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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY


                                      A


U S N E S E N Í

z 18. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 24. 06. 2013
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Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 24. 06. 2013, a to:
	Mgr. Jaroslava Horáka

MUDr. Václava Vlčka
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Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze 18. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 24. 06. 2013 
ve složení:


–    předseda: pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
	člen: pan Karel Bureš

člen: RSDr. Dušan Jaroš
	člen: MUDr. Ivan Drábek
členka: paní Jitka Měchová
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Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program 18. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy 
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Majetkové záležitosti

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
kupní smlouvu a smlouvy o zřízení věcného břemene PID MMOPP00BOH6A mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. R. 
a Mgr. R. Š.i jako kupujícími a povinnými z věcného břemene 
a manžely K. a Ž. B. a paní V. B. jako oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 95 – ostatní plocha, 
na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 95/2 - ostatní plocha, v k.ú. Jaktař za kupní cenu ve výši 35.280,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

b)
smlouvu o nájmu a o budoucí kupní smlouvě PID MMOPP00AK8ZX 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím a společností Domus Peculium s.r.o. jako nájemcem 
a budoucím kupujícím, jejímž předmětem je pozemek parc.č. 207/1 
– zahrada, v k.ú. Opava – Předměstí

c)
smlouvu o nájmu a o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene PID MMOPP00BOH4K mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím 
a Ing. M. Š. jako nájemcem a budoucím kupujícím, jejímž předmětem je  část pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda, v k.ú. Kylešovice

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00ABO1S mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností KRATEGUS s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem  je prodej části pozemku parc.č. 292/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 292/12 - ostatní plocha, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu podle znaleckého posudku 
ve výši 7.350,00 Kč, tj. 1.225,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLY57 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní M. Z. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej podílu o velikosti 1750/10000 pozemku pod domem parc.č. 449 
– zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
49.014,00 Kč (cena dle zásad)

f)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRHC mezi panem Robertem Holeschem 
a panem B. H. jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 666/99 – ostatní plocha, pozemku parc.č. 666/100 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 666/4 -  trvalý travní porost označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako díl „a“, vše  k.ú. Malé Hoštice za kupní cenu 297.670,00 Kč 
(cena dle znaleckého posudku)

g)
kupní smlouvu PID MMOPP00AK8X7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností DJUSU Opava, s.r.o   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2143/10 – ostatní plocha ,k.ú. Opava 
- Předměstí za kupní cenu 280.000,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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h)
směnnou smlouvu PID MMOPP00DVRER mezi Statutárním městem Opavou 
na straně jedné a panem C. M. na straně druhé, jejímž předmětem 
je směna části pozemku parc.č. st.184/1 na nezapsaném geometrickém plánu značené jako díl „a“, části pozemku parc.č. 192 na nezapsaném geometrickém plánu značené jako díl „f“ a pozemku parc.č. st.184/2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc. č. 193/1 na nezapsaném geometrickém plánu značenou jako díl „c“, ve vlastnictví pana C. M., vše v k.ú. Kateřinky u Opavy

i)
smlouvu o nájmu a o budoucí kupní smlouvě PID MMOPP00BOH3P mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím 
a společností DanCars CZ s.r.o   jako nájemcem a budoucím kupujícím, jejímž předmětem je pronájem a budoucí prodej části pozemku parc.č. 2154/1 
– ostatní plocha , k.ú. Opava – Předměstí


j)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva
PID MMOPP00DVT0B mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím 
a společností DJUSU Opava, s.r.o   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 3053/4 – ostatní plocha, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 3053/31 - ostatní plocha a podíl o velikosti ½ 
na pozemku parc.č. 3053/30 – ostatní plocha v k.ú. Opava – Předměstí 
za kupní cenu 571.500,00 Kč, tj. 1.000,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

k)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva
PID MMOPP00DVT0B mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím 
a paní M. P.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 3053/4 – ostatní plocha, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 3053/29 - ostatní plocha a podíl o velikosti ½ 
na pozemku parc.č. 3053/30 – ostatní plocha v k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 273.500,00 Kč, tj. 1.000,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

l)
směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00DVRI7 mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné 
a manžely P. a L. H. na straně druhé, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2168/1 – ostatní plocha na nezapsaném geometrickém plánu značené jako parc.č. 2168/241 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemky parc. č. 2168/6 a 2668/7 ve vlastnictví manželů P.a L. Heidrových, vše v k.ú. Opava - Předměstí


m)
darovací smlouvu PID MMOPP00DVRFM mezi společností „NESPO, s.r.o.“  jako dárcem a Statutárním městem Opavou jako obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 2168/215 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

n)
výkup části pozemku parc.č. 712 – zastavěná plocha a nádvoří, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 712/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových za kupní cenu 2.170.000,00 Kč včetně úhrady 
za bezesmluvní užívání 276.203,00 Kč
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2.
schvaluje
- garážiště Krátká

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOID4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely K.a MUDr. V. B.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/274 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.574,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


b)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOIAJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. O. a Mgr. E. K.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/279 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.574,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOI8T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a V. J.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/283 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 15.574,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOI63 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a V. H.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/273 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.074,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


e)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOI58 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. R. a Ing. Z.L.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/282 - zastavěná plocha, pozemku pod garáží parc.č. 2890/286 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 2/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 27.148,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


f)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOI90 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. I. H. a paní D. M.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/280 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.074,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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g)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOI3I mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. M. F.   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/276 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu 
o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.074,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


h)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOIBE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Z. B.   jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/277 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.074,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


i)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOI7Y mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem D. Č.   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/285 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 14.574,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

j)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOI2N mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. V. Š.   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/281 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.574,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


k)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOIC9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. S.   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/275 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.074,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


l)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOI4D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností Povodí Odry, státní podnik   jako kupujícím, podílu 
o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 4.074,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy




3. 
 schvaluje

- garážiště Jurečkova

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGRK mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem L. P.   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/38 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 574/4 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.975,00 Kč (cena dle zásad)
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b)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGTA mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. D.   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/36 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 574/4 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.475,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGSF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. J.   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/42 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 574/4 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 20.975,00 Kč (cena dle zásad) 


d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOH75 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. a K. K.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/40 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 574/4 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.475,00 Kč (cena dle zásad) 


e)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGU5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. V. M.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/34 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 574/4 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 13.475,00 Kč (cena dle zásad) 





4.
schvaluje

- garážiště Wolkerova


a)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOG92 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely F. a I. F.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1043 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGBS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J.a L.R.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1037 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.840,00 Kč (cena dle zásad)

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGG3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem R. F.   jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1379 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 21.840,00 Kč (cena dle zásad)

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGHY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. S.   jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1032 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad)
370/18 ZM 13
e)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGAX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem T. R.  jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1039 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.340,00 Kč (cena dle zásad) 


f)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGCN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem V. K.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1040 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 19.840,00 Kč (cena dle zásad) 


g)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGED mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. S.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1029 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 



h)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGF8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. K.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1031 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.840,00 Kč (cena dle zásad)

i)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGDI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. J.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1035 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.340,00 Kč (cena dle zásad) 



j)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOGIT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní A. H.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1065 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 17.340,00 Kč (cena dle zásad) 


k)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOH9V mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely P. a A. D.  jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1882 - k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za kupní cenu 12.000,00 Kč (cena dle zásad)

l)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOHAQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. a D. H.  jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1884 - k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za kupní cenu 19.000,00 Kč (cena dle zásad) 


m)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOHBL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a M. N.  jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1887 -  k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za kupní cenu 14.000,00 Kč (cena dle zásad) 


n)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVY7D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. M. S. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1883 - zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 12.500,00 Kč (cena dle zásad)

o)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXXI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní L. H. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1885 - zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 19.000,00 Kč (cena dle zásad)
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5.
schvaluje

- garážiště Jánská


a)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXT2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. S.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/9 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLY1R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely ing. I. a R. Č.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/11 – zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXZ8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. a A. O.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/13 – zastavěná plocha  nádvoří k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXUX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MUDr. Z. a MUDr. J. F.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/14 - k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500 Kč (cena dle zásad) 


e)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXRC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. a V. H.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/353 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad) 


f)
kupní smlouvu PID MMOPPBLXF0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely L. a D. T.  jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/5 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 12.500,00 Kč (cena dle zásad)




6.
schvaluje

- garážiště Stará silnice

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWQO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. a D. S. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/24 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWSE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a JUDr. A. Ch.   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/25 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWPT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem M. V.   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/26 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad)


d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWRJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a Z. T.   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/27 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 
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e)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRGH mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní M. P.   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/28 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 


f)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWOY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a M. B.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/29 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 





7.
schvaluje
- garážiště Otická

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXS7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a I. V. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/21 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOH80 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem M. T. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/2 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad)

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXAP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely H. a L. Č.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/8 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLX9U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely V. a A. O. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/14 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


e)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXGV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely B. a J. M. a panem D. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/421 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
9.000,00 Kč (cena dle zásad)

f)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLY62 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely O. a M. K. a manžely Ing. A. a N. S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/428 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 





8.
schvaluje

- garážiště Jiráskova


a)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLY0W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. N. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/43 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWT9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Ing. A. S. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/49 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad)
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9.
schvaluje

- garážiště Na Dolním poli


a)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSUC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely P. aj. B.    jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/292 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/90 ost. plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2890/455 a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/424 ost. plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2890/454 , vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 14.283,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


b)
kupní smlouvy PID MMOPP00DVSXX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. H.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/295 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/90 ost. plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2890/455 a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/424 ost. plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/454 , vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 14.783,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


c)
kupní smlouvy PID MMOPP00DVSW2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem V. M.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/290 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/90 ost. plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2890/455 a podílu 
o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/424 ost. plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/454 , vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 14.283,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


d)
kupní smlouvy PID MMOPP00DVSYS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. L. a Mgr. J. O.    jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/288 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/90 ost. plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2890/455 a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/424 ost. plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2890/454 , vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 16.283,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVSV7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem S. J. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/291 
- zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/90 ost. plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2890/455 a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/424 ost. plocha  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako 
parc.č. 2890/454 , vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.783,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy
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10.
schvaluje

- garážiště Jurečkova II



kupní smlouvu PID MMOPP00BOGYL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem V. J., manžely V. a B. J., manžely M. a Mgr. G. V., panem I. S., panem O. Š., paní D. L., Mgr. D. P., Mgr. E. K., panem K. Z., panem J. T., manžely R. a L. W. a manžely B. a J. T. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2626/147 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/144 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/154 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/158 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/145 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/146 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/149 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/150 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/151 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/152 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/153 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/157 – zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 12/17 pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 164.428,00 Kč (cena dle zásad)  




11.
schvaluje

- ostatní pozemky pod garážemi


a)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOHCG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely JUDr. J. a A. H. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/266 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXE5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. G. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/231 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)  


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLX5E mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. G. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1007/6 
– zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad)  

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXCF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MVDr. L. CSc. a Mgr. L. D. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/358 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad)  

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVY6I mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a RNDr. A. H., CSc. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 553/5 
– zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč (cena dle zásad)  

f)
kupní smlouvy PID MMOPP00DVRJ2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely O. a M. K.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/30 – zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 
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g)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLXDA mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Š. K. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/456 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 1.000,00 Kč (cena dle zásad)  




12.
schvaluje

a)
revokaci usnesení ZMO, č.u: 295/15 ZM12 odst.1, písm.n) ze dne 10.12.2012 (ZMO schvaluje 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))


b)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva 
PID MMOPP00BLYEY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní J. G., manžely J. a Z. K., manžely P. a J. P. a panem M. S.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 632/1 – zahrada a parc.č. 634 – ostatní plocha v  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 666.497,00 Kč (cena dle zásad)

c)
revokaci usnesení ZMO, č.u: 355/20 ZM05 odst.1, písm.b) ze dne 3.5.2005 (ZMO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 302 - zast. pl. 
a nádvoří, výměra dle geometrického zaměření k.ú. Opava-Město spoluvlastníkům domu Kolářská 4 (dle předložené žádosti) za 200,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 1909/04)

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BOH2U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a pány L. D. a J. K. jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc.č. 302/4 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město, za kupní cenu 20.600,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2

e)
revokaci usnesení ZMO č. 445/24 ZM 09 odst. 1 písm. aa) ze dne 15.10.2009 (ZMO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 27/1
-zast.pl. a nádvoří o výměře 882 m2 a parc.č. 27/3-zast.pl. a nádvoří 
o výměře 336 m2 k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví České republiky-Ministerstva obrany 
(zveřejněno č. 1571/09))


f)
darovací smlouvu PID MMOPP00BOH04 mezi společností Statutárním městem Opava jako dárcem a Českou republikou 
– Ministerstvem obrany jako obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemků parc.č. 27/1 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 
27/3 – zastavěná plocha a nádvoří, oba k.ú. Opava - Předměstí




13.
neschvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2154/16 - zahrada, v k.ú. Opava 
- Předměstí dle zákresu na snímku katastrální mapy 


b)
záměr prodeje části  pozemku parc.č. 606/1 – ostatní plocha a parc.č. 604 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje a bezúplatného převodu části  pozemku parc.č. 2407/10, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu ve snímku katastrální mapy
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d)
nabytí pozemku parc.č. 1553/28 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

e)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2  na cenu 200,00 Kč/m2  za prodej pozemku parc.č. 420-zahrada, k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/178 – ostatní plocha,
k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1853/9 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí



373/18 ZM 13

Dohoda o prominutí dluhu

Zastupitelstvo města


schvaluje


Dohodu o prominutí dluhu (MMOPP00BOHOS), jejímž obsahem 
je prominutí smluvní pokuty ve výši 77.695,00 Kč dlužníkovi  M.K., bytem Opava




374/18 ZM 13

Návrh na jmenování likvidátora společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o.


Zastupitelstvo města

1.
navrhuje



v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat likvidátorem společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o., se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ 747 45, 
IČ: 26793041, Ing. R. K., bytem Ostrava – Poruba  




2.
ukládá



RMO zajistit, aby – za podmínky, že to nebude nezbytně nutné k uspokojení pohledávek věřitelů společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. – nemovitý majetek společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. nebyl při likvidaci zpeněžen, nýbrž aby byl v rámci likvidačního zůstatku převeden do vlastnictví Statutárního města Opavy jako jediného společníka společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. 









375/18 ZM 13

Smlouva o budoucí kupní smlouvě – dešťová kanalizace v lokalitě ulic Hlavní – Joži Davida


Zastupitelstvo města


schvaluje



uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, (MMOPP00BP8LL) 
mezi R.P. bytem Opava a Z.C., bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města týkající 
se převodu dešťové kanalizace v lokalitě ulice Hlavní – Joži Davida 
za maximální kupní cenu představující 34 % nákladů spojených s vybudováním společné kanalizace tj. 718.975,00 Kč + DPH


376/18 ZM 13

Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace 


Zastupitelstvo města



schvaluje



Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace (PID MMOPP00BOVPX) ze dne 18. 9. 2007 



377/18 ZM 13

Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Zastupitelstvo města


schvaluje 

a)
dodatek č. 1 (MMOPP009TFEP) ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
č. 72/2008/PRI (MMOPP004BJMO) mezi P. U., Opava a Statutárním městem Opava na prodloužení platnosti smlouvy do roku 2016 v rámci akce „Rekonstrukce ul. Žižkovy“, II. etapa


b)
dodatek č. 1 (MMOPP009TFDU) ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
č. 73/2008/PRI (MMOPP004BJJ3) mezi P. F., Opava a Statutárním městem Opava na prodloužení platnosti smlouvy do roku 2016 akce „Rekonstrukce ul. Žižkovy“, II. etapa












378/18 ZM 13

Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013



Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
finanční dotaci organizaci OPEN HOUSE, se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál, IČ 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, ve výši 80.000,00 Kč


b)
dodatek č. 1 MMOPP007K5OG ke smlouvě MMOPP007K4MX mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací OPEN HOUSE, se sídlem Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, IČ 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/15/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




OPEN HOUSE – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040, 0000167000000)
+ 80.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 80.000,00 Kč


379/18 ZM 13

Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO 
na rok 2014




Zastupitelstvo města


schvaluje



systém možnosti získání dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2014, včetně příloh:  Harmonogram na rok 2014, Výzva, Zásady pro poskytování účelových dotací, Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách 
a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Pravidla 
pro monitoring poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci 
z rozpočtu statutárního města Opavy, Zápis z monitoringu poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu SMO, Žádost o poskytnutí účelové dotace, Rozpočet projektu, Personální zajištění projektu, Hodnotící kritéria pro posuzování žádosti, Stanovisko manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Zásady užití loga


380/18 ZM 13

Program regenerace Městské památkové zóny Opava


Zastupitelstvo města


schvaluje



Program regenerace Městské památkové zóny Opava



381/18 ZM 13

Slavnostní listina smlouvy o spolupráci


Zastupitelstvo města


schvaluje



smlouvu, (MMOPP00BOUYV), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a městem Żywiec se sídlem Rynek 2, 34 300 Zywiec, Polsko, REGON: 072182539, zastoupeným   starostou    města      Zywiec   mgr  inż. Antonim  Szlagorem
a předsedou Městského zastupitelstva v Żywci mgr Krzysztofem Greniou.


382/18 ZM 13

Umístění stavby rodinného domu v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky

Zastupitelstvo města



souhlasí



s umístěním stavby rodinného domu v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky pro p. M.Š., Opava – Vlaštovičky na pozemku parc. č. 139/5, k. ú. Jarkovice



383/18 ZM 13

Dukelská kasárna – informace

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o Dukelských kasárnách v Opavě





















384/18 ZM 13

Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2013 - 2017


Zastupitelstvo města


volí


v souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů opětovně za přísedící Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let pro volební období 2013 – 2017:

Poř.č. 
Příjmení a jméno
Nar.
Trvalé bydliště

1.
B. A.
1944
Opava 

2.
E. E.
1951
Opava 

3.
F. J.
1945
Opava 

4.
F. A.
1953
Opava 

5. 
F. J.
1939
Opava

6.
H. K.
1942
Opava

7.
K. V., Mgr.
1962
Opava 

8.
K. P.
1966
Opava

9.
K. H., Ing. 
1941
Opava 

10. 
L. V.
1944
Opava  

11.
M. M.
1945
Opava 

12.
M. J.
1943
Opava 

13.
M. E., Bc.
1963
Opava 

14. 
O. M.
1956
Opava 

15. 
O. D.
1944
Opava

16. 
P. K.
1950
Opava 

17.
R. B.
1942
Opava 

18.
S. J., Ing.
1948
Opava 

19.
S. D., Ing.
1948
Opava 

20.
S. M.
1943
Opava 

21.
S. S.
1962
Opava 

22.
Š. L.
1947
Opava 

23.
Š. V.
1943
Opava 

24.
T. V.
1960
Opava 

25.
V. A.
1957
Opava 

26.
V. A.
1941
Opava 

27.
Ž. H.
1946
Opava 


	navržené panem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., členem

      zastupitelstva města

 


385/18 ZM 13

Výsledky soutěžního ročníku 2012/2013 SFC Opava


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



materiál „Výsledky soutěžního ročníku 2012/2013 SFC Opava“ 




386/18 ZM 13

Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci při vyhotovení a předání dokumentace 
pro územní rozhodnutí stavby „I/11, Opava, severní obchvat-západní část”



Zastupitelstvo města


schvaluje



dodatek č. 1 Dohody o spolupráci při vyhotovení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „I/11 Opava, severní obchvat-západní část“ (MMOPP00D74Q8) 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



387/18 ZM 13

Účetní závěrka SMO ke dni 31.12.2012 a závěrečný účet SMO za rok 2012

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje

a)
účetní závěrku Statutárního města Opavy sestavenou ke dni 31.12.2012

b)
zprávu o přezkumu hospodaření s výhradou

c)
závěrečný účet Statutárního města Opavy  za rok 2012 

2.
bere na vědomí


a)
hospodaření příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava za rok 2012 a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2012, převody do fondů a odvody z investičního fondu 
do rozpočtu zřizovatele

b)
hospodaření obchodních organizací SMO s většinovým podílem

3.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2013/16/Z



v příjmech – odbor  finanční a rozpočtový




daň z příjmu placená obcí




(0000,1122,00000000,0020,0000000000000)
+ 6.604.260,00 Kč







ve výdajích – odbor  finanční a rozpočtový




daň z příjmu placená obcí




(6399,5362,00000000,0020,0000000000000)
+ 6.604.260,00 Kč





388/18 ZM 13

Dotace ostatní, schválení smluv


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje 


a)
smlouvu, MMOPP00CXBO8, 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 náklady související s činností gymnastického klubu v roce 2013, ve výši 
41.000,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/17/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva – sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 41.000,00 Kč








TJ Sokol Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000354000000)
+ 41.000,00 Kč






2.


a)
revokuje


usnesení číslo 360/17 ZM 13, bod 2b)
Schvaluje
smlouvu, MMOPP00CXDQK, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof.PhDr.Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TTV Sport Group se sídlem tř.Kosmonautů 1033/19, 772 00 Olomouc, IČ 22875638, zastoupeným Jaroslavem Vašíčkem, statutárním zástupcem, na náklady související s pořádání Závodu míru, ve výši 15.000,00 Kč


b) 
schvaluje

  
Rozpočtové opatření č. 2013/18/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 + 15.000,00 Kč








TTV Group




(3419,5222,00000000,0020,0000458000000)
- 15.000,00 Kč




3.
bere na vědomí a neschvaluje

a)
finanční dotaci N.V. bytem Opava, na náklady související s účastí A.V. na soutěži Mini Miss Interbriliant World, ve výši 80.000,00 Kč

b)
finanční dotaci Sportovně střeleckému klubu Ostroj Opava (ČSS) se sídlem Chelčického 40, 747 75 Opava, IČ 47810971, na opravu střelnice, ve výši 867.000,00 Kč
388/18 ZM 13

c)
finanční dotaci Jezdeckému klubu voltíž Albertovec se sídlem Příčná 241/3, 747 23 Bolatice, IČ 01274066, na činnost sdružení v roce 2013, ve výši 200.000,00 Kč





4.



a)
bere na vědomí


žádost Římskokatolické farnosti Opava – Jaktař se sídlem Šebelova 32/3, 747 07 Opava – Jaktař, IČ 47810483, na opravu havarijního stavu omítek kostela sv.Petra a Pavla v Opavě-Jaktaři, ve výši 100.000,00 Kč


b)
neschvaluje


finanční dotaci Římskokatolické farnosti Opava – Jaktař se sídlem Šebelova 32/3, 747 07 Opava – Jaktař, IČ 47810483, na opravu havarijního stavu omítek kostela sv.Petra a Pavla v Opavě - Jaktaři, ve výši 
100.000,00 Kč




389/18 ZM 13

Finanční dar Statutárního města Opavy – povodně 2013


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
finanční dar Statutárního města Opavy ve výši 250.000,00 Kč  účelově určený na odstranění povodňových škod v Čechách 2013, Statutárnímu město Ústí nad Labem, IČ: 00081531


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/19/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní rezerva




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
 - 250.000,00 Kč








finanční dar Ústí na Labem 




(5269,5321,00000000,0020,0000000000000)
+ 250.000,00 Kč






2. 
ukládá


vedoucímu finančního a rozpočtového odboru neprodleně zajistit převod finančních prostředků Statutárnímu městu Ústí nad Labem, IČ: 00081531 












390/18 ZM 13

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava za rok 2012
Zprávy o činnosti za rok 2012 – PČR Opava, HZS MSK – ÚO Opava, ZZS MSK – ÚO Opava


Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí


a)
Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava za rok 2012

b)
Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Opavy v roce 2012 (PČR Opava)


c)
Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2012 (HZS MSK, ÚO Opava)

d)
Zpráva o stavu připravenosti složky IZS za rok 2012 (ZZS MSK ÚO Opava)




2.
ruší


pověření dle usnesení č. 131/07 ZM/11/1 ze dne 19. 9. 2011 pana 
Mgr. Milana Kokoře v souladu s § 3, odst. 2 zákona o obecní policii 
ve znění pozdějších předpisů pro plnění úkolů blíže určených v bodě 2 tohoto usnesení při řízení Městské policie Opava




391/18 ZM 13

Dodatek č. 5 - Opava Development Company

Zastupitelstvo města


schvaluje



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků, PID MMOPP00DVVD4, kde budoucí prodávající je Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a budoucím kupujícím 
je Opava Development Company a.s., se sídlem Husova 240/5, 
110 00 Praha 1, IČ: 26704277, jednající Ing. arch. Omarem Koleilatem, předsedou představenstva



392/18 ZM 13

Zásady programu dotace TJ/SK


Zastupitelstvo města


schvaluje


zásady programu dotace TJ/SK


393/18 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 17.04.2013   do 11.06.2013
-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období    od 26.04.2013 do 21.06.2013


Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 17.04.2013 
do 11.06.2013

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 26.04.2013 do 21.06.2013



394/18 ZM 13

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 17.04.2013 


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 17.04.2013




395/18 ZM 13

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města

1.
revokuje


usnesení č. 244/12 ZM 12/2 ze dne 25.06.2012 (ZMO ukládá Radě Statutárního města Opavy připravit strategický záměr společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. s uvedením konkrétních kroků SMO spolu s časovým harmonogramem. T: 30.11.2012, Z: Rada SMO)

2.
bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy









396/18 ZM 13


Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



rozšíření účelu použití finančních prostředků v usnesení 362/17 ZM 13 
u ZŠ Otická – neinvestiční příspěvek na opravy podlahy v tělocvičně, výměnu stávajícího osvětlení tělocvičny, výmalba a drobné zednické práce v celkové výši 1.380.000,00 Kč


397/18 ZM 13
33/18
Založení zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

Zastupitelstvo města


1.

souhlasí



se založením zájmového sdružení právnických osob Asociace měst 
pro cyklisty a zněním základních dokumentů dle příloh: zakládací smlouva, stanovy, organizační řád


2. 
schvaluje





vznik členství Statutárního města Opavy, zastoupeného 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem v zájmovém sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

3.
jmenuje


náměstka primátora Mgr. Dalibora Halátka zástupcem Statutárního města Opava v Asociaci měst pro cyklisty a pověřuje ho podpisem zakládací listiny

4.
schvaluje

a)
výši finančního příspěvku Statutárního města Opavy do Asociace měst 
pro cyklisty ve výši 15.000,00 Kč ročně

 b)
Rozpočtové opatření č. 2013/20/Z



ve výdajích – kancelář primátora



členské příspěvky




(6171,5229,00000000,0120,0002516000000)
- 13.000,00 Kč 



(2212,5229,00000000,0120,0002516000000)
- 2.000,00 Kč



(2219,5229,00000000,0120,0002516000000)
+ 15.000,00 Kč





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

