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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY


                                    A


U S N E S E N Í

z 19. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 16. 09. 2013


















398/19 ZM 13

Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 16. 09. 2013, a to:
	pana Davida Horáka
	Bc. Hanu Brňákovou




399/19 ZM 13

Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 16. 09. 2013 
ve složení:


–    předseda: Mgr. Zdeněk Frélich
	člen: MUDr. Jindřich Sobotka
	člen: Ing. Zbyněk Stanjura

člen: p. Lubomír Fišer
člen: Ing. Mgr. Jaroslav Černý




400/19 ZM 13

Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program 19. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy 



401/19 ZM 13
Volba členů volební komise pro odvolání paní Ing. Pavly Brady z funkce 1. náměstkyně primátora

Zastupitelstvo města

1.
volí 


volební komisi pro odvolání Ing. Pavly Brady z funkce 1. náměstkyně primátora ve složení:


a)
Ing. Václav Klučka 

b)
Mgr. Olga Pavlíčková
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c)
Ing. Marek Veselý

d)
RSDr. Miroslav Opálka

e)
Ing. Rudolf Chamráth

2.
bere na vědomí


informaci o zvolení Ing. Václava Klučky předsedou volební komise



402/19 ZM 13
Odvolání Ing. Pavly Brady z funkce 1. náměstkyně primátora města 

Zastupitelstvo města


nepřijalo usnesení 


k odvolání Ing. Pavly Brady z funkce 1. náměstkyně primátora města



404/19 ZM 13

Majetkové záležitosti města - garážiště


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje
- garážiště Otická

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVJA mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem V. Š.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/413 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSDP mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. J. a PhDr. S. K. a manžely Ing. Š. a Ing. Z. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/466 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVS5T mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Mgr. V. M.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/401 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


d)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVS8E mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. T.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/398 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVS7J mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J. Š.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/411 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 
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f)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVS6O mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní L. B.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/415 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


g)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSBZ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Ing. I. V.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/391 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

h)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSCU mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem M. S.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/389 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


i)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSEK mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní P. J. a paní A. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/441 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


j)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVS99 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. V. a J. V.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/381 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


k)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVS4Y mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. J. a H. L. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/380 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


l)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVS28 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely V. a A. N. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/34 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


m)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSA4 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. K.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/29 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 


n)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVUR mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J. Z. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/386 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

o)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVOL mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem I. G. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/400 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

p)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVQB mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a H. J. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/606 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad) 


q)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVR6 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní I. A.-L. a paní V. J.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/443 - zastavěná plocha  a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 
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r)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVTW mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. K. a panem J. V.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/467 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


s)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVPG mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Mgr. P. Ch. a panem P. S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/465 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

t)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVHK mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. J. a M. L. a panem O. D.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/447 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


u)
kupní smlouvy PID MMOPP00DVVMV mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely V. a J. B.a panem T. K.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/461 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


v)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVNQ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní H. Š. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/379 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad)

w)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVIF mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a MUDr. E. Š. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/13 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

x)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVFU mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a V. O. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/11 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


y)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVVM mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Ing. M. M. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/9 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


z)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVL0 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem M. O. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/27 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 12.000,00 Kč (cena dle zásad)

aa)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVK5 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a prof. Ing. P. L., DrSc. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/30 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 


ab)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVXUD mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a PaedDr. P. B., Mgr. J. M. a Ing. A. S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/458 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 

404/19 ZM 13
ac)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVXTI mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní M. K. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/416 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 





2.
schvaluje
- garážiště Wolkerova

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVXV8 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem I. H. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1056 - 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 16.840,00 Kč (cena dle zásad)

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVXC mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely M. a Š. F.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1900 - 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 14.340,00 Kč (cena dle zásad)

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLX74 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem L. V. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1886 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 20.500,00 Kč (cena dle zásad) 


d)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVY7 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a M. L. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1879 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.000,00 Kč (cena dle zásad) 


e)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLX8Z mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely K. a V. G. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2329 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 


f)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLX69 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem T. E. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2328 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 





3.
schvaluje
- garážiště Hradecká

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETBX mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem L. B.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/71 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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b)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETN9 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. K. a Ing. I. L. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/56 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETO4 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Dr. Ing. L. M.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/113 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSTBV mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem P. G.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/159 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00DST3Z mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní B. F. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/47 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

f)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETDN mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem D. G.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/74 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  
o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

g)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETME mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely L. a M. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/90 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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h)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETLJ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem I. K.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/88 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  
o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava
 - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

i)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETKO mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem Z. Š.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/84 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

j)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETJT mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. R.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/81 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  
o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

k)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETH3 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem P. Š.  jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/78 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

l)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETFD mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem V. H.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/76 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

m)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETEI mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem M. H.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/75 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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n)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSTEG mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. K.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/151 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

o)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSTDL mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem P. S.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/152 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

p)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSSW5 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní I. L.  jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/73 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

q)
kupní smlouvu PID MMOPP00DST0E mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní H. Z.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/60 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

r)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETIY mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely M. a E. S.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/80 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

s)
kupní smlouvu PID MMOPP00DETCS mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a O. H.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/72 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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t)
kupní smlouvu PID MMOPP00DET97 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely MUDr. K. a MUDr. V. P.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/67 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  
- ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy

u)
kupní smlouvu PID MMOPP00DET26 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. J. a PhDr. S. B.i  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/43 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  
- ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy

v)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSTCQ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. M.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/156 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

w)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSTZJ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem B. G.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/111 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

x)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSSVA mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní E.P.  jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/93 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

y)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSSX0 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J. P.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/87 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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z)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSSYV mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní D. S. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/83 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

aa)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVTTA mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J. V.  jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/139 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ab)
kupní smlouvu PID MMOPP00DST7F mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní A. Z.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/15 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.946,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ac)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVTZG mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Mgr. D. H.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/117 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  
o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ad)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVTXQ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní Š. S.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/25 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ae)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVTWV mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J. M.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/21 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

af)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVTU5 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Ing. I. S.  jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/14 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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ag)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSTFB mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem L. L. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/150 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  
o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ah)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUT3 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely L. a M. R.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/127 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ai)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUS8 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a S. L.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/131 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

aj)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUWO mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely A. a F. P.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/134 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ak)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVTCN mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely P. a Ing. L. P.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/136 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

al)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUUY mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a L. P.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/29 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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am)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUOS mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely P. a Ing. H. B.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/18 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

an)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUNX mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely M. a V. N.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/69 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ao)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVURD mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely K. a Ing. L. V.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/42 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ap)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUPN mezi Statutárním městem Opavou
 jako prodávajícím a manžely S. a J. P.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/99 - zastavěná plocha  a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/102 
- zastavěná plocha  a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/108 
- zastavěná plocha  a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/110 
- zastavěná plocha  a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/100 
- zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 5/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 75.730,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

aq)
kupní smlouvu PID MMOPP00DST19 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J. G.  jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/53 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ar)
kupní smlouvu PID MMOPP00DST6K mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely V. a H. P.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/141 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
404/19 ZM 13
as)
kupní smlouvu PID MMOPP00DST5P mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Mgr. D. a G. F.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/16 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

at)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSU3S mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a M. L.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/95 - zastavěná plocha  
a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/157 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 2/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 29.892,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

au)
kupní smlouvu PID MMOPP00DST4U mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. J. a Ing. V. P.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/59 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

av)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVTBS mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely JUDr. Z. a Ing. R. P.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/146 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

aw)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUXJ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. B. a K. J.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627161 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ax)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUQI mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. F. M., CSc. a E. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/98 - zastavěná plocha  
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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ay)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUYE mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely A. a J. M. a  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/155 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

az)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVTDI mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely M. a Z. F.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/144 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

ba)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVUVT mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely V. a M. V.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/118 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

bb)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSTV3 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely L. a E. V.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/91 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

bc)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSTYO mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely B. a A. T. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/107 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

bd)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSU4N mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely K. a H. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/28 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

be)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSU78 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely A. a A. S.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/31 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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bf)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSTO2 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a J. V.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/116 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

bg)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSTLH mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely F. a V. H.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/128 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

bh)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVU04 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a MUDr. B. K.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/130 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu  
o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

bi)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVTYL mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní M. V.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/35 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

bj)
kupní smlouvu PID MMOPP00DSSZQ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní M. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/101 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

bk)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVTV0 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní M. P.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/109 - zastavěná plocha  a nádvoří 
a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,  vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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4.
schvaluje
- garážiště Komenda

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVXH6 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Ing. M. S. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/5 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad)

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVXI1 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem T. R. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/12 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVXJW mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní M. V. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/11 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVXKR mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. J.   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/9 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad)

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVXGB mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely K. a J. F.   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/4 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 12.500,00 Kč (cena dle zásad) 


f)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVVZ2 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Mgr. Z. a Ing. M. H.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/6 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 





5.
schvaluje
- garážiště Zikova

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRST mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní V. V. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/30 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
13.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRTO mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Ing. K. L. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/32 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
14.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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c)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRNI mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem K. F. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/23 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 -ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
13.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRMN mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely K. a J. T. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/22 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
13.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRLS mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Z. a M. M. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/19 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
14.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

f)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVROD mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní MgA. L. V. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/20 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
14.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

g)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRP8 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní E. R. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/28 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
13.500,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

h)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRRY mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely S. a I. B. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/16 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava -Předměstí, za kupní cenu 
13.500,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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i)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRQ3 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. Š. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/26 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
13.500,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

j)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVXQX mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a M. V. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2625/9 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2625/31 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 2/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 28.500,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

k)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSLL mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J. K. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/6- zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 
– ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 8.250,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

l)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSKQ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely A. a M. P. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/8- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 8.250,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

m)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSJV mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. J. a M. H. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/9- zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 8.250,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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n)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRUJ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely RNDr. O. a E. Š. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2625/27- zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 -ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 
– ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava -Předměstí, za kupní cenu 13.750,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

o)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRVE mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní A. K. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/15 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 -ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.750,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

p)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVRW9 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a MUDr. T. R. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/17 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu 
o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 -ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.250,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

q)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSRR mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a M. W. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/36 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha,vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
10.010,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

r)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVSP1 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. V. a J. J., manžely R. a J. A., Mgr. N. A. 
a manžely P. a O. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu 
o velikosti 4/37 pozemku parc.č. 2625/34 -ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 16.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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s)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVWKY mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem P. Š. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha 
a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, k.ú. Opava
- Předměstí, za kupní cenu 4.000,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy




6.
schvaluje
- garážiště 28. října


kupní smlouvu PID MMOPP00DVV3I mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. J. a I. T. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2066 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/5 pozemků parc.č. 2592/2 - ostatní plocha, parc.č. 2592/3 – ostatní plocha a parc.č. 388/70 – trvalý travní porost a pozemku parc.č. 2592/1 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z pozemku parc.č. 2592/1, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 19.840,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


7.
schvaluje
- garážiště Jurečkova


kupní smlouvu PID MMOPP00BOGRK mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní R. V.    jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/37 - 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 13.975,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy




8.
schvaluje
- ostatní garáže

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVS33 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. B. a Ing. H. B.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2663/231 - zastavěná plocha  a nádvoří ,k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
kupní smlouvu PID MMOPP00DST95 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a M. C. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/458 - zastavěná plocha  a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVXRS mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely J. a M. L. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/326 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 8.500,00Kč (cena dle zásad)

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00DVW0Q mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní L. T. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1007/7 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013


Zastupitelstvo města

1.
schvaluje



a)
finanční dotaci občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 60.000,00 Kč



b)
dodatek č. 1 MMOPP007K5Q6 ke smlouvě MMOPP007K4AL mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a občanským sdružením Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem



  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/21/Z




ve výdajích – odbor sociálních věcí





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





(4351,5222,00000000,0040, 0000102000000)
+ 60.000,00 Kč




Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013





(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 60.000,00 Kč








  d)
finanční dotaci sdružení Dživipen, se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 36.000,00 Kč



  f)
Rozpočtové opatření č. 2013/22/Z




ve výdajích – odbor sociálních věcí





DŽIVIPEN – terénní programy





(4378,5222,00000000,0040, 0000170000000)
+ 36.000,00 Kč




Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013





(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 36.000,00 Kč



  g)
finanční dotaci organizaci Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“, se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ 47812052, zastoupenou 
Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 100.000,00 Kč



  h)
dodatek č. 1 MMOPP007K5SW ke smlouvě MMOPP007K4IH mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“, se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ 47812052, zastoupenou Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou



  i)
Rozpočtové opatření č. 2013/23/Z




ve výdajích – odbor sociálních věcí





Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ – kontaktní centrum





(4376,5222,00000000,0040, 0000155000000)
+ 100.000,00 Kč
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Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013





(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 100.000,00 Kč



  j)
finanční dotaci organizaci ANIMA VIVA o.s., se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ 26591014, zastoupenou Bc.Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 120.000,00 Kč



  k)
dodatek č. 1 MMOPP007K5TR ke smlouvě MMOPP007K4WJ mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací ANIMA VIVA o.s., se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ 26591014, zastoupenou Bc.Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem



  l)
Rozpočtové opatření č. 2013/24/Z




ve výdajích – odbor sociálních věcí





ANIMA VIVA o.s. – sociální rehabilitace





(4344,5222,00000000,0040, 0000158000000)
+ 120.000,00 Kč










Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013





(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 120.000,00 Kč


  m)
finanční dotaci občanskému sdružení KAFIRA o.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 265588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 112.000,00 Kč



  n)
dodatek č. 1 MMOPP007K5UM ke smlouvě MMOPP007K4HM mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a občanským sdružením KAFIRA o.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 265588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem



  o)
Rozpočtové opatření č. 2013/25/Z




ve výdajích – odbor sociálních věcí





KAFIRA o.s. – sociální rehabilitace





(4344,5222,00000000,0040, 0000160000000)
+ 112.000,00 Kč










Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013





(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 112.000,00 Kč






  2.
neschvaluje




finanční dotaci Dobrá rodina, o.p.s., se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 24286664, zastoupená Martinou Loutnou, ředitelkou, ve výši 150.000,00 Kč
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3. 
nepřijala usnesení 


  a)
k finanční dotaci organizaci 4STREET, se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ 22868127, zastoupenou Reginou Menšíkovou Tillovou, statutárním zástupcem, ve výši 50.000,00 Kč


  b)
k dodatku č. 1 MMOPP007K5PB ke smlouvě MMOPP007K4UT mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací 4STREET, se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ 22868127, zastoupenou Reginou Menšíkovou Tillovou, statutárním zástupcem


  c)
k rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




4STREET – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež




(4375,5222,00000000,0040, 0000444000000)
+ 50.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 50.000,00 Kč
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Převody pozemků z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, Ředitelství silnic a dálnic ČR a  ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 2365 – orná půda označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2365/4 – orná půda, části pozemku parc.č. 2366 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2366/3 – orná půda, části pozemku parc.č. 2550/1 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2550/33 – orná půda, části pozemku parc.č. 2552 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2552/3 – orná půda a části pozemku parc.č. 2553 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2553/3 – orná půda, vše k.ú. Opava – Předměstí od ČR – Státního pozemkového úřadu


b)
směnnou smlouvu PID MMOPP00DERGM mezi Statutárním městem Opavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jejímž předmětem je směna pozemků parc.č. 2084/48-ost.pl./ost.komunikace o výměře 658 m2, parc.č. 2084/49-ost.pl./ost.komunikace o výměře 955 m2, parc.č. 2084/52-ost.pl./ost.komunikace  výměře 48 m2 a parc.č. 2084/59-ost.pl./ost.komunikace o výměře 1618 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí a pozemku parc.č. 3239/25-ost.pl./ost.komunikace o výměře 3279 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR za pozemek parc.č. 2896/8-ost.pl./silnice o výměře 3929 m2  k.ú. Opava-Předměstí, a části pozemku  parc.č. 565/4-ost.pl./ost.komunikace na nezapsaném geometrickém plánu označený novým parc.č. 565/8 o výměře 287 m2  a částí pozemku parc.č. 566/1-ost.pl./silnice na nezapsaném geometrickém plánu označenými novými parc.č. 566/12 o výměře  24 m2 a parc.č. 566/15 o výměře 2371 m2 k.ú. Opava-Město ve vlastnictví Statutárního města Opavy bez finančního vyrovnání

408/19 ZM 13

c)
darovací smlouvu PID MMOPP00DESSR mezi Statutárním městem Opavou jako obdarovaným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako dárcem jejímž předmětem je převod  pozemků parc.č. 3072/23-ost.pl./ost.komunikace o výměře 47 m2,  parc.č. 3072/27-ost.pl./ost.komunikace o výměře 20 m2,  parc.č. 3072/30-ost.pl./ost.komunikace o výměře 23 m2,  parc.č. 3072/32-ost.pl./zeleň 
o výměře 130 m2,  parc.č. 3072/34-ost.pl./zeleň o výměře 208 m2, parc.č. 3072/35-ost.pl./zeleň o výměře 126 m2, parc.č. 3072/38-ost.pl./zeleň 
o výměře 533 m2, parc.č. 3072/39-ost.pl./silnice o výměře 16 m2, parc.č. 3072/40-ost.pl./ost.komunikace o výměře 35 m2, parc.č. 3072/44-ost.pl./ost.komunikace o výměře 106 m2, parc.č. 3072/46-ost.pl./ost.komunikace o výměře 65 m2, parc.č. 3072/50-ost.pl./ost.komunikace o výměře 86 m2, parc.č. 3072/53-ost.pl./ost.komunikace o výměře 16 m2, parc.č. 3072/55-ost.pl./ost.komunikace o výměře 40 m2, parc.č. 3072/58-ost.pl./ost.komunikace o výměře 14 m2, parc.č. 3082/10-ost.pl./silnice 
o výměře 73 m2, parc.č. 3082/11-ost.pl./silnice o výměře 112 m2 k.ú. Jaktař, pozemků parc.č. 2084/30-ost.pl./silnice  o výměře 81 m2,   parc.č. 2084/71-ost.pl./silnice  o výměře 161 m2, parc.č. 2084/72-ost.pl./silnice  o výměře 325 m2, parc.č. 3072/3-ost.pl./zeleň  o výměře 75 m2, parc.č. 3072/4-ost.pl./zeleň  o výměře 28 m2 k.ú. Opava-Předměstí,  parc.č. 935/1-ost.pl./jiná plocha o výměře 51 m2 k.ú. Malé Hoštice a parc.č. 4/2-ost.pl./ost.komunikace o výměře 115 m2 k.ú. Opava-Město z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví Statutárního města Opavy s podmínkou plnění § 35 odst.2 zák.č.128/2000 Sb., o obcích za podmínky, že převáděné nemovitosti bude využívat výlučně ve veřejném zájmu. Dále se zavazuje, že převedený majetek nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečných účelům on sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí touto smlouvou nabyté nemovitosti po dobu nejméně deseti let a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva. Pro případ, že by obdarovaný kterýkoliv z dohodnutých závazků nedodržel, dohodly se smluvní strany na tom, že přejímající převede částku ve výši 100% ceny zjištěné v době porušení povinnosti, nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné v době převodu dle této smlouvy, a to prostřednictvím dárce do státního rozpočtu. Úhradou se tento závazek ruší.
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d)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 331/1 – ost. plocha, katastrální území Malé Hoštice, 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   10 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

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. 
6.  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 2 000,00 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.
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e)
bezúplatný převod pozemků parc.č.  3140 - ostatní plocha 
o výměře 1129 m2 , parc.č. 3141- ostatní plocha o výměře 1802 m2, parc.č. 3142 - ostatní plocha o výměře 220 m2, parc.č. 3143 - ostatní plocha 
o výměře 606 m2, parc.č. 3144 - ostatní plocha o výměře 821 m2, parc.č. 3145 - ostatní plocha o výměře 361 m2, parc.č.  3146 - ostatní plocha 
o výměře 171 m2, parc.č. 3147 - ostatní plocha o výměře 467 m2, parc.č. 3148 - ostatní plocha o výměře 854 m2, parc.č. 3149 - ostatní plocha 
o výměře 173 m2, parc.č. 3150 - ostatní plocha o výměře 248 m2, parc.č. 3151 - ostatní plocha o výměře 353 m2, parc.č. 3152 - ostatní plocha 
o výměře 713 m2 a  parc.č. 3153 - ostatní plocha o výměře 1257 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy, 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 nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat, nelze je dále převádět 
ve prospěch třetí osoby a nelze je ani vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu    15 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 předmětné nemovitosti  uvedené 
v čl. I. nebo jejich část na třetí osobu, nebo je vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly 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

b)	v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly 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. 
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	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 2 000,00 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.



f)
bezúplatný převod pozemků parcela č.  3055/1 - ostatní plocha 
o výměře 898 m2 , parc.č. 3056 - ostatní plocha o výměře 235 m2, parc.č.  3057 - ostatní plocha        o výměře 144 m2, parc.č. 3058 - ostatní plocha 
o výměře 88 m2, parc.č. 3059  -ostatní plocha o výměře 105 m2, parc.č. 3060 - ostatní plocha o výměře 32 m2, parc.č. 3061 - ostatní plocha 
o výměře 136 m2, parc.č. 3062 - ostatní plocha  o výměře 76 m2, parc.č. 3063 - ostatní plocha o výměře 55 m2, parc.č. 3064 - ostatní plocha o výměře 31 m2, parc.č. 3065 - ostatní plocha o výměře 2906 m2, parc.č. 3066 - ostatní plocha o výměře 279 m2 a parc.č. 3067 - ostatní plocha  o výměře 2525 m2, katastrální území Kateřinky u Opavy, 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 nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat, nelze je dále převádět 
ve prospěch třetí osoby a nelze je ani vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu    15 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:
a) v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti  uvedené 
v čl. I. nebo jejich část na třetí osobu, nebo je vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly 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
b)	v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude 
je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo 
je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly 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.
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	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 2 000,00 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.


g)
bezúplatný převod pozemků parcela č.  2912 - ostatní plocha o výměře 2588 m2 , parc.č. 3038 -  ostatní plocha o výměře 96 m2, parc.č. 3039 -  ostatní plocha        o výměře 45 m2, parc.č. 3040 - ostatní plocha o výměře 191 m2, parc.č. 3041 -  ostatní plocha o výměře 324 m2          a parc.č. 3042 - ostatní plocha o výměře 98 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy, 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 nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat, nelze je dále převádět 
ve prospěch třetí osoby a nelze je ani vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu    15 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:
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	v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti  uvedené 
v čl. I. nebo jejich část na třetí osobu, nebo je vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly 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

b)	v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly 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 2 000,00 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.
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Dotace TJ/SK – Organizace sportu 2013

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



rozdělení finančních prostředků v rámci programu Dotace TJ/SK – Organizace sportu 2013 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
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2.
schvaluje

a)
smlouvu, MMOPP00CXAR0, 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 01 Opava, IČ 13643185, jednající Ing. Čestmírem Dudou, starostou, ve výši 291.570,00 Kč



b)
smlouvu, MMOPP00CXAOF, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionálním sdružením České unie sportu v Opavě se sídlem Vodárenská 18, 747 07 Opava, IČ 00436062, jednající Ladislavem Kreiselem, statutárním zástupcem, ve výši 2.128.324,00 Kč

c)
smlouvu, MMOPP00CXASV, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Asociací školních sportovních klubů České republiky se sídlem José Martiho 31, 162 00 Praha – Veleslavín, IČ 45773688, jednající Janou Kellnerovou, předsedkyní Okresní rady AŠSK ČR okresu Opava, ve výši 250.000,00 Kč

d)
smlouvu, MMOPP00CXAVG, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní kynologickou organizací Opava-Kylešovice, pořadové číslo registrace 188 se sídlem U Panského mlýna 29, 747 06 Opava-Kylešovice, IČ 47814217, jednající Ladislavem Zavadilem, předsedou, ve výši 70.000,00 Kč

e)
smlouvu, MMOPP00CXAUL, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Opava se sídlem Na Pastvisku 78, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ 47815973, jednající Mgr.Janem Dumbrovským, starostou, ve výši 120.000,00 Kč

f)
smlouvu, MMOPP00CXAQ5, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením Orel jednota Opava se sídlem Kolářská 4, 746 01 Opava, IČ 47815361, jednající Ing. Zbyňkem Obdržálkem, statutárním zástupcem, ve výši 30.000,00 Kč

g)
smlouvu, MMOPP00CXATQ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sportovně střeleckým klubem Ostroj Opava (ČSS) se sídlem Chelčického 40, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ 47810971, jednajícím Oldřichem Gavendou, předsedou, ve výši 10.106,00 Kč

h)
smlouvu, MMOPP00CXAPA, 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, jednající Ing. Karlem Záleským, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, ve výši 100.000,00 Kč
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 i)
Rozpočtové opatření č. 2013/26/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace sportovní – výtěžek z hazardu




(6409,5901,00000060,0020,0000390000000)
-   3.000.000,00 Kč








TJ Sokol Opava




(3419,5222,00000060,0020,0000354000000)
+ 291.570,00 Kč








Regionální sdružení České unie sportu v Opavě




(3419,5222,00000060,0020,0000415000000)
+  2.128.324,00 Kč








Asociace škol. sport. klubů ČR




(3419,5222,00000060,0020,0000322000000)
+ 250.000,00 Kč








Základní kynologická organizace Opava-Kylešovice, p.č.reg. 188




(3419,5222,00000060,0020,0000398000000)
+ 70.000,00 Kč








Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Opava




(5512,5222,00000060,0020,0000344000000)
+ 120.000,00 Kč








Orel jednota Opava




(3419,5222,00000060,0020,0000399000000)
+ 30.000,00 Kč








Sportovně střelecký klub Ostroj Opava (ČSS)




(3419,5222,00000060,0020,0000306000000)
+ 10.106,00 Kč








TJ Slezan Opava




(3419,5222,00000060,0020,0000356000000)
+  100.000,00 Kč
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.



a)
bere na vědomí



žádost o dotaci společností OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28614593, na dofinancování grantu poskytnutého v roce 2013, ve výši 60.000,00 Kč
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b)
schvaluje


dodatek č.1, MMOPP00CXANK ke smlouvě, MMOPP00CXCAZ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28614593, zastoupenou Ing. Jiřím Kráčalíkem, jednatelem, na dofinancování grantu poskytnutého v roce 2013, ve výši 20.000,00 Kč

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/27/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 20.000,00 Kč








OUTDOOR FILMS s.r.o.




(3313,5213,00000000,0020,0000261000000)
+ 20.000,00 Kč









2.
bere na vědomí a neschvaluje


žádost o dotaci panu Marcelu Postřimovskému bytem Opava, na náklady související s tréninkovou činností v roce 2013, ve výši 100.000,00 Kč


3.
schvaluje


dodatek č.1, MMOPP00CXAI9 ke smlouvě, MMOPP00CXI07 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Jih, Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným plk. Ing.Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, o změně Článku VII. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy



411/19 ZM 13

Slezský fotbalový club Opava a.s. – návrh na volbu zástupců města 
v představenstvu společnosti, problematika chodu společnosti 
po odstoupení představenstva, zabezpečení financování do konce roku 2013

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí

a)
rezignaci Ing. Václava Klučky na funkci člena představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava, a.s. ze dne 30.07.2013, která byla projednána představenstvem společnosti dne 05.08.2013



b)
rezignaci Ing. Pavly Brady na funkci člena představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava, a.s. ze dne 14.08.2013, která byla projednána představenstvem společnosti dne 14.08.2013


c)
rezignaci p. Ondřeje Těšiny na funkci člena představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava, a.s. ze dne 14.08.2013, která byla projednána představenstvem společnosti dne 14.08.2013
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2.
navrhuje

a)
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 představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava, a.s., jejímž je město akcionářem, 


	Ing. Václava Klučku, nar. 20.07.1953, bytem Bílovecká 64, 

   747 06 Opava 6 
	Ing. Marka Hájka, nar. 10.06.1968, bytem Karlov pod Pradědem 191,     793 63 Malá Morávka  




3.

schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXAMP, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města společností Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Lipová  105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupenou …………., předsedkyní (předsedou) představenstva, ve výši 7.900.000,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/28/Z



v příjmech – odbor odvod finanční a rozpočtový




odvod z výherních hracích automatů




(0000,1355,00000000,0020,0009067000000)
 + 4.500.000,- Kč








odvod z loterií a podobných her (mimo výherní hrací automaty)




(0000,1351,00000000,0020,0009067000000)
+ 1.500.000,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva




(6409,5901,0000120,0020,0002993000000)
- 1.900.000,00 Kč








Slezský fotbalový club Opava a.s. – dotace na sport




(3419,5213,00000000,0020,0000355000000)
+ 6.000.000,00 Kč



(3419,5213,00000120,0020,0000355000000)
+ 1.900.000,00 Kč
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Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích
zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období 
od 11. 06. 2013 do 04. 09. 2013
-      zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy 
       od 21. 06. 2013 do 13. 09. 2013

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 11. 06. 2013 
do 04. 09. 2013

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 21. 06. 2013 do 13. 09. 2013
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 12. 06. 2013



Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 12. 06. 2013
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy







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

