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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY


Anonymizovaná verze
                                    A


U S N E S E N Í

z 23. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 28. 04. 2014





















479/23 ZM 14

Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 28. 04. 2014, a to:
	Mgr. Lenku Mikulovou
	Bc. René Černohorského








480/23 ZM 14

Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 28. 04. 2014 
ve složení:


–    předseda: Ing. Václav Klučka
	člen: Ing. Gabriela Mathiasová

člen: MUDr. Jiří Hájek
člen: Ing. Vladimír Javorský
	člen: MUDr. Ivan Drábek 
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Schválení programu 23. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


program 23. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy 
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci – cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava

Zastupitelstvo města



schvaluje



dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava (MMOPP00D70RV) uzavřený mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, městysem Litultovice, se sídlem Litultovice č. p. 1, 747 55 Litultovice, zastoupeným Janem Raidou, starostou městyse, obcí Otice, se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce, obcí Uhlířov, se sídlem Uhlířov č. p. 55, 747 84 Uhlířov, zastoupenou Danuší Lenkovou, starostkou obce, obcí Slavkov, se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, zastoupenou Vladimírem Chovancem, starostou obce, obcí Štáblovice, se sídlem Štáblovice č. p. 166, 747 82 Štáblovice, zastoupenou Jiřím Hoblíkem, starostou obce, obcí Mladecko, se sídlem Mladecko č. p. 56, 747 54 Mladecko, zastoupenou Karlem Seidlerem, starostou obce, obcí Jakartovice, se sídlem Jakartovice č. p. 89, 747 53 Jakartovice, zastoupenou Helenou Rašovou, starostkou obce, obcí Bratříkovice, se sídlem Bratříkovice č. p. 33, 747 52 Bratříkovice, zastoupenou Michalem Volkmerem, starostou obce a obcí Dolní Životice, se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, zastoupenou Jaroslavem Vaňkem, starostou obce
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Technické služby Opava s.r.o. – změna v dozorčí radě a volba zástupce města v dozorčí radě společnosti a změna zakladatelské listiny společnosti

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí


zánik funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, dle § 38l obchodního zákoníku ke dni 03. 10. 2013 u pana Ing. Miroslava Ficka, bytem xxx


2.
navrhuje


v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) níže uvedeného zástupce Statutárního města Opavy do dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o., jejímž je město jediným společníkem: 
-  Petra Szalacsiho, nar. xxx, bytem xxx


3.
schvaluje


nové znění Zakladatelské listiny Technických služeb Opava s.r.o. se sídlem Opava, Těšínská 71, PSČ 746 01, IČ 64618188
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Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje
- garážiště Otická

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4V78 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem E. A. a manžely K. a L. P. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2530/433 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00DZNZ6 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem V. H. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2530/409 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4VE9 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem D. L., panem J. L. a manžely R. a M. M. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2530/432 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)




2.
schvaluje
- garážiště Otická, Jiráskova


kupní smlouvu PID MMOPP00DZN4H mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Ing. M.Z. a panem P.Ž. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2724/86 - zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2530/427 - zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Opava – Předměstí, 
za kupní cenu 19.000,00 Kč (cena dle zásad)




3.
schvaluje
- garážiště Jiráskova


kupní smlouvu PID MMOPP00E4UZJ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. H. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2722/11 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad)




4.
schvaluje
- ostatní garáže

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4UXT mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely P. a M.S.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2661/49 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 11.500,00 Kč (cena dle zásad)

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4UWY mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem R.B. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2530/320 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 12.500,00 Kč (cena dle zásad)
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c)
kupní smlouvy PID MMOPP00E4UYO mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Mgr. J.Ch. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku   parc.č. 2103/8 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 12.000,00 Kč (cena dle zásad)




5.
neschvaluje


záměr prodeje pozemku parc.č. 60/10 – zastavěná plocha a nádvoří 
a parc.č. 60/12 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město
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Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise



Zastupitelstvo města

1.

schvaluje

a)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00DZNBY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím 
a oprávněným z věcného břemene  a panem J. Š. jako kupujícím a povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 604/1 
-  vodní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 604/17 o výměře 238 m2 , katastrální území Opava - Město,  za kupní cenu 299.640,00 Kč, tj. 1.259,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy a zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu


b)
darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00DZOC6 mezi Statutárním městem Opavou jako dárcem 
oprávněným z věcného břemene a panem V. Z. jako obdarovaným a povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je darování  pozemků parc. č. 124/6 
-  ostatní plocha a 124/7 – ostatní plocha vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z částí pozemků parc.č. st.64 – zastavěná plocha , parc.č. 124 – ostatní plocha a parc.č. 125 – ostatní plocha, katastrální území Zlatníky u Opavy a zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizace


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4UO2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a C. Š. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  částí pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/204 o výměře 78 m2 
a parc. č. 405/200 o výměře 121 m2, katastrální území Kateřinky u Opavy,  
za kupní cenu 143.280,00,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


d)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4UMC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a Mgr. V. O. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/202 o výměře 49 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 35.280,00 Kč,
tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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e)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4ULH mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely V. a V. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/203 o výměře 64 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 46.080,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


f)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva PID MMOPP00E4UQS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely L. 
a V. F.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/198 o výměře 129 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 103.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


g)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva 
PID MMOPP00E4UPX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím 
a manžely D. a Mgr. K. K.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  částí pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/199 o výměře 128 m2  
a parc.č. 405/197 o výměře 43 m2, katastrální území Kateřinky u Opavy,  
za kupní cenu 136.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


h)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu PID MMOPP00DETSK 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností Voltime s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 875/50 -  ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 875/209 o výměře 256 m2 , katastrální území Kylešovice,  
za kupní cenu 204.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) + úhrada 
za bezesmluvní užívání


i)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu PID MMOPP00E4VM5 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní A. C., panem P. P., manžely Mgr. T. a Mgr. I. W. a Ing. J. Z. jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc. č. 2373/336 -  zahrada o výměře 399 m2, katastrální území Opava – Předměstí,  za kupní cenu 319.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


j)
kupní smlouvu  PID MMOPP00ECA0E mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Bc. J. a M. Š.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 389 -  zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 389/1 o výměře 533 m2 , 
a části pozemku parc. č. 390 -  zastavěná plocha a nádvoří, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 390/1 o výměře 329 m2, 
vše katastrální území Opava – Předměstí,  za kupní cenu 3.766.660,00 Kč, 
tj. 4.370,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + dohodu o správě kupní ceny PID MMOPP00DZO8Q + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

k)
směnnou smlouvu PID MMOPP00DZOBB mezi Statutárním městem Opavou 
na straně jedné a panem R. R. na straně druhé, jejímž předmětem 
je směna části pozemku parc. č. 390 – zastavěná plocha a nádvoří, 
na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 390/4 
ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc. č. 391 
- zastavěná plocha a nádvoří, na nezapsaném geometrickém plánu značenou novým parc.č. 391/2 ve vlastnictví p. R., vše v k.ú. Opava – Předměstí
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2.
neschvaluje


snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2 na cenu 200,00 Kč/m2 za prodej pozemku parc.č. 2373/330 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí




3.
nepřijalo usnesení 


ke kupní smlouvě PID MMOPP00E4W66 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. st. 1248 – zastavěná plocha 
a nádvoří označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. st. 1248 o výměře 42 m2, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 41.240,00 Kč, 
t.j 982,00 Kč/m2 (cena podle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + úhrada za bezesmluvní užívání 



486/23 ZM 14

Majetkové záležitosti města 


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00DZMXN mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem S. O. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 1460 -  zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1460/4 o výměře 125 m2 , katastrální území Opava - Předměstí,  za kupní cenu 90.000,00 Kč tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


b)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu PID MMOPP00DZMYI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní M. B., panem D. G. a paní M. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 1460 -  zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1460/1 o výměře 228 m2 , katastrální území Opava - Předměstí,  za kupní cenu 176.320,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

c)
směnnou smlouvu PID MMOPP00DVUL7 mezi Statutárním městem Opavou 
a společností BREDA & WEINSTEIN , jejímž předmětem je  směna části pozemku parc.č. 588/1 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 588/29, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemky parc.č. 122/2 - ostatní plocha a parc.č. 122/6 - ostatní plocha,  ve vlastnictví BREDA & WEINSTEIN, a.s., vše v k.ú. Opava - Město




2.
schvaluje


záměr bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 1587/2  a pozemku parc.č. 1587/5 dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, vše k.ú. Kateřinky u Opavy
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3.
schvaluje


kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00DZN8X mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím 
a povinným z věcného břemene a manžely Ing. S. a Ing. M. S. jako prodávajícími a oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem je výkup  části pozemku parc. č. 1/1 zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1/3 o výměře 142 m2 a  části pozemku parc. č. st. 2  zast. pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1222 o výměře 21 m2, vše katastrální území Podvihov,  za kupní cenu 195.600,00 Kč, 
tj. 1.200,00 Kč/m2 (cena dohodou) a zřízení věcného břemene služebnosti cesty


4.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 650/1 – ostatní plocha, k.ú. Zábřeh 
u Hlučína

b)
záměr směny pozemků parc.č. 2553 – orná půda, parc.č. 2555 – orná půda 
a parc.č. 2557 – orná půda, ve vlastnictví pana D. L. za pozemky parc.č. 2533/2 – orná půda, parc.č. 2534 – orná půda, parc.č. 2842/1 – orná půda, parc.č. 2861 – orná půda, parc.č. 676 – ostatní plocha, parc.č. 647 – orná půda, parc.č. 2371 – orná půda a parc.č. 2404 – orná půda, ve vlastnictví Statutárního města Opavy vlastnictví, vše v k.ú. Jaktař


5.
nepřijalo usnesení


ke kupní smlouvě PID MMOPP00DZO3F mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. J. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 538 -  ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 538/2 o výměře 183 m2 , katastrální území Opava - Předměstí,  za kupní cenu 185.196,00 Kč (cena dle znaleckého posudku a dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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Možnosti regulace hazardu

Zastupitelstvo města

1.

nepřijalo usnesení 



k doporučení radě města vytvořit pracovní skupinu, která doporučí zastupitelstvu způsob, kterým lze regulovat hazard v Opavě


2.
ukládá



odboru školství MMO předložit zprávu o prevenci gamblingu na základních  a středních školách a na učilištích







488/23 ZM 14

OZV č. x/2014, o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her zakázáno a o stanovení míst provozu sázkových her

Zastupitelstvo města

1.

nepřijalo usnesení 



k materiálu „OZV č. x/2014, o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her zakázáno a o stanovení míst provozu sázkových her“


2.
ukládá



radě města, aby na každé zasedání zastupitelstva připravila počínaje červnovým zastupitelstvem přehled heren, které nedodržují stávající obecně závazné vyhlášky



489/23 ZM 14

Volba přísedícího Okresního soudu v Opavě 


Zastupitelstvo města


volí



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

	pana F. Ch., bytem Opava 


navrženého panem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., členem zastupitelstva města




490/23 ZM 14

Dotace TJ/SK – Organizace sportu 2014

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



rozdělení finančních prostředků v rámci programu Dotace TJ/SK – Organizace sportu 2014 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


2.
schvaluje



smlouvu mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
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a)
MMOPP00CX48T – Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou, ve výši 280.172,00 Kč


b)
MMOPP00CX49O – Tělocvičnou jednotou SOKOL Vávrovice se sídlem Jantarová 55/14, 747 73 Vávrovice, IČ 00575402, zastoupenou Mgr. Ivo Schreierem, starostou, ve výši 9.380,00 Kč


c)
MMOPP00CX4AJ – Regionálním sdružením České unie sportu v Opavě se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava, IČ 00436062, zastoupeným Ing. Petrem Kašným, předsedou, ve výši 2.112.845,00 Kč


d)
MMOPP00CX4BE – Okresní radou Asociace školních sportovních klubů České republiky Opava se sídlem Englišova 1082/82, 746 01 Opava, IČ 02385635, zastoupenou Janou Gellnerovou, statutárním zástupcem, ve výši 250.000,00 Kč


e)
MMOPP00CX4C9 – Základní kynologickou organizací Opava-Kylešovice, pořadové číslo registrace 188 se sídlem U Panského mlýna 1003/29, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ 47814217, zastoupenou Ladislavem Zavadilem, předsedou, ve výši 31.750,00 Kč

f)
MMOPP00CX4D4 – Základní kynologickou organizací Opava, č.192 se sídlem Městské sady Opava, 746 01 Opava, IČ 47813881, zastoupenou PhDr. Jiřinou Halátkovou, předsedkyní, ve výši 38.250,00 Kč


g)
MMOPP00CX4EZ – Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresním sdružením hasičů Opava se sídlem Na Pastvisku 1587/78, 747 05 Opava-Kateřinky, zastoupeným Mgr. Janem Dumbrovským, starostou, ve výši 120.000,00 Kč


h)
MMOPP00CX4FU – Orlem jednota Opava se sídlem Kolářská 158/4, 746 01 Opava, IČ 47815361, zastoupeným Ing. Zbyňkem Obdržálkem, statutárním zástupcem, ve výši 20.882,00 Kč


i)
MMOPP00CX4GP – Orlem jednota Opava – Komárov se sídlem Podvihovská 150/18, 747 70 Opava – Komárov, IČ 47814896, zastoupeným Karlem Neuwirthem, starostou, ve výši 9.118,00 Kč


j)
MMOPP00CX4HK – Sportovně střeleckým klubem Ostroj Opava (ČSS) se sídlem Chelčického 981/40, 747 05 Opava 5, IČ 47810971, zastoupeným Oldřichem Gavendou, předsedou, ve výši 8.880,00 Kč


k)
MMOPP00CX47Y – Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 1/20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing.Karlem Záleským, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, ve výši 91.654,00 Kč


l)
MMOPP00CX458 – Asociací TOM ĆR, TOM 4207 KADAO se sídlem Dostojevského 2124/4, 746 01 Opava, IČ 75074982, zastoupenou Mgr.Tomášem Weichtem, vedoucím, ve výši 9.142,00 Kč


m)
MMOPP00CX463 – Sportovně střeleckým klubem Opava se sídlem Ratibořská 51, 747 05 Opava 5, IČ 47813253, zastoupeným Martinou Fialovou, statutárním zástupcem, ve výši 8.690,00 Kč


n)
MMOPP00CX44D – Sportovními kurzy, cz, s.k. se sídlem Lidická 620/9, 746 01 Opava, IČ 26656132, zastoupenými Mgr. Jiřím Reichertem, předsedou, ve výši 9.237,00 Kč
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  o)
Rozpočtové opatření č. 2014/5/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)
+ 280.172,00 Kč








TJ Sokol Vávrovice




(3419,5222,00000060,0020,0000484000000)
+ 9.380,00 Kč








Regionální sdružení České unie sportu




(3419,5222,00000060,0020,0000415000000)
+ 2.112.845,00 Kč








Okresní rada Asociace školních sport. klubů Opava




(3419,5222,00000060,0020,0000485000000)
+ 250.000,00 Kč









Základní kynologická organizace Kylešovice




(3419,5222,00000060,0020,0000398000000)
+ 31.750,00 Kč








Základní kynologická organizace Kylešovice




(3419,5222,00000060,0020,0000398000000)
+ 38.250,00 Kč








SHČMS Okresní sdružení hasičů Opava




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








Orel jednota Opava




(3419,5222,00000060,0020,0000399000000)
+ 20.882,00 Kč








Orel jednota Opava-Komárov




(3419,5222,00000060,0020,0000423000000)
+ 9.118,00 Kč








Sportovně střelecký klub Ostroj Opava




(3419,5222,00000060,0020,0000306000000)
+ 8.880,00 Kč








TJ Slezan Opava




(3419,5222,00000060,0020,0000356000000)
+ 91.654,00 Kč








Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO Opava




(3419,5222,00000060,0020,0000375000000)
+ 9.142,00 Kč



Sportovně střelecký klub SSK Opava




(3419,5222,00000060,0020,0000374000000)
+ 8.690,00 Kč



Sportovní kurzy.cz




(3419,5222,00000060,0020,0000371000000)
+ 9.237,00 Kč


491/23 ZM 14

Vzdání se předkupního práva na převzetí hrobek na hřbitově ul. Otická


Zastupitelstvo města


souhlasí



se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobek č. 1/I/3a, č. 1/I/8,       č. 1/I/9, č. 2/I/32-34, č. 5/I/7-8, č. 6/I/16, č. 7/roh.h./2, č. 7/I/17-19, č. 7/I/34, č. 7/I/37, č. 8/I/3, č. 8/I/5, č. 8/I/20, č. 8/I/41, č. 9/I/4-5, č. 11/roh.h./3,           č. 11/I/17, č. 11/I/21,  č. 11/I/25, č. 16/I/29, č. 16/I/30, č. 22B/I/35 a č. 13-1-34 na hřbitově ul. Otická na pozemku parc. č. 2566/1 v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava




492/23 ZM 14

Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
finanční dotaci organizaci Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupenou Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 40.000,00 Kč

b)
dodatek č. 1 MMOPP007K6I3 ke smlouvě MMOPP007K5Y2 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupenou Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, 
ve výši 40.000,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/6/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. – osobní asistence




(4351,5221,00000000,0040, 0000102000000)
+ 40.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 40.000,00 Kč








493/23 ZM 14

Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2011-2013  za rok 2013

b)
Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy za období 2011-2013



494/23 ZM 14

Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

Zastupitelstvo města


schvaluje



systém dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2015, včetně příloh:  Harmonogram na rok 2015, Výzva, Zásady pro poskytování účelových dotací, Manuál 
pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Pravidla pro monitoring poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu statutárního města Opavy, Zápis z monitoringu poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu SMO, Žádost o poskytnutí účelové dotace, Rozpočet projektu, Personální zajištění projektu, Hodnotící kritéria pro posuzování žádosti, Stanovisko manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Zásady užití loga




495/23 ZM 14

Informace o průběhu pořizování Územního plánu Opavy

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o průběhu pořizování Územního plánu Opavy 









496/23 ZM 14

Zpráva o činnosti a připravenosti územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, složky IZS za rok 2013 (PČR KŘP MSK, ÚO Opava)
Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2013 (HZS MSK, ÚO Opava)
Zpráva o stavu připravenosti složky IZS za rok 2013 (ZZS MSK, ÚO Opava)


Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
Zpráva o činnosti a připravenosti územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, složky IZS za rok 2013 (PČR KŘP MSK, ÚO Opava)


b)
Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2013 (HZS MSK, ÚO Opava)

c)
Zprávu o stavu připravenosti složky IZS za rok 2013 (ZZS MSK ÚO Opava)


497/23 ZM 14

Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2014


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
přijetí účelové dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 200.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu domu č. p. 114, 
Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město – výměna oken čelní fasády včetně arkýře, ve vlastnictví J.I. a S.I., v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ 


b)
poskytnutí přijaté účelové dotace ve výši 200.000,00 Kč a poskytnutí účelového příspěvku ve výši 41.177,00 Kč jako spoluúčasti SMO na obnovu domu č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město – výměna oken čelní fasády včetně arkýře, ve vlastnictví J.I. a S.I., v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/7/Z



V příjmech  – odbor finanční a rozpočtový




Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034054,0020,0002452000000)
 + 200.000,00 Kč


Ve výdajích  – odbor hlavního architekta a ÚP




Program regenerace MPR a MPZ účelová dotace a příspěvek SMO vlastníkovi domu č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava-Město - výměna oken čelní fasády včetně arkýře




(3322,5493,00034054,0080,0002452000000)
(3322,5493,00000000,0080,0002452000000)
+ 200.000,00 Kč
+ 41.177,00 Kč








Odbor finanční a rozpočtový
Podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 41.177,00 Kč



Změna účelového zdroje je vyhrazena Ministerstvu kultury



498/23 ZM 14

Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Zastupitelstvo města

1.
revokuje 


usnesení č. 460/24 ZM 09 c) ze dne 15.12.2009 (Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o sdružení č. 646/2009/PRI (MMOPP008FRGM) mezi Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 na akci „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“)     
          

2.
schvaluje

a)
smlouvu o spolupráci č. 7/2014/PRI (MMOPP009TCBP) mezi Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 na akci „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – východní část“


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 5/2014/PRI (MMOPP009TC13) mezi Z. H., Opava, P. M., Opava a Statutárním městem Opava na umístění splaškové kanalizace, vodovodu a vodovodní přípojky, rozvodů NN a VO do pozemku parc. č. 1985/216 v k.ú. Kateřinky u Opavy za jednorázovou finanční náhradu stanovenou znaleckým posudkem v rámci akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“  


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 6/2014/PRI (MMOPP009TC08) mezi P. V., Opava a Statutárním městem Opava na umístění komunikace a zpevněných ploch na pozemcích 
parc. č. 1985/78, 1985/83 a 1985/189 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
 za jednorázovou finanční náhradu stanovenou znaleckým posudkem v rámci akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“  



499/23 ZM 14

Příprava investiční akce „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
investiční akci „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“ jako prioritu města k realizaci v roce 2015

b)
zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce 
ul. Gudrichovy“ v roce 2014






500/23 ZM 14

Společenství vlastníků jednotek Dolní náměstí 6,7- přijetí úvěru na opravu budovy

Zastupitelstvo města

1.


schvaluje 



realizaci stavebních oprav budovy Dolní náměstí 6 a 7, jejímž je Statutární město Opava spoluvlastníkem , Společenstvím vlastníků jednotek Dolní náměstí 6 a 7, Opava a přijetí úvěru tímto společenstvím na financování uvedených oprav v rozsahu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě

2.
pověřuje


Ing.Jiřího Elbla, vedoucího oddělení správy a evidence budov , odboru majetku města k zastupování Statutárního města Opava na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dolní náměstí 6 a 7, Opava, přičemž 
při hlasování se bude řídit tímto usnesením



501/23 ZM 14

Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem – dodatek č. 1


Zastupitelstvo města



schvaluje



Dodatek č.1 (MMOPP00EINW9) ke smlouvě o poskytování služeb se zaručeným výsledkem, ( MMOPP00DSRLV),mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a MVV Energie CZ a.s. se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 49685490, zastoupenou Ing. Liborem Žížalou a Ing. Jitkou Kafkovou, MBA, prokuristy a EVČ s.r.o. se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 13582275, zastoupenou Ing. Bohuslavem Skaleckým, jednatelem



502/23 ZM 14

Uplatnění předkupního práva


Zastupitelstvo města

1.

neschvaluje 

uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následujících nabízených nemovitostí: 

a)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2172/66 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve společném jmění manželů 
O. Ch. a A. Ch., za nabízenou kupní cenu 85 620,00 Kč
502/23 ZM 14

b)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. St. 1074 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, která je ve vlastnictví Mgr. D.J.,
bez uvedení nabízené ceny

c)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. St. 1719 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, která je ve vlastnictví K. R., 
za nabízenou cenu 100 000,00 Kč


d)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/110 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve vlastnictví J.L., 
za nabízenou kupní cenu 70 000,00  Kč

e)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2627/143 v  katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve vlastnictví ing. R.B. ,
za nabízenou kupní cenu 75 000,00 Kč

f)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 1853/13 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve vlastnictví Š.Z., 
za nabízenou kupní cenu 120 000,00 Kč

g)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2530419 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve společném vlastnictví manželů M. a D. V.,  a P.H.,   P. H. nabízí svůj spoluvlastnický podíl za cenu 60 000,00 Kč

h)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 1856/18 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve společném vlastnictví L. A.
a D. A. ,  za nabízenou kupní cenu 100 000,00 Kč

i)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 227/8 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve vlastnictví R. S., 
za nabízenou kupní cenu 120 000,00 Kč

j)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, bez LV, ležící na pozemku parc.č. 2166/18 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve vlastnictví J. D., za nabízenou kupní cenu 30 000,00 Kč







2.
rozhodlo 





že Statutární město Opava nebude do konce roku 2014 uplatňovat předkupní právo podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v případech, kdy bude Statutárnímu městu Opava jako předkupníkovi nabídnuta koupě jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nebo stavby garáže, kteréžto stavby jsou zřízeny na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Opavy 


3. 
ukládá radě města, 




aby zabezpečila plnění usnesení přijatého pod bodem 2 tohoto usnesení  


4.
ukládá radě města, 




aby v mimořádných případech, kdy bude nabytí nemovité věci typově vymezené v bodu 2 tohoto usnesení pro Statutární město Opavu potřebné či vhodné, předložila daný případ k rozhodnutí zastupitelstvu města, a to se zdůvodněním navrhovaného postupu 
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.



a1)
bere na vědomí 



finanční dotaci Junáku – svazu skautů a skautek ČR, přístavu POSEIDON Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810998, na akcii Oslava 20let skautského přístavu POSEIDON Opava, ve výši 100.000,00 Kč


a2)
schvaluje


smlouvu, MMOPP00CX4JA, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, přístavem POSEIDON Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810998, zastoupeným Daliborem Zemanem, statutárním zástupcem, na akci Oslava 20 let skautského přístavu POSEIDON Opava, ve výši 20.000,00 Kč


b1)
bere na vědomí 



finanční dotaci Kovářům Moravskoslezského kraje, o.s. se sídlem Slezská 61, 747 92 Háj ve Slezsku Jilešovice, IČ 01881841, na nákup kovadlin a svěráku, ve výši 116.600,00 Kč



b2)
schvaluje


smlouvu, MMOPP00CX4IF, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením Kováři Moravskoslezského kraje, o.s. se sídlem Slezská 61, 747 92 Háj ve Slezsku Jilešovice, IČ 01881841, zastoupeným Zdeňkem Prchalem, předsedou, na nákup kovadlin a svěráku, ve výši 20.000,00 Kč

c1)
bere na vědomí


finanční dotaci Sdružení rodičů a přátel při základních uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní okruh 674/11, 746 01 Opava, IČ 44941404, na náklady související s reprezentací pěveckého sboru Jeřabinka v zahraničí, ve výši 89.000,00 Kč

c2)
schvaluje



















smlouvu, MMOPP00CX4K5, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružením rodičů a přátel při základních uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní okruh 674/11, 746 01 Opava, IČ 44941404, zastoupeným Mgr, Jolanou Kaniovou, předsedkyní, na náklady související s reprezentací pěveckého sboru Jeřabinka v zahraničí, ve výši 89.000,00 Kč
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  d)
Rozpočtové opatření č. 2014/8/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 40.000,00 Kč








Junák – svaz skautů a skautek ČR




(3419,5222,00000000,0020,0000407000000)
+ 20.000,00 Kč








Kováři Moravskoslezského kraje, o.s.




(3900,5222,00000000,0020,0000483000000)
+ 20.000,00 Kč








kulturní grant




(6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
- 89.000,00 Kč








Sdružení rodičů a přátel při základních uměleckých školách v Opavě




(3231,5222,00000000,0020,0000248000000)
+ 89.000,00 Kč




2. 
bere na vědomí a neschvaluje

a)
finanční dotaci Malminibike clubu pro děti o.s. se sídlem Rybí 191, 742 65 Rybí – Nový Jičín, IČ 01516337, na náklady související s činností clubu, ve výši  451.732,00 Kč



b)
finanční dotaci společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 28614593, na 12.ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, ve výši 40.000,00 Kč



3.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX4MV, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, na náklady související s rekonstrukcí, ve výši 200.000,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/9/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace sportovní (výtěžek z hazardu)




(6409,5901,00000060,0020,0000390000000)
 - 200.000,00 Kč








Tělovýchovná jednota Slezan Opava




(3419,5222,00000060,0020,0000356000000)
+ 200.000,00 Kč
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Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2013



Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



Rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2013 dle tabulky FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2013


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/10/Z



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2013 ze ZBÚ




(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 50.936.383,51 Kč



(0000,8115,33100000,0000,0000000000000)
 + 152.971,20 Kč



(0000,8115,33514013,0000,0000000000000)
 + 1.243.017,10 Kč



(0000,8115,00000673,0000,0000000000000)
 + 7.445,60 Kč







ve výdajích




Dle Přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2013
 + 52.339.817,41 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/11/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 22.500.000,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva na splátku jistiny úvěru ČSOB schválené v ZMO 16.12.2013, č. usn. 445/21 ZM 13,v roce 2014 a  v roce 2015 – neuznatelné náklady projektu (podíl SMO)




(6409,5901,00000120, 0020,0009966000000)
    +  22.500.000,00 Kč




c)
Rozpočtové opatření č. 2014/12/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 23.625.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva na transakční náklady spojené s převodem majetku spol. Hala Opava a.s.




(3412,5901,00000120,0020,0000400000000)
+ 9.000.000,00 Kč





ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Rekonstrukce ulice Gudrichova – realizace v roce 2015




(2212,6121,00000120,0220,0007904000000)
+ 2.000.000,00 Kč
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Stezka pro chodce a cyklisty Opava – Komárov – realizace 2014 (2015)




(2219,6121,00000120,00220,000789600000)
+ 8.000.000,00 Kč






Rekonstrukce obecního úřadu a přístavba hasičské stanice Podvihov- realizace 2015




(6171,6121,00000120,0220,0000761900000)
+ 1.500.000,00 Kč






Hradecká 16 - rekonstrukce




(3613,6121,00000120,0220,0007623000000)
+ 3.125.000,00 Kč




d)
Rozpočtové opatření č. 2014/13/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 20.150.980,73 Kč







ve výdajích – odbor informatiky




Servrovna Hláska




(6171,6122,00000120,0170,0007836010000)
+ 12.000.000,00 Kč






ve výdajích – odbor majetku města




Opravy v RD Mostní – Rybářská




(3612,5171,00000120,0051,0001059000000)
+ 500.000,00 Kč






Pořízení náhradního zdroje Krnovská - navýšení




(6171,6121,00000120,0051,0007618000000)
+ 400.000,00 Kč





ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Krnovská 71D – stavební úpravy – zřízení WC




(6171,6121,00000120,0220,0007626000000)
+ 1.000.000,00 Kč





ve výdajích – městská policie




Městský kamerový dohlížecí systém - projekt pro zpracování rozšíření kamerového systému




(5311,6122,00000120,0110,0001047000000)
+ 250.000,00 Kč





ve výdajích – odbor kanceláře primátora




Investiční příspěvek PO OKO na pořízení stojanu do kostela Sv.Václava




(3319,6351,00000120,0121,0001001000038)
+ 300.000,00 Kč





ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Slezská nemocnice – investiční dotace




(3522,6359,00000120,0020,0000402000000)



+ 1.500.000,00 Kč
504/23 ZM 14



Hasičský záchranný sbor – investiční dotace




(5511,6339,00000120,0020,0000401000000)
+ 400.000,00 Kč






Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 3.800.980,73 Kč





2.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX3RD, 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 – Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným plk.Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, ve výši 800.000,00 Kč

b)
smlouvu, MMOPP00CX3QI, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem, ve výši 2.000.000,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/14/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Hasičský záchranný sbor MSK




(5511,5319,00000000,0020,0000401000000)
 - 400.000,00 Kč








Hasičský záchranný sbor MSK




(5511,6339,00000000,0020,0000401000000)
+ 400.000,00 Kč




3.
schvaluje


 
Rozpočtové opatření č. 2014/15/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000020,0020,0002996000000)
- 621.199,00 Kč



(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 500.000,00 Kč








rezerva FaRO (půjčka MČ Vávrovice – dle Statutu SMO)




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







ve výdajích – odbor Kanceláře tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení




protipovodňové opatření (varovný a vyrozumívací systém pro MČ Vávrovice)




(5273,6122,00000020,0193,0000000000000)
+ 621.199,00 Kč



(5273,6122,00000000,0193,0000000000000)
+ 200.000,00 Kč



(5273,6122,00000120,0193,0000000000000)
+ 500.00000 Kč
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4.
bere na vědomí


a)
závazek MČ Vávrovice o vrácení částky z rozpočtu MČ Vávrovice na rok 2015 ve výši 200.000,00 Kč do rozpočtu SMO (viz. žádost MČ Vávrovice – příloha č.4)

b)
záměr přídělu a tvorby nově zřizovaných účelových fondů SMO z fondu rezerv a rozvoje SMO




5.
nepřijalo usnesení 


k zapojení zůstatku ZBÚ za rok 2013 na akci:



Renovace trávníku SFC Opava




(3412,6121,00000120,0050,xxxxxxxxxxxxx)
+ 2.000.000,00 Kč
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Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace č. 1 
pro období 2014-2023

Zastupitelstvo města



schvaluje



aktualizaci č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
pro období 2014-2023   
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Dodatek č. 6 - Opava Development Company

Zastupitelstvo města



schvaluje



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků, PID MMOPP00DXW9R, kde budoucím prodávajícím je Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a budoucím kupujícím je Opava Development Company a.s., se sídlem Husova 240/5, 110 00 Praha 1, nyní Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, IČ: 26704277, jednající Ing. arch. Omarem Koleilatem, předsedou představenstva



507/23 ZM 14

ELIO Slezsko a.s. – změna stanov společnosti

Zastupitelstvo města



schvaluje



nové znění Stanov společnosti ELIO Slezsko a.s. se sídlem v Holasovicích, Skládka Holasovice II č.p. 202, PSČ 747 74, IČ 60913860
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HALA OPAVA a.s. – změna stanov společnosti

Zastupitelstvo města



schvaluje



nové znění Stanov společnosti HALA OPAVA a.s. se sídlem Opava, Žižkova 8, PSČ: 746 01, IČ 25840576
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Slezský fotbalový club Opava a.s. – změna stanov společnosti

Zastupitelstvo města



schvaluje



nové znění Stanov společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Opava, Lipová 105/2, PSČ: 746 01, IČ 25835912
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Městský dopravní podnik Opava, a.s. – změna stanov a návrh na odvolání a volbu zástupců města v dozorčí radě a představenstvu společnosti

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje




nové znění Stanov Městského dopravního podniku Opava, a.s. se sídlem Opava, Bílovecká 1127/98, PSČ 747 06, IČ: 64610250




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, odvolání níže uvedených zástupců Statutárního města Opavy z představenstva obchodní společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem:

	Ing. Jiřího Tichého, předsedu představenstva
	Ing. Tomáše Navrátila, místopředsedu představenstva

Ing. Františka Vaštíka, člena představenstva
Ing. Josefa Trčku, člena představenstva
Ing. Radka Filipczyka, člena představenstva
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b)
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolání níže uvedených zástupců Statutárního města Opavy z dozorčí rady obchodní společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem:

	Ing. et. Ing. Jana Sedláčka, MBA, MSc, předsedu dozorčí rady

Ing. Vojtěcha Turka, člena dozorčí rady
Františka Krále, člena dozorčí rady


3. 
souhlasí
v souvislosti s novým zněním Stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. s realizací managementu ředitele a 2 náměstků do představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.

4.
určuje
v souvislosti s novým zněním Stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. jednu pozici v dozorčí radě společnosti volenému zástupci zaměstnanců Městského dopravního podniku Opava, a.s., kdy tato volba musí proběhnout nejpozději do 1 měsíce od uplynutí rozhodnutí o ustanovení nového modelu řízení společnosti v souvislosti se změnou stanov. Délka funkčního období této pozice bude v souladu s novým zněním stanov 5 let. Odvolání voleného zástupce zaměstnanců je možné pouze jeho odstoupením nebo na základě nové volby ze strany zaměstnanců. 

5.
navrhuje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do orgánů Městského dopravního podniku Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem, 

a) 
do představenstva společnosti: 
	Ing. Radka Filipczyka, nar. xxx, bytem xxx

Ing. Libora Pěčonku, nar. xxx, bytem xxx
Ing. Martinu Peťovskou, nar. xxx, bytem xxx


b) 
do dozorčí rady společnosti: 
Ing. Jiřího Tichého, nar. xxx, bytem xxx 
Ing. Vojtěcha Turka, nar. xxx, bytem xxx
	Ing. Tomáše Navrátila, nar. xxx, bytem xxx
	Ing. et. Ing. Jana Sedláčka, MBA, MSc, nar. xxx, bytem xxx
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Dobrovolný svazek obcí Opavsko – změna Stanov a Dodatku č. 1


Zastupitelstvo města



schvaluje



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelské smlouvě) včetně Stanov Dobrovolného svazku obcí Opavsko mezi obcemi: 
1. Obec Bratříkovice, IČ: 00635600, se sídlem: Bratříkovice 33, Bratříkovice, PSČ: 747 52
zastoupena: Michalem Volkmerem, starostou obce
a
2.  Obec Brumovice, IČ: 00299871, se sídlem: Hlavní 75/56, Brumovice, PSČ: 747 71
zastoupena: Ing. Františkem Kučou, starostou obce
a 
3.  Obec Háj ve Slezsku, IČ: 00300021, se sídlem: Antonína Vaška 86,     Háj ve Slezsku,
PSČ: 747 92 
zastoupena: Karlem Palovským, starostou obce
a
4.   Město Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, se sídlem: Opavská 265, Hradec nad Moravicí, PSČ: 747 41
zastoupeno: Ing. Karlem Hanákem, starostou města
a
5.  Obec Hlavnice, IČ: 00635596, se sídlem: Hlavnice č. p. 103, Hlavnice, PSČ: 747 52
zastoupena: Bc. Alešem Saliborem, starostou obce
a
6.  Obec Hněvošice, IČ: 00300071, se sídlem: Opavská 170, Hněvošice, PSČ: 747 35
zastoupena: Ing. Vladimírem Daňkem, starostou obce
a
7. Obec Chvalíkovice, IČ: 00849685, se sídlem: České školy 63/11, Chvalíkovice, PSČ: 747 06
zastoupena: Lenkou Zaoralovou, starostkou obce
a
8.  Obec Mikolajice, IČ: 00635405, se sídlem Mikolajice 55, PSČ: 747 84
zastoupena: Martinem Krupou, starostou obce
a
9. Obec Neplachovice, IČ: 00561193, se sídlem: Na Návsi 16, Neplachovice, PSČ: 747 74
zastoupena: Danou Schreierovou, starostkou obce
a
10.  Obec Nové Sedlice, IČ: 66144540, se sídlem: Záhumenní 85, Nové Sedlice, PSČ: 747 06
zastoupena: Zuzanou Rohovskou, starostkou obce
a
11.  Obec Oldřišov, IČ: 00300527, se sídlem: Slezská 135, Oldřišov, PSČ: 747 33
zastoupena: Ing. Petrem Tomanem, starostou obce
a
12.  Obec Otice, IČ:00300543, se sídlem: Hlavní 1, Otice, PSČ: 747 81
zastoupena: Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce
a
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13.  Obec Pustá Polom, IČ: 00300608, se sídlem: Slezská 94, Pustá Polom, PSČ: 747 69
zastoupena: Ing. Miroslavem Hrabovským, starostou obce
a
14.  Obec Slavkov, IČ:00300667, se sídlem: Ludvíka Svobody 30, Slavkov, PSČ: 747 57
zastoupena: Vladimírem Chovancem, starostou obce
a
15. Obec Služovice, IČ: 00300675, se sídlem: Služovice č. p. 135, Služovice, PSČ: 747 28
zastoupena: Petrem Weczerkem, starostou obce
a
16. Obec Velké Hoštice, IČ: 00300845, se sídlem: Zámecká 195, Velké Hoštice, 747 31
zastoupena: Ing. Alfonsem Pospiechem, starostou obce
a 
17. Obec Sosnová, IČ: 00296341, se sídlem: Sosnová 11, PSČ: 793 12
zastoupena: Janem Sedlákem, starostou obce
a
18. Statutární město Opava, IČ: 00300535, se sídlem: Horní náměstí 382/69, Opava, 74626,
zastoupené: prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem
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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 26. 02. 2014 do 17. 04. 2014
-      zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od    
       07. 03. 2014 do 25. 04. 2014

Zastupitelstvo města



bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 26. 02. 2014
do 17. 04. 2014

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 07. 03. 2014 do 25. 04. 2014
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 26. 02. 2014


Zastupitelstvo města



bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 26. 02. 2014



514/23 ZM 14

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy







                   Ing. Pavla Brady  v.r.                                               Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
                1. náměstkyně primátora                                                 náměstek primátora

