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U S N E S E N Í

z 22. zasedání

ZASTUPITELSTVA
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Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 10. 03. 2014, a to:
	Bc. Marka Vinárka
	Mgr. Petra Czudka







456/22 ZM 14
Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 10. 03. 2014 
ve složení:


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

člen: Ing. Vladimír Nevlud, LL.A
člen: Mgr. Jaroslav Horák
	člen: Mgr. Ondřej Kubesa





457/22 ZM 14
Schválení programu 22. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


program 22. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy 















458/22 ZM 14

Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi


Zastupitelstvo města

1.

bere na vědomí


postup při prodeji pozemků zastavěných poschoďovými garážemi

2.
schvaluje
- garážiště Otická


kupní smlouvu PID MMOPP00EC8DZ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem D. H. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/4 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč 
(cena dle zásad)


3.
schvaluje
- garážiště Jiráskova







kupní smlouvu PID MMOPP00EC8EU mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní L. D. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/67 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

4.
schvaluje
- garážiště Wolkerova


kupní smlouvu PID MMOPP00EC848 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem R. F. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2416 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.340,00 Kč (cena dle zásad)

5.
schvaluje
- garážiště Komenda


kupní smlouvu PID MMOPP00E4W00 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. M. U. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/8 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.000,00 Kč (cena dle zásad)

6.
schvaluje
- garážiště Hobzíkova

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWN3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní J. G. jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
4.917,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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b)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWG2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní B. J.jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/172 – zast. plocha a nádvoří a prodej podílu 
o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
13.417,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWKI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. S. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/178 – zast. plocha a nádvoří a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.417,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


d)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWLD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. P. N. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/176 – zast. plocha a nádvoří a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.417,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


e)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWDH mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní A. F. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/175 – zast. plocha a nádvoří a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 17.917,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


f)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWCM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem M. R. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/176 – zast. plocha a nádvoří a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.417,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


g)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4VPQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely J. a  J. M. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/177 – zast. plocha a nádvoří a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.417,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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h)
kupní smlouvu PID MMOPP00BLWEC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem M. V. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/171 – zast. plocha a nádvoří a prodej podílu 
o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.917,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


i)
kupní smlouvu PID MMOPP00EC89J mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. J. W. a Mgr. Bc. K. W.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2626/14 – zast. plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/362 o výměře 47 m2 a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.617,00 Kč (cena dohodou a dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



7.
schvaluje
- ostatní garáže

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4VZC mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní Mgr. D. Z. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/507 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4VYH mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J. S. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 553/8 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad)

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00EC83D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní A. N. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2333/5 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad)

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00EC87T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely K. a V. Ž.jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 112/42 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad)

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00EC88O mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely L.a L. K.  jako kupujícími jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2506/6 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.500,00 Kč (cena dle zásad)

f)
kupní smlouvu PID MMOPP00DERIC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Mgr. M. F. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1014/12 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 13.000,00 Kč (cena dle zásad)









459/22 ZM 14

Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje

a)
kupní smlouvu a smlouvy o zřízení zástavního práva PID MMOPP00DVVAJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností JANITOR a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 102 – zahrada,  k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 282.000,00 Kč, 
tj. 1.146,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) +  úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání


b)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4VXM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností WONDER SERVIS a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 39/4 – zastavěná plocha a nádvoří vzniklého dle nezaspaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 24/1 - zahrada a části parc.č.  39/5 – zast.pl. a nádvoří,  k.ú. Opava – Město za kupní cenu 137.330,00 Kč, tj. 3.052,00 Kč/m2 (cena 
dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy +  úhrada bezdůvodného obohacení 
za bezesmluvní užívání



2.
schvaluje

a)
sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a manžely Š. a E. R., v němž SMO uzná vlastnické právo manželů Š. a E. R. k nemovitostem – pozemkům parc.č. 
st. 769/2 a parc.č. 394/67, k.ú. Kateřinky u Opavy, které jsou v současné době zapsány v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva manželů Š. a Evy R. k uvedeným nemovitostem bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku     

b)
sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a panem E. K., v němž SMO uzná vlastnické právo pana E. K. k nemovitosti – pozemku parc.č. st. 789/2, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva pana E. K. k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku


c)
sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a panem J. K., v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo pana J. K.a k nemovitostem parc.č. st. 788/2 a parc.č. 394/65 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva pana J. K. k uvedeným nemovitostem bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku  
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d)
sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a paní V. K., v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo paní V. K. k nemovitosti – části pozemku parc.č. st. 841/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 3293 
v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva paní V. K. k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku      


e)
sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu 
mezi Statutárním městem Opavou a manžely L. a Z. K., v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo manželů L. a Z. K. k nemovitosti – části pozemku parc.č. 2431/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým  parc.č. 2431/15 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který 
je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva manželů L. a Z. K. k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku          

3.
neschvaluje


návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a panem L. G., v němž SMO uzná vlastnické právo pana L. G. k nemovitosti – pozemku parc.č. 919/9, k.ú. Kateřinky u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva pana L. G. k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku  




460/22 ZM 14

Majetkové záležitosti města 


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


dohodu o zrušení předkupního práva PID MMOPP00DEUG1 s věcnými účinky v katastru nemovitostí evidovaného ve prospěch Statutárního města Opavy k pozemkům parc.č. 2143/2 - ostatní plocha a parc.č. 2143/8 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnickém č.3284, vedeném pro Okres Opava, obec Opava a katastrální území Opava - Předměstí

2.
schvaluje

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00EC81N mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace jako prodávajícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 2876 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2876/3 – ostatní plocha a 3329/6 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 29.000,00 Kč (cena dohodou)
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b)
kupní smlouvu PID MMOPP00EC8HF mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a Mgr. K. T. jako prodávající, jejímž předmětem je výkup částí pozemků parc.č. 48/1 – ostatní plocha a parc.č. 48/2 – ostatní plocha, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 48/3 – ostatní plocha a 48/4 – ostatní plocha, vše k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 53.600,00 Kč (cena dohodou)


3.
revokuje


usnesení ZSMO č. 427/21 ZM13 odst.1., písm. j) ze dne  16.12.2013 
( schvaluje kupní smlouvu PID MMOPP00DVXXY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní L. A., paní L. B., paní A. F. manžely Ing. Bc. P. a P. G., panem R. J. manžely Ing. I. a I. J., paní K. J., paní V.K., MUDr. K.K., paní D. K., Mgr. R. K., manžely Ing. J. a I. K., paní P. L., paní M. M., manžely Ing. K. a V. M., paní I, N., paní M. O., manžely J. a I. P., paní A. P., paní A. R.u, panem M. Ř., manžely J. a L. S., paní I. S., panem M. Š., paní L. T., paní K. V., panem M. V., panem M. V. a paní J. Z.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 2530/946 - ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 
1.440,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy)


4.
schvaluje


kupní smlouvu PID MMOPP00DVXXY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní L. A., paní L. B., paní A. F. manžely Ing. M. a T. K., panem R. J. manžely Ing. I. a I. J., paní K. J., paní V. K., MUDr. K. K., paní D. K., Mgr. R. K., manžely Ing. J. a I. K., paní P. L., paní M. M., manžely Ing. K. a V. M., paní I. N., paní M. O., manžely J. a I. P., paní A. P., paní A. R., panem M. Ř., manžely J. a L. S., paní I.S., panem M. Š., paní L. T., paní K. V., panem M. V., panem M. V. a paní J. Z.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 2530/946 - ostatní plocha , k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 1.742,00 Kč včetně DPH, tj. 720,00 Kč/m2 + DPH (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


5.
neschvaluje

a)
prodej pozemků parc.č. 1223/4 -  ostatní plocha a parc.č. 1223/7 - ostatní plocha k.ú. Kateřinky u Opavy Mgr. J.S. 

b)
záměr prodeje pozemku  parc.č. 2056/196 -  orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy

c)
záměr prodeje podílů o velikosti 3/4 pozemku  parc.č. st. 880 -  zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

d)
záměr prodeje pozemků  parc.č. 1663/2 -  orná půda a parc.č. 1663/4 
– orná půda,  k.ú. Kylešovice

e)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1085/2 – orná půda, k.ú. Podvihov dle přiloženého snímku katastrální mapy

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2134/1 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí



461/22 ZM 14

Granty 2014 - vyhodnocení

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


 a)
rozdělení finančních prostředků do jednotlivých grantových programů pro rok 2014


  b)
výsledné pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech pro rok 2014



    c)
smlouvu MMOPP00CX99P, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,   IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Naturou Opava – Czech Republic se sídlem Edvarda Beneše 1018/30, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26546591, jednajícím Bc. Jakubem Kubačkou, statutárním zástupcem, na Opavský přírodovědný zpravodaj, ve výši 80.000,00 Kč


    d)
smlouvu MMOPP00CX98U, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,   IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sportovním klubem JANTAR Opava se sídlem Jaselská 2754/20, 747 70 Opava, 
IČ 13643444, jednajícím Ing. Jiřím Složilem, předsedou, na činnost oddílu tenisu, ve výši 53.600,00 Kč


2.
ukládá



Radě statutárního města Opavy uzavřít jednotlivé smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy dle bodu 1b) tohoto usnesení mimo smlouvy uvedené pod bodem 1c) a 1d)

Z: RMO
T: 31. 03. 2014
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Likvidace společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“

Zastupitelstvo města



nepřijalo usnesení



k materiálu „Likvidace společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4T7M) mezi J.J. a V.J. oba bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení přípojky vody včetně vodoměrné šachty do pozemku parc.č. 1985/190 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Rekreační oblast Stříbrné jezero Opava“ za bezúplatné zřízení věcného břemene


b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TH8) 
mezi Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, 
IČ 00095711, zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 2084/29 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Opava – Městské sady, SO 06 – veřejné osvětlení“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1000,00 Kč + DPH




464/22 ZM 14

Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2014/2015

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



informaci o zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2014/2015
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Navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo města

1.

bere na vědomí



navýšení měsíčních odměn uvolněných členů zastupitelstva s účinností ode dne 1. 1. 2014
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2.
schvaluje

a)
odměny neuvolněným členům zastupitelstva v členění:

člen rady                                                  měsíční odměna  5.230,00  Kč 
člen zastupitelstva (bez další funkce)      měsíční odměna  1.780,00 Kč
předseda výboru zastupitelstva 
nebo předseda komise rady		měsíční odměna   2.630,00  Kč 
člen výboru, komise rady                        měsíční odměna   2.105,00  Kč      
člen komise pro občanské obřady          měsíční odměna   3.630,00  Kč

s účinností ode dne 10. 3. 2014


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/1/Z
  


ve výdajích –  kancelář tajemníka, odd. PAM




odměny členů zastupitelstva




(6112,5023,00000000,0192,0001086000000)
 + 253.970,00 Kč








sociální pojištění členů zastupitelstva




(6112,5031,00000000,0192,0001086000000)
+ 32.770,00 Kč








zdravotní pojištění členů zastupitelstva




(6112,5032,00000000,0192,0001086000000)
+ 17.500,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
          -  304.240,00 Kč
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Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014 - 2016

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014 – 2016
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Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP007K5VH, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ANIMOU VIVA o.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 370.000,00 Kč
467/22 ZM 14

b)
smlouvu, MMOPP007K5WC, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ:  00300535, Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČ: 40613411, zastoupena Michaelem R. Stannettem, národním velitelem, ve výši 330.000,00 Kč

c)
smlouvu, MMOPP007K5Y2, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným, 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Centrem 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ: 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 870.000,00 Kč


d)
smlouvu, MMOPP007K5X7, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ: 00494453, zastoupenou Anežkou Marií Dedkovou, provinční představenou, ve výši 617.500,00 Kč

e)
smlouvu, MMOPP007K5ZX, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava-Předměstí, 
IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 90.000,00 Kč


f)
smlouvu, MMOPP007K60L, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní, ve výši 575.000,00 Kč


g)
smlouvu, MMOPP007K61G, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a EUROTOPIÍ Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, 
IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou 
- prokuristou, ve výši 412.500,00 Kč


h)
smlouvu, MMOPP007K636, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FOKUSEM 
– OPAVA se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, 
IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 400.500,00 Kč

i)
smlouvu, MMOPP007K62B, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, 
IČ: 00499277, zastoupeným JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní, ve výši 750.000,00 Kč

j)
smlouvu, MMOPP007K641, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, 
IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 7.025.000,00 Kč
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k)
smlouvu, MMOPP007K65W, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a KAFIROU o.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 65.000,00 Kč


l)
smlouvu, MMOPP007K66R, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Krizovým 
a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ se sídlem Hradecká 650/16, 
746 01 Opava, IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 750.000,00 Kč


m)
smlouvu, MMOPP007K68H, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením OPEN HOUSE se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, 
IČ: 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, 
ve výši 100.000,00 Kč


n)
smlouvu, MMOPP007K69C, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pečovatelskou službou OASA o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, 
IČ: 26839857, zastoupenou MUDr. Petrem Slaným, statutárním zástupcem, 
ve výši 570.000,00 Kč 


o)
smlouvu, MMOPP007K6DS, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ: 65399447, zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem, statutárním zástupcem, ve výši 110.000,00 Kč


p)
smlouvu, MMOPP007K6H8, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Vilou Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČ: 2250152, zastoupenou Miroslavem Glosem, statutárním zástupcem, ve výši 350.000,00 Kč


  q)
Rozpočtové opatření č. 2014/2/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s.




sociální poradna




(4312,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 120.000,00 Kč








podporované zaměstnání




(4379,5222,00000000,0040,0000158000000)
+ 250.000,00 Kč








Armáda spásy v ČR – azylové domy




(4374,5222,00000000,0040,0000153000000)
 + 330.000,00 Kč








Centrum pro zdravotně postižené




poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000102000000)
 + 120.000,00 Kč



osobní asistence




(4351,5221,00000000,0040,0000102000000)
 + 750.000,00 Kč
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Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky – domov pro seniory




(4357,5223,00000000,0040,0000154000000)
 + 617.500,00 Kč








Dživipen – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000170000000)
+ 90.000,00 Kč








ELIM Opava




nízkoprahové kluby




(4375,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 150.000,00 Kč



sociálně aktivizační služby




(4371,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 150.000,00 Kč



 krizové centrum




(4372,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 190.000,00 Kč



dobrovolnické centrum




(4359,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 85.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava




nízkoprahové kluby




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



poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 47.500,00 Kč



sociálně aktivizační služby




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








FOKUS Opava




služby následné péče




(4376,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 85.500,00 Kč



podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 95.000,00 Kč



chráněná dílna




(4377,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 220.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí




asistenční, mediační a terapeutické centrum




(4379,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 550.000,00 Kč



pomoc sociálně ohroženým rodinám




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








Charita Opava




denní stacionář, klub seniorů




(4356,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.290.000,00 Kč



chráněné bydlení




(4354,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.115.000,00 Kč



hospicová péče




(4344,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 550.000,00 Kč



pečovatelská služba




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




(4377,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 2.700.000,00 Kč



mateřské centrum




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



občanská poradna




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



krizová pomoc




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








KAFIRA o.s. – odb. soc. poradenství




(4312,5222,00000000,0040,0000160000000)
 + 65.000,00 Kč








Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ – odborné sociální poradenství




(4376,5222,00000000,0040,0000155000000)
 + 750.000,00 Kč








OPEN HOUSE – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000167000000)
+ 100.000,00 Kč








Pečovatelská služba OASA Opava – pečovatelská služba




(4351,5221,00000000,0040,0000428000000)
+ 570.000,00 Kč








Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – odborné sociální poradenství




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








Vila Vančurova o.p.s. – domov pro seniory




(4350,5221,00000000,0040,0000179000000
+ 350.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 13.385.500,00 Kč
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Dohoda o plné moci k zastupování zmocnitele při vyvlastňovacím řízení 
pro stavební objekt „C 452 VO prodloužené ulice Mostní a přeložky silnice III/01129“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“

Zastupitelstvo města



schvaluje



upravenou dohodu o plné moci k zastupování zmocnitele 
při vyvlastňovacím řízení pro stavební objekt „C 452 VO prodloužené ulice Mostní a přeložky silnice III/01129“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat-východní část“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jehož jménem jedná Ing. Tomáš Opěla, ředitel správy Ostrava a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem




469/22 ZM 14

Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – monitorovací zprávy za rok 2013

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky za rok 2013


b)
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 – 2015 za rok 2013



470/22 ZM 14

Realizace investičních akcí v roce 2013

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



předložený přehled plnění investic 2013
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.



a1)
bere na vědomí


žádost o dotaci Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín se sídlem Palackého  1986/74, 741 01 Nový Jičín, IČ 47657901, na náklady související se zajištěním komplexní péče o zraněné nebo jinak handicapované živočichy ze správního území SMO, ve výši 63.700,00 Kč 


a2)
schvaluje



smlouvu, MMOPP00CX9HL, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českým svazem ochránců přírody ZO Nový Jičín se sídlem Palackého 1986/74, 741 01 Nový Jičín, IČ 47657901, zastoupeným Petrem Orlem, předsedou, na náklady související se zajištěním komplexní péče o zraněné nebo jinak handicapované živočichy ze správního území SMO, ve výši 50.000,00 Kč


b1)
bere na vědomí


žádost o dotaci Klubu přátel tělesně postižených dětí Opava se sídlem Elišky Krásnohorské 8, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související se zajištěním osobní asistence při pobytu těžce zdravotně postižených klientů u moře v roce 2014, ve výši 70.000,00 Kč


b2)
schvaluje



smlouvu, MMOPP00CX9GQ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem přátel tělesně postižených dětí Opava se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava, IČ 47814969, zastoupeným Bc. Hanou Paterkovou, předsedkyní, na náklady související se zajištěním osobní asistence při pobytu těžce zdravotně postižených klientů u moře v roce 2014, ve výši 70.000,00 Kč
 

c1)
bere na vědomí


žádost o dotaci Mendelovu  gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Komenského 397/5 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související s pořádáním regionálního kola Turnaje mladých fyziků v roce 2014, ve výši 65.120,00 Kč  


c2)
schvaluje



smlouvu, MMOPP00CX9AK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem,  na náklady související s pořádáním regionálního kola Turnaje mladých fyziků v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč
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d1)
bere na vědomí 


žádost o dotaci  Tělovýchovné jednotě Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související s rekonstrukcí (např. vybudování nových okenních otvorů), ve výši 460.000,00 Kč 


d2)
schvaluje


dotaci  Tělovýchovné jednotě Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související s rekonstrukcí, 
ve výši 200.000,00 Kč 


2.


a)
bere na vědomí


žádost o změnu platebního kalendáře ve Smlouvě o dotaci mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fotbalovým klubem SLAVIA Opava se sídlem Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26514645, zastoupeným Ing. Pavlem Frankem, statutárním zástupcem 


b)
schvaluje



dodatek č.1, MMOPP00CX9FV, ke smlouvě, MMOPP00CX9VN, ze dne 30.12.2013, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fotbalovým klubem SLAVIA Opava se sídlem Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26514645, zastoupeným Ing. Pavlem Frankem, statutárním zástupcem, o změně platebního kalendáře


3.
schvaluje

  
Rozpočtové opatření č. 2014/3/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 130.000,00 Kč








ZO Nový Jičín




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








Klub přátel tělesné postižených dětí Opava




(4379,5222,00000000,0020,0000112000000)
+ 70.000,00 Kč








Mendelovo gymnázium Opava




(3121,5339,00000000,0020,0000229000000)
+ 10.000,00 Kč
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Dobrovolný svazek obcí Opavsko – vstup Statutárního města Opavy


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
vstup Statutárního města Opavy dle § 49 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů, do Dobrovolného svazku obcí Opavsko


 b)
Rozpočtové opatření č. 2014/4/Z



ve výdajích – odbor kancelář primátora 




členské příspěvky




(6171,5229,00000000,0120,0002516000000)
- 2 000,00 Kč








členské příspěvky obce v DSO




(6409,5329,00000000,0120,0002516000000)
+ 2 000,00 Kč
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Možnosti regulace hazardu

Zastupitelstvo města

1.

bere na vědomí



informace týkající se problematiky regulace hazardu dle příloh

2.
nepřijalo usnesení



k návrhu usnesení: „ukládá radě města vytvořit pracovní skupinu, která doporučí zastupitelstvu způsob, kterým lze regulovat hazard v Opavě“   
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OZV č. x/2014, o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her zakázáno a o stanovení míst provozu sázkových her

Zastupitelstvo města


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“
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Dodatek ke Smlouvě o úvěru k financování kanalizace v Opavě - Malé Hoštice

Zastupitelstvo města


schvaluje



dodatek č.1, MMOPP00CX9BF,  ke smlouvě, MMOPP00CXSF6, ze dne 6.5.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4, IČ 45244782, zastoupenou Ing. Otto Machem, ředitelem odboru veřejný sektor východ a Ing. Ivo Kolářem, bankovním poradcem
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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 02. 12. 2013 do 26. 02. 2014
 -     zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy 
       od 13. 12. 2013 do 07. 03. 2014

Zastupitelstvo města


nepřijalo usnesení 



k materiálu „Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona 
o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích“
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 04. 12. 2013

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 04. 12. 2013
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města


nepřijalo usnesení 



ke zprávě o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy









              prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.   v.r.	                   Daniel Žídek   v.r. 
                                     primátor			               	     náměstek primátora

