2013/2014




330/16 ZM 13

Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2012


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky za rok 2012


b)
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 – 2015 za rok 2012
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Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP007K4UT, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a 4STREET se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ: 22868127, zastoupeným Reginou Menšíkovou Tillovou, statutárním zástupcem, ve výši 100.000,00 Kč

b)
smlouvu, MMOPP007K4WJ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ANIMOU VIVA o.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 855.000,00 Kč

c)
smlouvu, MMOPP007K4VO, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ:  00300535, prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČ: 40613411, zastoupena Michaelem R. Stannettem, národním velitelem, ve výši 1.675.000,00 Kč

d)
smlouvu, MMOPP007K4AL, 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 750.000,00 Kč


e)
smlouvu, MMOPP007K49Q, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ: 00494453, zastoupenou Anežkou Marií Dedkovou, provinční představenou, ve výši 600.000,00 Kč

f)
smlouvu, MMOPP007K4CB, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní, ve výši 475.000,00 Kč


g)
smlouvu, MMOPP007K4D6, 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-Předměstí, 
IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou 
- prokuristou, ve výši 415.000,00 Kč


h)
smlouvu, MMOPP007K4FW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FOKUSEM 
– OPAVA se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, 
IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 775.000,00 Kč
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i)
smlouvu, MMOPP007K4E1, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, 
IČ: 00499277, zastoupeným JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní, ve výši 700.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města

j)
smlouvu, MMOPP007K4GR, 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, ve výši 7.122.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města

k)
smlouvu, MMOPP007K4HM, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a KAFIROU o.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 315.000,00 Kč


l)
smlouvu, MMOPP007K4IH, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Krizovým 
a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ se sídlem Hradecká 650/16, 
746 01 Opava, IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 650.000,00 Kč


m)
smlouvu, MMOPP007K4MX, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením OPEN HOUSE se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, 
IČ: 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, 
ve výši 127.000,00 Kč


n)
smlouvu, MMOPP007K4L2, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pečovatelskou službou OASA o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, 
IČ: 26839857, zastoupenou MUDr. Petrem Slaným, statutárním zástupcem, 
ve výši 600.000,00 Kč 


o)
smlouvu, MMOPP007K4QD, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ: 65399447, zastoupenou 
Mgr. Václavem Poláškem, statutárním zástupcem, ve výši 110.000,00 Kč



  p)
Rozpočtové opatření č. 2013/1/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




4STREET – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež




(4375,5222,00000000,0040,0000444000000)
+ 100.000,00 Kč








ANIMA VIVA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 535.000,00 Kč








ANIMA VIVA o.s. – sociální poradna




(4312,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 120.000,00 Kč
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ANIMA VIVA o.s. – podporované 
zaměstnání




(4379,5222,00000000,0040,0000158000000)
+ 200.000,00 Kč








Armáda spásy v ČR – azylové domy




(4374,5221,00000000,0040,0000153000000)
 + 1.620.000,00 Kč








Armáda spásy v ČR – sociální rehabilitace




(4344,5221,00000000,0040,0000153000000)
+ 50.000,00 Kč








Armáda spásy v ČR – komunitní centrum




(4359,5221,00000000,0040,0000153000000)
+ 5.000,00 Kč








Centrum pro zdravotně postižené - poradna




(4312,5222,00000000,0040,0000102000000)
 + 120.000,00 Kč








Centrum pro zdravotně postižené – osobní asistence




(4351,5222,00000000,0040,0000102000000)
 + 630.000,00 Kč








Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky




(4357,5223,00000000,0040,0000154000000)
 + 600.000,00 Kč









ELIM Opava – nízkoprahové kluby pro děti a mládež




(4375,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 200.000,00 Kč








ELIM Opava – krizové centrum




(4372,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 200.000,00 Kč








ELIM Opava – dobrovolnické centrum




(4359,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 75.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – nízkoprahové kluby




(4375,5221,00000000,0040,0000165000000)
 + 295.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 50.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – sociálně aktivizační služby




(4371,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 70.000,00 Kč








FOKUS-Opava – služby následné péče




(4376,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 87.000,00 Kč
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FOKUS-Opava – podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 50.000,00 Kč








FOKUS-Opava – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 470.000,00 Kč








FOKUS-Opava – chráněná dílna




(4377,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 168.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí – asistenční, mediační a terapeutické centrum




(4379,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 500.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí – pomoc sociálně ohroženým rodinám




(4371,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 200.000,00 Kč








Charita Opava – denní stacionář, klub seniorů




(4356,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.282.000,00 Kč








Charita Opava – chráněné bydlení




(4354,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.100.000,00 Kč








Charita Opava – sociální rehabilitace




(4345,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 270.000,00 Kč








Charita Opava – hospicová péče




(4344,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 500.000,00 Kč








Charita Opava – pečovatelská služba




(4351,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 800.000,00 Kč








Charita Opava – chráněné dílny




(4377,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 2.600.000,00 Kč








Charita Opava – mateřské centrum




(4371,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 25.000,00 Kč








Charita Opava – občanská poradna




(4379,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 270.000,00 Kč








Charita Opava – krizová pomoc




(4372,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 275.000,00 Kč








KAFIRA o.s. – odb. soc. poradenství




(4312,5222,00000000,0040,0000160000000)
 + 65.000,00 Kč
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KAFIRA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000160000000)
 + 250.000,00 Kč








Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“




(4376,5222,00000000,0040,0000155000000)
 + 650.000,00 Kč








OPEN HOUSE – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000167000000)
+ 127.000,00 Kč








Pečovatelská služba OASA Opava




(4351,5221,00000000,0040,0000428000000)
+ 600.000,00 Kč








Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých




(4312,5222,00000000,0040,0000157000000)
 + 110.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 15.269.000,00 Kč
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Udělení Ceny Statutárního města Opavy


Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
udělení Ceny Statutárního města Opavy panu A. Z. za významné dlouhodobé zásluhy o rozvoj města v oblasti důstojného uctívání památky obětí komunismu a v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže


b)
přiznání finanční odměny panu A. Z., bytem Opava, ve výši 
dle předloženého návrhu




333/16 ZM 13

Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXG5W, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českým svazem ochránců přírody ZO Nový Jičín se sídlem Palackého 74, 741 01 Nový Jičín, IČ 47657901, zastoupeným Petrem Orlem, předsedou, 
na zajištění komplexní péče pro živočichy ze správního obvodu Statutárního města Opavy, ve výši 50.000,00 Kč 
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b)
smlouvu, MMOPP00CXG41, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností POLAR televize Ostrava, s.r.o. se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25859838, zastoupenou Ing. Jaroslavem Korytářem, jednatelem, na náklady spojené s pořádáním XX.ročníku mezinárodního  filmového festivalu Febiofest – Regionální ozvěny v Opavě, ve výši 100.000,00 Kč 


  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/2/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace ostatní




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








ČSOP Nový Jičín




(3792,5222,00000000,0020,0000251000000)
+ 50.000,00 Kč








POLAR televize




(3313,5213,00000000,0020,0000454000000)
+ 100.000,00 Kč
 


2.
schvaluje

a)
smlouvu, 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



  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/3/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový









(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 90.000,00 Kč








Pepa sport Opava




(3429,5213,00000000,0020,0000245000000 )
+ 90.000,00 Kč




3.
neschvaluje

a)
finanční dotaci Nadačnímu fondu Pro aktivní život se sídlem Vinohradská 1246/55, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ 29137691, na náklady související s projektem Cesta za duševním bohatstvím aktivního seniora, ve výši 200.000,00 Kč


b)
finanční dotaci HC Slezanu Opava o.s. se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ 00535176, na zajištění provozu mužského hokeje, ve výši 2.000.000,00 Kč







334/16 ZM 13

Schválení smluv

Zastupitelstvo města

1.

revokuje


a)
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


b)
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


c)
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



d)
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


e)
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


f)
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


g)
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
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h)
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



2.
schvaluje

a)
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 400.000,00 Kč


b)
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 600.000,00 Kč


c)
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 700.000,00 Kč



d)
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 320.000,00 Kč


e)
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 150.000,00 Kč


f)
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 230.000,00 Kč


g)
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 420.000,00 Kč
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h)
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 450.000,00 Kč



3.
schvaluje


smlouvu, MMOPP00CXGA7, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením PREEDUK o.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ 65889053, zastoupeným Mgr. Hanou Borunskou, předsedkyní, na činnost sdružení v roce 2013, ve výši 100.000,00 Kč




335/16 ZM 13

Zapojení zůstatku ZBÚ a FV za rok 2012

Zastupitelstvo města



schvaluje



rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2012 dle tabulky FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2012


   a)
Rozpočtové opatření č. 2013/4/Z



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2012 ze ZBÚ




(0000,8115,00000022,0000,0000000000000)
+ 49.798.007,75 Kč



(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 50.294.899,25 Kč



(0000,8115,33100000,0000,0000000000000)
 + 10.796,40 Kč



(0000,8115,33514013,0000,0000000000000)
 + 28.539,10 Kč







ve financování – odbor FARO




mimořádné splátky úvěru dle usnesení RMO (tabulka „FV_2012_ODBORY_MC“ část A)




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 49.798.007,75 Kč


ve výdajích




Dle tabulky „FV_2012_ODBORY_MC“ část B 
+ 50.334.234,75 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/5/Z



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2012 z úvěrového rámce




(0000,8123,00000022,0020,0009968000000)
+ 11.674.278,96 Kč







ve výdajích




Dle tabulky „FV_2012_ODBORY_MC“ část C
+ 11.674.278,96 Kč
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c)
Rozpočtové opatření č. 2013/6/Z



ve financování




Finanční vypořádání sociálního fondu za rok 2012 – použití zůstatku sociálního fondu



236 0100
(0000,8115,00000000,0020,0000000000000)
+ 838.887,00 Kč







ve výdajích



236 0100
Dle tabulky „FV_2012_ODBORY_MC“ část D
+ 838.887,00 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2013/7/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 61.673.617,39 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Převod na depozitní účet




(6409,5909,00000120,0020,0000000000000)
+ 9.874,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 798.743,39 Kč


ve výdajích – odbor investic




MŠ Vlaštovičky




(3111,6121,00000120,0220,0007724000000)
+ 1.700.000,00 Kč


ve výdajích – odbor majetku města




Jmenovité akce TS – křižovatka u Tevy, nátěr vany koupaliště
+ 5.665.000,00 Kč



(6409,5901,00000120,0790,0004000000000)



ve výdajích – odbor informatiky




Digitalizace  - Výzva 09
+ 23.500.000,00 Kč



(6171,5901,00000120,0170,0002487000000)



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO – mimořádné splátky úvěrového rámce
+ 30.000.000,00 Kč



(6409,5901,00000120,0020,0002993000000)



336/16 ZM 13

Změna č. 13 Územního plánu města Opavy

Zastupitelstvo města

1.

revokuje



usnesení Zastupitelstva Statutárního města Opavy č. 313/15 ZM 12 ze dne 10.12.2012, kterým bylo schváleno pořízení změny č. 13 Územního plánu města Opavy 


2.
souhlasí 


s pořízením změny č. 13 Územního plánu města Opavy

337/16 ZM 13

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem „Komunikace občana s úřadem, standardizace procesů a agend, podpora rozhodování“


Zastupitelstvo města


neschvaluje



zahájení zadávacího řízení a odůvodnění významné veřejné zakázky 
na dodávky dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Komunikace občana s úřadem, standardizace procesů a agend, podpora rozhodování“



338/16 ZM 13

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem „Komunikační infrastruktura  SMO“


Zastupitelstvo města


neschvaluje



zahájení zadávacího řízení a odůvodnění významné veřejné zakázky 
na dodávky dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Komunikační infrastruktura SMO“



339/16 ZM 13

Granty 2013 - vyhodnocení

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


a)
rozdělení finančních prostředků do jednotlivých grantových programů pro rok 2013


b)
výsledné pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech pro rok 2013



  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/8/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva EVVO




(6409,5901,00000000,0020,000050000000)
 + 200.000,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 200.000,00 Kč




2.
ukládá



Radě statutárního města Opavy uzavřít jednotlivé smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy dle bodu 1b) tohoto usnesení 

Z: RMO
T: 22.04.2013


340/16 ZM 13
19/16
Městský dopravní podnik Opava, a.s. – návrh na odvolání zástupce města 
a volbu zástupců města v orgánech společnosti 



Zastupitelstvo města

1.
navrhuje odvolání


v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného zástupce Statutárního města Opavy v dozorčí radě obchodní společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem:

	Ing. J. T., předsedy dozorčí rady 





2.
navrhuje


v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do orgánů Městského dopravního podniku Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem, 

a) 
do představenstva společnosti: 
	Ing. J. T., bytem Opava 

Ing. F. V., bytem Ostrava-Slezská Ostrava
Ing. J. T., bytem  Opava
Ing. T.N., bytem Opava  


b) 
do dozorčí rady společnosti: 
Ing. J.S., MBA, MSc, bytem Opava



341/16 ZM 13

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 28.11.2012 do 04.02.2013
 -     zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od
        07.12.2012 do 01.03.2013

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 28. 11. 2012 
do 04. 02. 2013

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 07. 12. 2012 do 01. 03. 2013







342/16 ZM 13

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 01.12.2012


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 01.12.2012




343/16 ZM 13

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








