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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY
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dne 13. 12. 2010
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Majetkové záležitosti

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
prodej části pozemku parc.č. 2063/1-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2063/13 o výměře 227 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Romanu Hrbáčovi ,PhD. za cenu dle znaleckého posudku 180.000,- Kč tj.793,-Kč/m2 (zveřejněno č. 1221/09) - obecní zastupitelstvo doporučuje

 


b)
prodej části pozemku parc.č. 2729-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2729/4 o výměře 47 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy paní Monice Klapkové za cenu dle znaleckého posudku 24.270,- Kč tj. 516,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1467/10)

c)
prodej části pozemku parc.č. 375/3-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu oddělená část pozemku označena písm. „c“ o výměře 7 m2, části parc.č. 375/7-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu oddělená část pozemku označena písm. „b“ o výměře 0,03 m2 a části pozemku parc.č. 393/11-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu oddělená část pozemku označena písm. „a“ o výměře 14 m2 sloučené do pozemku parc.č. 393/10 k.ú. Malé Hoštice manželům Ervinu a Jarmile Wittkovým za cenu dle znaleckého posudku 17.000,- Kč tj. 809,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1873/10)

d)
prodej části pozemku parc.č. 235/1-orná půda  na nezapsaném geometrickém plánu značený původním parc.č. 235/1 o výměře 325 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Martinovi a  MUDr. Romaně Kaplanovým za cenu dle znaleckého posudku 295.750,- Kč tj. 910,- Kč/m2 (zveřejněno č. 938/10)

e)
prodej části pozemku parc.č. 235/1-orná půda  na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 235/7 o výměře 48 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu Petru Kuzníkovi za cenu dle znaleckého posudku 43.680,- Kč tj.910,- Kč/m2 (zveřejněno č. 938/10)

f)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 783/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jiřímu a Evě Navrátilovým za 12.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1718/10)

g)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 783/3-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Michalovi a Dagmar Rubým za 10.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1718/10)

h)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2316/3-zast.pl. a nádvoří o výměře 26 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Tomáši a MUDr. Alici Hanzlíkovým za 13.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1718/10)

i)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2474/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Heleně Hešíkové za 9.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1780/10)

j)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2474/3-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Radkovi Hešíkovi za 9.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1780/10)
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k)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2626/140-zast.pl. a nádvoří o výměře 17 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Jaroslavě Polákové za 8.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č.1584/10)

l)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 402/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Zdeňce Sedláčkové za 12.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č.1584/10)

m)
prodej pozemku pod garáží - část pozemku parc.č. 2333/1-zahrada na nezapsaném geometrickém pláně značený novým parc.č. 2333/9 -zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Janu a Jindřišce   Ondřejovým za  9.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1780/10)

n)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2333/4 -zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Jaromíru Machovskému za 10.500,-  Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1780/10)

o)
prodej pozemku pod garáží parc.č.  2333/6-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Jiřímu Solnickému za  11.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1873/10)

p)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2306/3-zast.pl. a nádvoří o výměře 25 m2 k.ú. Opava-Předměstí  za 12.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a pozemku parc.č. 2306/8-zahrada o výměře 16 m2 za cenu dle znaleckého posudku 6.910,- Kč tj. 432,- Kč/m2 manželům Ing. Eduardu a MUDr. Janě Müllerovým (zveřejněno č.1718/10)

q)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/33-zast.pl. a nádvoří o výměře 23 m2 za 11.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Karlovi a Zdeňce Výrobčíkovým  (zveřejněno č. 1584/10)

r)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/34-zast.pl. a nádvoří o výměře 23 m2 za 11.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Arnoštu a Miluši  Gracovým  (zveřejněno č. 1584/10)

s)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/35-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 za 10.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Oldřichu a Vandě Cáblovým    (zveřejněno č. 1584/10)

t)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/36-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 za 11.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí paní Gabriele Hradílkové  (zveřejněno č. 1584/10)

u)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/37-zast.pl. a nádvoří o výměře 23 m2 za 11.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Františku a Aleně Procházkovým   (zveřejněno č. 1584/10)
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v)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/53-zast.pl. a nádvoří o výměře 47 m2 za 23.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Josefu a Věře Horrovým    (zveřejněno č. 1584/10)

w)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/38-zast.pl. a nádvoří o výměře 26 m2 za 13.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům  Stanislavu a Šárce Ulrychovým  (zveřejněno č. 1584/10)

x)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/39-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 za 10.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí Mgr. Danuši Smutkové  (zveřejněno č. 1584/10)

y)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/40-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 za 10.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí Mgr. Monice Gracové  (zveřejněno č. 1584/10)

z)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/41-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 za 11.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Petrovi a Martině Gebauerovým  (zveřejněno č. 1584/10)

aa)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/42-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 za 10.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Zdeňkovi s Blaženě Svobodovým    (zveřejněno č. 1584/10)

ab)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/43-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 za 10.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Rostislavu a Lucii Krpcovým  (zveřejněno č. 1584/10)


ac)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/55-zast.pl. a nádvoří o výměře 23 m2 za 11.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí panu Otto Giráškovi   (zveřejněno č. 1584/10)

ad)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/44-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 za 11.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Miroslavu a Libuši Píšalovým   (zveřejněno č. 1584/10)
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ae)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2154/45-zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2 za 12.000 Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Lubomíru a Jarmile Linhartovým  (zveřejněno č. 1584/10)

af)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 88/4-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 za 9.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 pozemku parc.č. 2154/2-zast.pl. a nádvoří  za cenu dle znaleckého posudku 22.166,-Kč tj. 590,- Kč/m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům  Jaroslavu a Haně Hučkovým    (zveřejněno č. 1584/10)

ag)
prodej části pozemku parc.č. 1114-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1114/2 o výměře 147 m2 k.ú. Jaktař společnosti HAGEMANN a.s. za cenu dle znaleckého posudku 136.710,- Kč tj. 930,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1584/10)

ah)
prodej části pozemku parc.č. 2154/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2154/97 o výměře 48 m2 k.ú. Opava-Předměstí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu dle znaleckého posudku 24.640,- Kč tj. 513,- Kč/m2 a zřízení věcného břemene průchodu přes část pozemku parc.č. 2154/97 k.ú. Opava-Předměstí (zveřejněno č. 486/09)

ai)
směnu pozemku parc.č. st. 2665-zast.pl. a nádvoří o výměře 84 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy ve vlastnictví Statutárního města Opavy za budovu bez čp/če, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. st. 2043 ve vlastnictví pana Vladimíra Stoniše v k.ú. Kateřinky u Opavy (zveřejněno č. 1306/10)

aj)
směnu části pozemku parc.č. 858/1-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 858/4 o výměře 209 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 861/3-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu oddělená část pozemku značena písm. „a“ o výměře 209 m2 ve vlastnictví manželů Valtra a Bronislavy Janíkových vše v k.ú. Malé Hoštice (zveřejněno č. 811/10) –obecní zastupitelstvo doporučuje  


ak)
směnu části pozemku parc.č. 1545/2-lesní pozemek na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1547/7 o výměře 626 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 1482-trvalý travní porost na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1482/2 o výměře 358 m2 a část pozemku parc.č. 1685-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1685/2 o výměře 270 m2 ve vlastnictví Obce Skřipov vše v k.ú. Skřipov  (zveřejněno č. 1584/10)



al)
smlouvu o budoucí kupní smlouvě (MMOPP00AYEJX) uzavřené mezi budoucím prodávajícím – DJUSU Opava, s.r.o. se sídlem Pekařská 58, 746 01 Opava, zastoupena jednatelem Josefem Kurkou, IČ 25364791 a budoucím kupujícím – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, zastoupené primátorem Prof. PhDr.Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535


am)
smlouvu o budoucí kupní smlouvě (MMOPP0092FJR) uzavřené mezi budoucími prodávajícími –  manžely Evaldem a Alenou Fusovými a manžely Lubomírem a Evou Harazimovými a budoucím kupujícím – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem Prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.,, IČ: 00300535


an)
výkup části pozemku parc.č. 590/1-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 590/6 o výměře 2 m2 k.ú. Kylešovice  od vlastníka paní Marie Rychtářové za cenu dle znaleckého posudku 1.648,- Kč tj. 824,- Kč/m2
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ao)
výkup části pozemku parc.č. 3055/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu pozemek značený novým parc.č. 3055/3 o výměře 28 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníka ELIM-křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. za cenu dle znaleckého posudku 14.490,- Kč tj. 518,- Kč/m2


ap)
výkup pozemku parc.č. 977/6-ost.pl. o výměře 4963 m2 k.ú. Komárov u Opavy od vlastníka RKL Opava, spol. s.r.o. za cenu stanovenou dohodou 1.737.050,- Kč tj. 350,- Kč/m2 s tím, že po zavkladování bude zřízeno ve prospěch prodávajícího věcné břemeno spočívající v právu umístění, provozování a údržby stavby železniční vlečky, veřejného osvětlení a příslušenství nacházejících se na předmětném pozemku, a to vše za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč


aq)
výkup pozemku parc.č. 1985/98-ost.pl. o výměře 1551 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníků pozemků pana Karla Lamicha, Ing. Barbory Lamichové, paní Jany Režnarová a paní Jarmily Trojkové za cenu stanovenou dohodou 1.008.150,- Kč tj. 650,- Kč/m2 s tím, že daň z převodu nemovitostí uhradí kupující


ar)
výkup pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr (PK) parc.č. 176 o výměře 3128 m2 k.ú. Zlatníky u Opavy od vlastníka paní Ilony Prejdové za cenu stanovenou dohodou 782.000,- Kč tj. 250,- Kč/m2


as)
výkup pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr (PK) parc.č. 175 o výměře 2976 m2 k.ú. Zlatníky u Opavy od vlastníka paní Gabriely Vinckerové za cenu stanovenou dohodou 744.000,- Kč tj. 250,- Kč/m2


at)
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1185/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1185/9 o výměře 125 m2 k.ú. Podvihov z vlastnictví Moravskoslezského kraje-Správy silnic Moravskoslezského kraje do vlastnictví Statutárního města Opavy

au)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 2768-ost.pl./ost.komunikace o výměře 96 m2 k.ú. Jaktař z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy

av)
dodatek č.1 (MMOPP00AYDPA) ke smlouvě o nájmu a o budoucí kupní smlouvě ze dne 14.5.2007 uzavřenou mezi pronajímatelem nebo budoucím prodávajícím – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava zastoupené primátorem Prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 a nájemcem nebo budoucím kupujícím panem Luďkem Dvořákem, bytem Březinova 2768/7, 746 01 Opava

aw)
smlouvu o  bezúplatném převod pozemků parc.č. 3036/3-st.pl./ost.komunikace, parc.č. 3198-ost.pl./ost.komunikace a parc.č. 2987-ost.pl./ost.komunikace v k.ú. Kateřinky u Opavy , obec Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy
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ax)
smlouvu o  bezúplatném převod pozemků parc.č. 2886-ost.pl./ost.komunikace v k.ú. Kateřinky u Opavy , obec Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od 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 ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i 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. 
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 k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 100.000,- Kč.  
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 ay)
smlouvu o  bezúplatném převod pozemků parc.č. 2880/1-ost.pl/ost.komunikace, parc.č. 2880/11-ost.pl/ost.komunikace, parc.č. 2882-ost.pl./zeleň, parc.č. 2883-ost.pl./zeleň, parc.č. 2884-ost.pl./zeleň, parc.č. 2928-ost.pl./zeleň, parc.č. 2979-ost.pl./zeleň, parc.č. 2988-ost.pl./zeleň, parc.č. 3029-ost.pl./zeleň,  parc.č. 3031-ost.pl./zeleň, parc.č. 3033-ost.pl./jiná pl. a parc.č.3139-ost.pl./ost.komunikace v k.ú. Kateřinky u Opavy , obec Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito podmínkami:  
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od 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 ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i 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. 
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 k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 68 000,- Kč.  
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az)
smlouvu o bezúplatném převod pozemků parc.č.2306/1-ost.pl./ost.komunikace, parc.č.2880/7-ost.pl./ost.komunikace, parc.č.2885-ost.pl./zeleň, parc.č.2888-ost.pl./ost.komunikace, parc.č.2889-ost.pl./zeleň, parc.č.2890-ost.pl./zeleň, parc.č.2891-ost.pl./zeleň, parc.č.2892-ost.pl./zeleň, parc.č.2898-ost.pl./zeleň, parc.č.2900-ost.pl./zeleň, parc.č.2902-ost.pl./zeleň, parc.č.2904-ost.pl./zeleň, parc.č.2905-ost.pl./zeleň, parc.č.2920-ost.pl./zeleň, parc.č.3050-ost.pl./zeleň, parc.č.3155-ost.pl./zeleň vše v k.ú. Kateřinky u Opavy , obec Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od 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 ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i 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. 
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 k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 39 000,- Kč.  




2. 
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 580/7-orná půda k.ú. Vávrovice – obecní zastupitelstvo nedoporučuje

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 71/4-ost.pl. k.ú. Zlatníky u Opavy – obecní zastupitelstvo nedoporučuje

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3083/3-ost.pl. dle přiloženého zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2627/153-ost.pl. dle přiloženého zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1883/48.ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

 f)
záměr prodeje pozemku parc.č 1331-ost.pl. k.ú. Kylešovice
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3. 
odročuje 


projednání dodatku č. 1 (MMOPP00AYE7L) ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 21.6.2006 uzavřený mezi pronajímatelem – Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, 746 026 zastoupené primátorem   Prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 a nájemcem – SB Development s.r.o. se sídlem Za Stolařstvím 7, 724 00 Ostrava, Stará Bělá, jednající jednatelem Pavlem Šenkem, IČ: 26847213
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Silnice I/11, Severní obchvat – východní část – výkupy pozemků

Zastupitelstvo města


schvaluje návrhy výkupů včetně návrhů smluv


a)
výkup pozemku parc.č. 3262/67 - ost. pl., silnice o výměře 1240 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy od spoluvlastníků Karla Lamicha, Ing. Barbory Lamichové, Jany Režnarové a Jarmily Trojkové za cenu dle znaleckého posudku tj. 595.200,- Kč s tím, že kupující uhradí prodávajícím peněžní částku odpovídající výši daně z převodu nemovitosti, kterou prodávající zaplatí příslušnému správci daně za převod 


b)
výkup pozemků parc.č. 3261/59 - ost. pl., silnice o výměře 32 m2 a parc.č. 3261/60 – ost.pl., silnice o výměře 147 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníka Josefa Šrajera za cenu dle znaleckého posudku tj. 92.620,- Kč s tím, že kupující uhradí prodávajícímu peněžní částku odpovídající výši daně z převodu nemovitosti, kterou prodávající zaplatí příslušnému správci
daně za převod


c)
výkup pozemku parc.č. 3261/54 – ost.pl., silnice o výměře 498 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy od spoluvlastníků Pavla Sedláře a Evy Šnajdrové za cenu dle znaleckého posudku tj. 239.040,- Kč s tím, že kupující uhradí prodávajícím peněžní částku odpovídající výši daně z převodu nemovitosti, kterou prodávající zaplatí příslušnému správci daně za převod

d)
výkup pozemků parc.č. 3262/11 – ost.pl., silnice o výměře 1698 m2, parc.č. 3263/20 – ost.pl., silnice o výměře 146 m2, parc.č. 3263/37 – ost.pl., silnice o výměře 1538 m2, parc.č. 3263/12 – vodní plocha o výměře 261 m2, parc.č. 1672/3 – trvalý travní porost o výměře 75 m2 a část pozemku parc.č. 1670/2 – trvalý travní porost na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3263/52 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníka Ing. Karla Honzka za cenu dle znaleckého posudku tj. 2.013.120,- Kč s tím, že kupující uhradí prodávajícímu peněžní částku odpovídající výši daně z převodu nemovitostí, kterou prodávající zaplatí příslušnému správci daně za převod

e)
výkup pozemků parc.č. 3260/9 - ost.pl., silnice o výměře 555 m2 a parc.č. 3260/13 - ost.pl., silnice o výměře 699 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu dle znaleckého posudku tj. 601.920,- Kč a výkup pozemku parc.č. 512/81 – orná půda o výměře 1905 m2 za cenu stanovenou dohodou tj. 304.800,- Kč od vlastníka Ing. Elišky Balharové s tím, že kupující uhradí prodávající peněžní částku odpovídající výši daně z převodu nemovitostí, kterou prodávající zaplatí příslušnému správci daně za převod
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f)
výkup pozemku parc.č. 3262/37 - ost.pl., silnice o výměře 471 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníka Ing. Jana Jaška za cenu dle znaleckého posudku tj. 226.080,-Kč s tím, že kupující uhradí prodávajícímu peněžní částku odpovídající výši daně z převodu nemovitosti, kterou prodávající zaplatí příslušnému správci daně za převod
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Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
smlouvu o právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě č. 416/2010/PRI (MMOPP009BPN0) mezi Rozvojem, stavebním bytovým družstvem, U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ: 00053104, DIČ: CZ00053104, Miroslavem Baroněm, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky, Martou Baroňovou, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky, Antonínem Čeladníkem, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky, Miluší Čeladníkovou, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky, Mgr. Vítem Dvořákem, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky, Mgr. Renátou Dvořákovou, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky, Marií Grodovou, Domoradovice 3, 747 41 Hradec nad Moravicí, Ivanem Kaczurem, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky, Alenou Kaczurovou, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky, Štefanem Kurincem, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky, Blankou Kurincovou, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky, Miroslavem Šmídem, Ratibořská 1444/55, 747 05 Opava – Kateřinky a Statutárním městem Opava na části pozemku parc. č. 2256 v k.ú. Kateřinky u Opavy a následný výkup části pozemku parc. č. 2256 v k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu stanovenou dohodou v rámci akce „Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská“


b)
dodatek č. 1 (MMOPP009BPM5) k dohodě č. 438/2009/PRI (MMOPP008FT8C) o budoucí realizaci stavby mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Statutárním  městem Opava  na akci „Rekonstrukce silnice II/464 ul. Janská a Bílovecká v Opavě“
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Smlouvy s vybranými uchazeči o Stipendium SMO

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP0082BVC), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zuzanou Bystrickou, bytem Fügnerova 862/38, 747 05 Opava 5
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b)
smlouvu, (MMOPP0082BUH), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Petrem Hermanem, bytem Slovenská 1334/42, 747 06 Opava


c)
smlouvu, (MMOPP0082BTM), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Františkem Hodným, bytem Purkyňova 1075/11, 746 01 Opava


d)
smlouvu, (MMOPP0082BSR), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Prokopem Homolou, bytem Na Rybníčku 604/26, 746 01 Opava


e)
smlouvu, (MMOPP0082BRW), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janou Konopkovou, bytem Na Pastvisku 1501/20, 747 05 Opava 5


f)
smlouvu, (MMOPP0082BYX), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Alicí Koudelkovou, bytem Vodní 8, 746 01 Opava


g)
smlouvu, (MMOPP0082BQ1), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Gabrielou Krečmerovou, bytem Chelčického 981/40, 747 05 Opava 5


h)
smlouvu, (MMOPP0082BP6), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ondřejem Lichým, bytem Holasická 892/17, 747 05 Opava 5


i)
smlouvu, (MMOPP0082BOB), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ladou Piliarikovou, bytem Milady Horákové 1048/7, 746 01 Opava


j)
smlouvu, (MMOPP0082BNG), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tomášem Rohanem, bytem Jasmínová 557/24,747 07 Opava 7


k)
smlouvu, (MMOPP0082BML), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Kateřinou Rossmanithovou, bytem Těšínská 890/2,746 01 Opava


l)
smlouvu, (MMOPP0082BLQ), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Naďou Satkovou, bytem Antonína Sovy 1484/31,747 05 Opava 5


m)
smlouvu, (MMOPP0082BKV), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Terezou Sosíkovou, bytem Nám. Svaté Hedviky 2225/11, 746 01 Opava
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n)
smlouvu, (MMOPP0082BJ0), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Souškem, bytem Pavlovského 675/47, 747 07 Opava 7


o)
smlouvu, (MMOPP0082BI5), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ondřejem Stoklasou, bytem Ztracená 2553/3, 746 01 Opava


p)
smlouvu, (MMOPP0082BHA), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Lenkou Szczerbou, bytem Ratibořská 1437/47, 747 05 Opava 5


q)
smlouvu, (MMOPP0082BGF), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jakubem Šotolou, bytem Třída Spojenců 1145/4, 746 01 Opava



17/02 ZM 10

Dodatky ke smlouvám o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 a ZŠ Opava, Vrchní 19

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku, (MMOPP0077PTK) ze dne 23. září 2010 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – PO, se sídlem Ochranova 1244/6, 746 01 Opava, IČ 70999236, zastoupenou Mgr. Manfredem Hubálkem, ředitelem


b)
dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku, (MMOPP0077PSP) ze dne 23. září 2010 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou  Opava, Vrchní 19 – PO, se sídlem Vrchní 101/19, 747 05 Opava, IČ 70999325, zastoupenou Mgr. Zdeňkou Ondráškovou, ředitelkou



18/02 ZM 10

Nabytí nemovitého majetku z vlastnictví MSK do vlastnictví SMO a ZL SVČ, Opava, PO

Zastupitelstvo města



schvaluje

a)
bezúplatný převod nemovitostí (darovací smlouva PID MMOPP0077LCP) z vlastnictví MSK do vlastnictví SMO, a to:
	budovu č. p. 227, část obce Předměstí, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 20/1,

budovu bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. 20/2,
budovu bez čp/če občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2438/3,
pozemek parc. č. 20/1 zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 20/2 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava,
budovu če 55, část obce Domoradovice, stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku parc. č. st. 174, pozemek ve zjednodušené evidenci (parcela - původ Pozemkový katastr 632, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí) v k.ú. Domoradovice, obec Hradec nad Moravic￭Hradec nad Moravicí , 
ke dni vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného příslušným katastrálním úřadem


b)
darovací smlouvu, (PID MMOPP0077LCP), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje


c)
Zřizovací listinu, (PID MMOPP0077LBU), Střediska volného času, Opava, příspěvkové organizace, Jaselská 4/227, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 72071397


d)
převod nabytých nemovitostí specifikovaných v bodě a) tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci  Středisko volného času, Opava, Jaselská 4/227, Opava, IČ 72071397, (PID MMOPP0077LBU), a to ke dni vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného příslušným katastrálním úřadem



19/02 ZM 10

Poskytnutí finančního daru za účelem ochrany zvířat jako příspěvek na zlepšení klimatu v pavilonu slonů v areálu ZOO Ostrava


Zastupitelstvo města


schvaluje



darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 50. 000,- Kč (PID MMOPP002J2QH), uzavřenou mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, IČ 00373249, zastoupenou Ing. Petrem Čolasem, ředitelem




20/02 ZM 10

Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2011

Zastupitelstvo města


schvaluje



projektový záměr „Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2011“ a finanční spoluúčast tohoto záměru ve výši 147 874,-Kč 




21/02 ZM 10

Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2011


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2011 – viz. příloha č. 1a), která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení 


2.

ukládá



Radě Statutárního města Opavy schválit uzavření jednotlivých dotačních smluv uvedených v příloze č. 1a)




22/02 ZM 10

Převod vodovodního řadu v lokalitě ul. Hlavní do vlastnictví města

Zastupitelstvo města



schvaluje



darovací smlouvu, (MMOPP008D4NU), mezi Annou Vrchoveckou, bytem Liptovská 996/13, 747 06 Opava a Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města týkající se prodlouženého vodovodního řadu DN 100 v délce 65,80 m umístěného na pozemku parc.č. 1814 v kat. území Kylešovice




23/02 ZM 10

Dotace ostatní

Zastupitelstvo města


neschvaluje



finanční dotaci Rodinné školce Rolnička s.r.o. se sídlem Tyršova 1346/41, 746 01 Opava, IČ 28568788, na provozní náklady školky ve výši 70.000,-Kč










24/02 ZM 10

Pravidla rozpočtového provizoria a záměr přijetí úvěru

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011 dle §13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění

	Rozpočtové provizorium se schvaluje na dobu do schválení rozpočtu obce, předpoklad do 31.3.2011.

Pro rozpočtové provizorium se přijímá projednaný neschválený rozpočet pro rok 2011 jako návrh závazných ukazatelů rozpočtového provizoria.
Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2011.
Na straně výdajů budou nezbytné nutné finanční prostředky uvolňovány tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Jedná se především o:
	výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu Statutárního      města Opavy a všech jím zřízených organizací
výdaje na údržbu a opravu movitého a nemovitého majetku v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku škody, nebezpečí poškození zdraví)
výdaje na investiční akce již zahájené (smluvně vázané), splatné v lednu – únoru 2011
výdaje vyplývající ze smluvních či jinak daných závazků Statutárního města Opavy vůči třetím osobám, vzniklých v minulých letech
výdaje vyplývající z povinností z pracovně právních vztahů
výdaje vyplývající z povinností Statutárního města Opavy z obecně závazných právních předpisů     
 


2. 
schvaluje


záměr přijetí úvěru na  financování  projektů SMO při těchto základních parametrech :
	možnost průběžného čerpání a mimořádného splácení v období 2011 – 2013 s finančním rámcem do 500 mil.Kč

zůstatek jistiny k 31.12.2013 pro splácení bude do výše 300 mil.Kč


3.
ukládá



radě města Opavy v připravovaném rozpočtu na rok 2011 a rozpočtovém výhledu na roky 2012 a 2013 (a následně v těchto rozpočtech) přijmout opatření k zabezpečení vlastních finančních zdrojů pro naplnění bodu 2b tohoto usnesení, tj. minimálně 150 mil.Kč





25/02 ZM 10

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města


schvaluje



upravenou Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2011  




26/02 ZM 10

Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru

Zastupitelstvo města


schvaluje



dodatek č. 1 MMOPP0084TFC ke smlouvě o úvěru MMOPP006NWR6, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města a  Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, zastoupenou Ing. Otto Machem, ředitelem odboru financování státní a komunální sféry a Pavlem Kvášem, manažerem centrály




27/02 ZM 10

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo města


schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s účinností od 1.1.2011  




28/02 ZM 10

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Opava č. 9/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu


Zastupitelstvo města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Opava č. 9/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu s účinnosti od 1. 1. 2011

29/02 ZM 10

Převod části domu

Zastupitelstvo města


schvaluje



převod podílu domu (společných prostor – půda) Provaznická 10 v Opavě a podílu pozemku parc.č. 201/1 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Opava-Předměstí z Marty Kovalské (292/10000) na Rudolfa a Annu Tomášovy (251/10000) za účelem výstavby nové bytové jednotky č. 1131/8 a na Pavla a Markétu Vidličkovy  (41/10000) za účelem rozšíření bytové jednotky č. 1131/5 s tím, že splátková povinnost (zástava) se nemění, zůstává u původní majitelky



30/02 ZM 10

Žádost o dotaci – KD Rybníček

Zastupitelstvo města



neschvaluje



poskytnutí finanční dotace ve výši 250.000,- Kč jako kompenzaci nákladů z titulu ukončení smluvního vztahu ze  „Smlouvy o nájmu movitých a nemovitých věcí“ ve znění pozdějších dodatků, PID MMOPP006QY6M, uzavřené dne 18.01. 2006 mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem, jako pronajímatelem a spol. Buncol s.r.o., Na Rybníčku 750/16, 746 01 Opava, IČ: 25849905, jako nájemcem, ve prospěch spol. Buncol s.r.o., Na Rybníčku 750/16, 746 01 Opava, IČ: 25849905, jednající Pavlem Hančilem, jednatelem 



31/02 ZM 10

Prominutí poplatku

Zastupitelstvo města



schvaluje



prominutí poplatku z prodlení ve výši 58.000,- Kč  a nákladů řízení ve výši 516,-Kč p. Petru Gorolovi trvale bytem Sadová 96 v Opavě, které jsou účtovány za dluh na nájemném a službách za obytnou místnost č.3 na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě



32/02 ZM 10

Vrácení prvního smluvního nájemného

Zastupitelstvo města



schvaluje



vrácení prvního smluvního nájemného ve výši 50.000,-Kč p. Janě Hennhoferové trvale bytem Komenského 12 v Kravařích
33/02 ZM 10

Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. 1. 2011



34/02 ZM 10

Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje


Zastupitelstvo města


 

odročuje


projednání bodu „Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje


35/02 ZM 10

Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Zastupitelstvo města

 1.
schvaluje



revokaci usnesení č. 365/14 ZM 01, bod 2 ze dne 27.03.2001


 2.
jmenuje


1. náměstkyni primátora Ing. Pavlu Brady zástupkyní Statutárního města Opavy ve Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 s účinností od 14.12.2010


36/02 ZM 10

Pověření k řízení Městské policie Opava

Zastupitelstvo města


pověřuje



náměstka primátora pana Daniela Žídka řízením Městské policie Opava s účinností od 14.12.2010






37/02 ZM 10

Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy v roce 2011


Zastupitelstvo města



schvaluje



harmonogram termínů zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy v roce 2011 




38/02 ZM 10

Granty 2011 – vyhlášení a stanovení podmínek jednotlivých grantových programů


Zastupitelstvo města

1.

vyhlašuje



grantové okruhy pro rok 2011 ke dni 15.12.2010 s termínem odevzdání žádostí do 31. 01. 2011 včetně:

Sport 
1.1. Pravidelná sportovní činnost zaměřená především na děti a mládež
1.2. Sportovní akce včetně náborových a veřejných akcí

Kultura
2.1.  Soustavná kulturní činnost
2.2.  Podpora kulturních akcí ve městě
2.3.  Ediční činnost


2. 
ukládá

a)
Radě Statutárního města Opavy stanovit kritéria v jednotlivých programech a váhu jednotlivých kritérií dle Zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy
Z: Rada SMO
T: 31.01.2011



b) 
Radě Statutárního města Opavy předložit na zasedání zastupitelstva města dne 21.02.2011 návrh pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech
Z: Rada SMO
T: 21.02.2011












39/02 ZM 10

Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva
Zásady pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1.
revokuje


usnesení zastupitelstva města č. 10/01 ZM 10/b, c ze dne 23. 11. 2010
b) člen zastupitelstva určen radou města 
     pro výkon občanských obřadů                     měsíční odměna  3.450,- Kč
     s účinností ode dne zvolení do funkce

c) neuvolněnému členu zastupitelstva v případě výkonu několika funkcí  
    měsíční odměnu ve výši jedné odměny, za kterou se poskytuje nejvyšší 
    odměna mimo částku vyplácenou za občanské obřady)


2.
schvaluje

a)
	neuvolněným zastupitelům zařazeným do komise pro občanské obřady  poskytnutí odměny za tuto funkci a za jednu další vykonávanou funkci, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, 


ostatním neuvolněným členům zastupitelstva v případě výkonu několika funkcí poskytnutí pouze jedné odměny, a to za funkci, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna   


b)
měsíční odměny neuvolněným zastupitelům:

ba) jmenovaným do komise pro občanské obřady ve výši  3.450,- Kč
      (předsedovi i členům ve stejné výši)

bb) ostatním předsedům komisí a výborů               ve výši  2.500,- Kč

bc) ostatním členům komisí a výborů                     ve výši  2.000,- Kč

s účinností ode dne zvolení do funkce


c)
Zásady pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a  komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

s účinností od 1. 1. 2011




40/02 ZM 10

Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, volba předsedů a členů


Zastupitelstvo města

1.

zřizuje


na volební období 2010 – 2014 kontrolní výbor zastupitelstva města 
40/02 ZM 10

2.
stanoví


že kontrolní výbor zastupitelstva města bude mít 9 členů

3.
volí

 a)
pana Ing. Jaroslava Černého předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města

 b)
pana Karla Bureše  členem kontrolního výboru zastupitelstva města

 c)
pana  Ing. Vladimíra Nevluda, LL.A členem kontrolního výboru zastupitelstva města

 d)
pana Ing. Václava Klučku členem kontrolního výboru zastupitelstva města


 e)
paní Jitku Měchovou členkou kontrolního výboru zastupitelstva města

 f)
pana Mgr. Zdeňka Frélicha členem kontrolního výboru zastupitelstva města


 g)
pana Ing. Vojtěcha Turka členem kontrolního výboru zastupitelstva města

 h)
pana Lubomíra Fišera členem kontrolního výboru zastupitelstva města

 i)
paní Naděždu Lindovskou členkou kontrolního výboru zastupitelstva města




41/02 ZM 10

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 23.11.2010 do 13.12.2010
Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 6. 12. 2010


Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 23.11.2010 do 13.12.2010 

b)
zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva Statutárního města Opavy ze dne 6. 12. 2010



42/02 ZM 10

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy




43/02 ZM 10

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 31.8.2010


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 31.8.2010




44/02 ZM 10

Investiční akce na rok 2011

Zastupitelstvo města


schvaluje



realizaci investiční akce „Vnitroblok ul. Holasická – Grudova - Vítečkova“ v roce 2011 










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




		

