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Anonymizované usnesení
	430/22 ZM 17
Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 24. 4. 2017, a to:


	Ing. Pavlu Brady
	Mgr. Simonu Horákovou

	


	431/22 ZM 17
Volba členů návrhové komise


Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 24. 4. 2017 ve složení:


	předsedkyně: Ing. Jana Kolarczyková

člen: Ing. Lukáš Kovařík
člen: Ing. Tomáš Navrátil
člen: Ing. Lumír Měch 
	člen: Ing. Martin Viltavský


	432/22 ZM 17
Schválení programu 22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy



Zastupitelstvo města


schvaluje


program 22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy



	433/22 ZM 17

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 
2017 - 2021


Zastupitelstvo města


schvaluje


Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2017 – 2021 s úpravou na str. 39, 40 a 41, kde bude vymazán text „(garance financování 30% oprávněné provozní ztráty)“ u OS, DZR a DpS Vila Vančurova, a dále budou doplněny celkové provozní náklady služeb Vila Vančurova, čímž dojde ke sjednocení údajů s ostatními poskytovateli sociálních služeb

	434/22 ZM 17

Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2017 a 2018


Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
aktualizaci Zásad pro poskytování účelových dotací na sociální a související služby z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2017

b)
Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2018, včetně přílohy Zásady pro poskytování účelových dotací na sociální a související služby z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2018 a jejich příloh: Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Pravidla 
pro namátkovou kontrolu, Zápis z namátkové kontroly v organizaci poskytující sociální a související služby, Žádost o poskytnutí účelové dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2018, Rozpočet projektu, Rozpočet projektu k žádosti o dofinancování, Personální zajištění projektu, Bodové ohodnocení projektu, Stanovisko manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Vyúčtování vyrovnávací platby, Zásady užití loga statutárního města Opavy, s tím, že příloha č. 10 (Bodové ohodnocení projektu), bude přepracována odborem sociálních věcí ve smyslu připomínek zastupitelky Bc. Hany Brňákové, následně projednána v Komisi Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán 
a následně radou města. Návrh nového znění přílohy č. 10 bude předložen 
na zasedání zastupitelstva města dne 19. 6. 2017.


435/22 ZM 17

Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města


schvaluje


obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností s účinnosti od 12. 5. 2017



436/22 ZM 17

Výroční zprávy složek Integrovaného záchranného systému dislokovaných 
v Opavě, Městské policie Opava a závěrečná zpráva oddělení BHKR KTAJ MMO 
o bezpečnostní situaci SO ORP Opava v roce 2016

Zastupitelstvo města


bere na vědomí

	

Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2016 (HZS MSK ÚO Opava)


Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu obvodního oddělení Opava územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen „OO PČR Opava“) za rok 2016 v porovnání s rokem 2015 (KŘP MSK ÚO Opava)

	

Výjezdovou činnost ZZS MSK za rok 2016 – Opavsko (ZZS MSK ÚO Opava)

	

Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2016 (MPOL Opava)

	

Závěrečnou zprávu o bezpečnostní situaci správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava v roce 2016 (odd. BHKR KTAJ MMO)


	437/22 ZM 17

Majetkové záležitosti


Zastupitelstvo města 


schvaluje

a)
změnu usnesení ZMO ze dne 12.12.2016 č.usn. 392/20 ZM 16 bod 2. písm. i) (RMO schvaluje kupní smlouvu (PID MMOPP00FBEEK) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a paní J. B., manžely V. a D. D., panem P. H., paní S. J., paní M. L., manžely 
J. a J. O., manžely R. a S. P., paní H. P., manžely J. a M. R., manžely J. a K. S., paní M. Š.,  manžely O. a I. U., manžely R. a A. Z., paní Z. Z.,
společností Rozvoj, stavební bytové družstvo, paní J. O., manžely I. a T. S., 
paní H. K., manžely J. a H. L., paní M. K. jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemků parc.č. 233/1 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 237/6 – zastavěná plocha a nádvoří a částí pozemku  parc.č. 220/5 – zastavěná plocha 
a nádvoří, označených dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 220/15 a parc.č. 220/16, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
526.600,00 Kč (cena zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 30.11.2016, č. usn. 1764/51 RM 16 odst. 2 písm. d) schvaluje)) tak, že podíl 
o velikosti 1/34 na pozemku parc.č. 220/15, k.ú. Opava – Předměstí, který měli nabýt kupující manželé J. a H. L. za kupní cenu 1.088,00 Kč nebude předmětem kupní smlouvy, neboť společné jmění uvedených manželů zaniklo 
před uzavřením kupní smlouvy pro předložení zastupitelstvu města 


b)
kupní smlouvu (PID MMOPP00G0JT0) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem J. L. 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/34 na pozemku parc.č. 220/15 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
1.088,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 29.3.2017, č. usn. 2087/58 RM 17 odst. 2 písm. b) schvaluje)

2.
neschvaluje


prodej částí pozemků parc.č. 2689 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2688 – zahrada, vše k.ú. Opava – Předměstí, Ing. P. H., dle zákresu ve snímku katastrální mapy (RMO 29.3.2017, č. usn. 2087/58 RM 17 odst. 5) neschvaluje)


3.
nepřijalo usnesení


k projednání kupní smlouvu (PID MMOPP00G0K8Q) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. L. K. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2689 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2688 – zahrada a parc.č. 2690 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 596.240,00 Kč (cena 
dle zásad) (RMO 29.3.2017, č. usn. 2087/58 RM 17 odst. 1 písm. c) schvaluje)







4.
schvaluje

a)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FWKQ5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a paní M. B., paní H. K., manžely J. a D. K., panem V. V., manžely 
P. a M. Z. a paní L. Z. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 97/4 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 97/5 – zahrada a části pozemku parc.č. 97/17 – zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 97/38, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 366.300,00 Kč (cena dle zásad) (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 1 písm. a) schvaluje)

b)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FWKMP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a paní A. J. a paní E. J. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 97/17 – zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 97/39, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 28.800,00 Kč, 
tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 1 písm. b) schvaluje)

c)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FWKLU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a panem P. B. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 97/13 – zahrada a části pozemku parc.č. 97/17 – zahrada, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 97/40, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 135.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 1 písm. c) schvaluje)

d)
kupní smlouvu (PID MMOPP00G0KAG) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Z. Č., manžely J. a Š. F., manžely R. a I. H., paní B. K., manžely Ing. S. a D. V. 
a panem L. V. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. 574/25 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 152.680,00 Kč (cena dohodou) (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 1 písm. d) schvaluje)

e)
kupní smlouvu (PID MMOPP00G0KQ8) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem L. D., Ing. M. G., paní B. K., manžely D. a J. K., panem J. K., manžely 
J. a M. K., Ing. N. O., paní Z. O., paní H. P., Bc. V. V. a panem M. D. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2154/67 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2154/102, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 24.298,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 
(cena dohodou) (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 1 písm. e) schvaluje)

f)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FWKNK) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností BREDA & WEINSTEIN a.s. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 588/1 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 588/33 – ostatní plocha, pozemku 
parc.č. 122/2 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 588/12 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 588/35, 
k.ú. Opava - Město, za kupní cenu 1.936.091,00 Kč včetně DPH tj. 2.207,00 Kč/m2 + DPH (cena dle znaleckého posudku + DPH) (RMO 12.4.2017, 
č. usn.    2100/59 RM 17 odst. 1 písm. f) schvaluje)

g)
kupní smlouvu (PID MMOPP00G0JWL) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem M. H. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2974 
– ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 2974/11, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 44.140,80 Kč včetně DPH tj. 912,00 Kč/m2 + DPH (cena dohodou) (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 1 písm. g) schvaluje)

h)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FG6DG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a panem T. Ch., panem S. K., panem D. M., panem P. S., panem P. S., panem P. S., manžely M. a J. Z., paní D. L. manžely Ing. Z. a Ing. H. S., panem J. Z. 
a manžely Ing. P. a Mgr. V. P. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2373/363 – zastavěná plocha a nádvoří, částí pozemku 
parc.č. 2373/6 – zahrada, označených dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 2373/639 a jako parc.č. 2373/648, částí pozemku parc.č. 2373/362 
– ostatní plocha, označených dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 2373/645 a jako parc.č. 2373/647, části pozemku parc.č. 2373/362 označená jako díl „a“ a část pozemku parc.č. 2373/6 označená jako díl „b“, které se slučují do pozemku nově označeného jako parc.č. 2373/646, dále pozemku parc.č. 2373/493 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2373/494 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2373/495 – zastavěná plocha a nádvoří 
a parc.č. 2373/496 – zastavěná plocha a nádvoří , vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 332.737,00 Kč (cena dle zásad)  (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 1 písm. h) schvaluje)

i)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00FG685) 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako prodávajícím a manžely J. a J. K., panem V. K., paní S. R., manžely P. a M. Š., paní M. V., Ing. V. V., panem V. K., panem Z. B., panem V. V. a panem M. B. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 512 – zastavěná plocha a pozemku parc.č. 511/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 294.880,00 Kč (cena dohodou) (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 1 písm. i) schvaluje)

5.
schvaluje

a)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FWKJ4) mezi paní V. B. jakožto prodávajícím 
a Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem koupě pozemku parc.č. 489 – orná půda, k.ú. Vávrovice, za kupní cenu 5.122.210,00 Kč, tj. 315,64 Kč/m2 (cena 
dle znaleckého posudku) (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 2 písm. a) schvaluje)

b)
Rozpočtové opatření č. 2017/4/Z
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
                    Průmyslová zóna Jaktař (Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská)
                
                       (2123,6901,00000020,0220,0007582000000 )                 -  5.122.210,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
                    Průmyslová zóna Jaktař (Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská)
                    - výkupy pozemků

                       (2123,6130,00000020,0052,0007582000000 )                + 5.122.210,00 Kč
(RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 2 písm. b) schvaluje)


6.
schvaluje

a)
kupní smlouvu (PID MMOPP00G0KBB) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako kupujícím a paní J. S. 
jako prodávající, jejímž předmětem je převod  části pozemku parc.č. st. 51/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1227, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 3.000,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 29.3.2017, č. usn. 2087/58 RM 17 odst. 1 písm. a) schvaluje)

b)
kupní smlouvu (PID MMOPP00G0KC6) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako kupujícím a paní I. Ž. 
jako prodávající, jejímž předmětem je převod  části pozemku parc.č. 1162 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 1162/2, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 3.300,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 29.3.2017, č. usn. 2087/58 RM 17 odst. 1 písm. b) schvaluje)


7.
schvaluje

a)
směnnou smlouvu (PID MMOPP00X9AM) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem K. T., jejímž předmětem 
je směna části pozemku parc.č. 723 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „c“ o výměře 152 m2 za část pozemku 
parc. č. 108/3 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“ o výměře 152 m2 , k.ú. Vávrovice (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 5, písm. a) schvaluje)


b)
směnnou smlouvu (PID MMOPP00FBEYS) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností DJUSU Opava s.r.o. 
se sídlem Osadní 30, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 25364791, zastoupenou Josefem Kurkou, jednatelem společnosti, jejímž předmětem je směna částí pozemku parc.č. 2146/16 ost.pl. označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc. č. 2146/19 o výměře 786 m2 a parc. č. 2146/20 o výměře 
302 m2, ve vlastnictví společnosti DJUSU Opava s.r.o. za pozemek 
parc. č. 3333/6 o výměře 424 m2, části pozemku parc.č. 3333/4 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc. č. 3333/12 o výměře 
16 m2 a části pozemku parc.č. 3333/5 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc. č. 3333/11 o výměře 523 m2 
ve vlastnictví SMO, vše k.ú. Opava – Předměstí (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 5, písm.b) schvaluje)


c)
směnnou smlouvu (PID MMOPP00FBEXX) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností OPAVLEN OPAVA s.r.o se sídlem Jaselská 31, 746 01 Opava, IČ 47676094, zastoupenou 
Ing. Milošem Podolským a Ing. Romanem Golou, jednateli společnosti, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2135/2 zahrada označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.  2135/16 o výměře 174 m2 , části pozemku parc.č. 2135/9 zast.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc. č. 2135/17 jehož součástí je budova bez č.p. o výměře 92 m2 ve vlastnictví SMO a části pozemku parc.č. 2146/16 ost.pl. označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemku parc. č. 2146/20 o výměře 
302 m2, přičemž tento pozemek SMO nevlastní, ale hodlá jej nabýt do svého vlastnictví za část pozemku parc.č. 2/5 ost.pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc. č. 2/6 o výměře 790 m2 ve vlastnictví OPAVLEN OPAVA s.r.o., vše k.ú. Opava – Předměstí (RMO 12.4.2017, č. usn.     2100/59 RM 17 odst. 5, písm. c) schvaluje)


8.
schvaluje

a)
kupní smlouvu (PID MMOPP00G0KZZ) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Ing. V. a M. H. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2316/6 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 3 písm. a) schvaluje)

b)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FWKUL) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem V. V.  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 511/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 3 písm. b) schvaluje)

9.
schvaluje

a)
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00FG67A) mezi ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Karolem Siwkem, ředitelem územního pracoviště Ostrava jako převodcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 2290/16 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú.Opava – Předměstí (RMO 29.3.2017, č. usn. 2087/58 RM 17 odst. 3 písm. a) schvaluje)

b)
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00FBEZN) mezi ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 , Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou, ředitelkou odboru Odloučeného pracoviště Opava jako převodcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 2881/1 – vodní plocha, 
k.ú. Kylešovice (RMO 29.3.2017, č. usn. 2087/58 RM 17 odst. 3 písm. b) schvaluje)

c)
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00FBF4R) mezi ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 , Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou, ředitelkou odboru Odloučeného pracoviště Opava jako převodcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 569/2 – ostatní plocha, k.ú. 
Opava – Město (RMO 29.3.2017, č. usn. 2087/58 RM 17 odst. 3 písm. c) schvaluje)


d)
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00G0KSY) mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou, ředitelkou odboru Odloučeného pracoviště Opava jako převodcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 2761/1 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice
(RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 4) schvaluje)


10.
schvaluje


bezúplatný převod pozemku parc.č. st. 160 zastavěná plocha, 
k.ú. Zlatníky u Opavy z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu 
do vlastnictví Statutárního města Opavy (RMO 29.3.2017, č. usn. 2087/58 RM 17 odst. 4) schvaluje)


11.
schvaluje


deklaraci zájmu Statutárního města Opavy uzavřít se Státním pozemkovým úřadem směnnou smlouvu, jejímž předmětem  bude směna části pozemku parc.č. 2627/1  v katastrálním území  Opava - Předměstí ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu za vhodné a Státním pozemkovým úřadem akceptovatelné pozemky ve vlastnictví Statutárního města Opavy. Uvedený pozemek Státního pozemkového úřadu, jenž by měl být předmětem směny, je v územním plánu vymezen jako součást plochy zahrádkové osady. Statutární město Opava deklaruje, že hodlá směnu realizovat  po zpracování architektonické studie zájmového  území  a po přesném vymezení pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy, které budou předmětem směny. Tato deklarace není právně závazná, na základě ní není možné vymáhat uzavření směnné smlouvy (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 6) schvaluje)


12.
ruší


usnesení ZMO ze dne 19.10.2016 č.u: 371/18 ZM 16 (schvaluje Dodatek č.1 
ke kupní smlouvě ze dne 24.6.2016 (PID MMOPP00FP5BO) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a společností KP REAL SOLICITATION s.r.o. se sídlem náměstí Republiky 496/8, 746 01 Opava, IČ 040 48 954, zastoupenou Romanem Košťálem 
a Jaroslavem Pírkem a společností Venkato Invest s.r.o. se sídlem Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 049 37 139, zastoupenou Pavlem Odložilíkem a Ing. Rudolfem Skočkem jako kupujícími, jejímž předmětem
 je upřesnění výše kupní ceny)



13.
schvaluje


nový Dodatek č.1 ke kupní smlouvě ze dne 24.6.2016 (PID MMOPP00FP5BO) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností KP REAL SOLICITATION s.r.o. se sídlem náměstí Republiky 496/8, 746 01 Opava, IČ 040 48 954, zastoupenou Romanem Košťálem a Jaroslavem Pírkem a společností Venkato Invest s.r.o. se sídlem Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 049 37 139, zastoupenou Pavlem Odložilíkem a Ing. Rudolfem Skočkem jako kupujícími, jejímž předmětem je upřesnění výše kupní ceny (RMO 12.4.2017, 
č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 13) schvaluje)


14.
schvaluje


v souladu s ustanovením § 85 písm. n) zákona o obcích svěření rozhodnutí 
o podání cenové nabídky a uzavření smlouvy o koupi pozemku parc.č. 1078/3 
– orná půda, k.ú. Komárov u Opavy, v souladu s podmínkami Prodeje nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka JUNG spol. s.r.o., jenž jsou přílohou tohoto usnesení, radě obce (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 7) schvaluje)


15.
neschvaluje


bezúplatný převod části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 8 písm. b) neschvaluje)    

16.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2407/17 – ostatní plocha, k.ú.  Kateřinky 
u Opavy (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 10 písm. a) neschvaluje)    

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1097/3 – ostatní plocha, k.ú.  Komárov 
u Opavy (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 10 písm. b) neschvaluje)    

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2098/83 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy (RMO 12.4.2017, 
č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 10 písm. c) neschvaluje)    

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 176/13 – trvalý travní porost, k.ú.  Komárov 
u Opavy (RMO 12.4.2017, č. usn.  2100/59 RM 17 odst. 10 písm. d) neschvaluje)    

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 333/1 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 10 písm. e) neschvaluje)  

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2526 – orná půda, k.ú. Jaktař (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 10 písm. f) neschvaluje)  




17.
neschvaluje


zřízení služebnosti spočívající v povinnosti Statutárního města Opavy jako vlastníka pozemku parc.č. 354 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.  Opava 
– Předměstí, strpět jeho spoluužívaní spoluvlastníkem bytové jednotky 289/7 Ing. arch. D. W., bytem Opava, v bytovém domě č.p.289 postaveném 
na pozemku parc.č. 354 v k.ú. Opava - Předměstí a to v rozsahu jeho spoluvlastnického podílu na společných částech výše uvedeného domu 
o velikosti 280/2000 (RMO 12.4.2017, č. usn. 2100/59 RM 17 odst. 11) neschvaluje)    




	438/22 ZM 17

Uplatnění předkupního práva


Zastupitelstvo města


neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na ideální spoluvlastnický podíl v objektu bytového domu č.p. 2163 k.ú Opava - Předměstí ve výši 196/1000 za nabízenou kupní cenu ve výši 1.209.000,00 Kč 


439/22 ZM 17

Zřizovací listiny školských PO

Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
Zřizovací listinu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace (MMOPP00ELDDR) 

b)
Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace (MMOPP00ELDI2)

c)
Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace (MMOPP00ELDH7)

d)
Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Heydukova-příspěvková organizace (MMOPP00ELDGC)

e)
Zřizovací listinu Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková organizace (MMOPP00ELDFH)

f)
Zřizovací listinu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace (MMOPP00ELDEM)

g)
Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Na Pastvisku-příspěvková organizace (MMOPP00EKX1W)

h)
Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Pekařská-příspěvková organizace (MMOPP00FFNYL)

i)
Zřizovací listinu Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvková organizace (MMOPP00EKX01)

j)
Zřizovací listinu Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace (MMOPP00ELD6Q)

k)
Zřizovací listinu Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková organizace (MMOPP00EKWZD)

l)
Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov - příspěvková organizace (MMOPP00ELD7L)

m)
Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace (MMOPP00FFNXQ)

n)
Zřizovací listinu Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace (MMOPP00FFNWV)

o)
Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Opava-Suché Lazce - příspěvková organizace (MMOPP00ELD9B)
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p)
Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice - příspěvková organizace (MMOPP00ELD8G)

q)
Zřizovací listinu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace (MMOPP00EKWYI)

r)
Zřizovací listinu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace (MMOPP00ELDB1)

s)
Zřizovací listinu Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace (MMOPP00ELD5V)

t)
Zřizovací listinu Základní školy Opava-Kylešovice (MMOPP00FFNV0)

u)
Zřizovací listinu Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace (MMOPP00ELDCW)

v)
Zřizovací listinu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace (MMOPP00FFNU5)

w)
Zřizovací listinu Základní školy Opava, Otická 18 – příspěvková organizace (MMOPP00ELDA6)

x)
Zřizovací listinu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace (MMOPP00EKWXN)

y)
Zřizovací listinu Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace (MMOPP00EKVXU)

z)
Zřizovací listinu Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace (MMOPP00EKWWS)

aa)
Zřizovací listinu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace (MMOPP00EKWVX)




440/22 ZM 17

Prominutí poplatků

Zastupitelstvo města


neschvaluje


prominutí poplatků z prodlení ve výši 757.005,00 Kč p. D. P., trvale bytem Opava, které jsou jí účtovány za dluh na nájemném a službách 
za byt č. 3 v domě na adrese Horní náměstí 35 v Opavě




441/22 ZM 17

Smlouva o výpůjčce movitých věcí pro Turistickou oblast Opavské Slezsko z. s.

Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00FOHM6), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Turistickou oblastí Opavské Slezsko, z. s. se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČ 04597486, zastoupenou Statutárním městem Opavou, IČ: 00300535, předsedou, které při výkonu funkce zastupuje Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora Statutárního města Opavy
	442/22 ZM 17


Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.7.2017

Zastupitelstvo města


odročuje   


projednávání materiálu: „Obecně závaznou vyhlášku č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.7.2017“, na příští zasedání zastupitelstva města dne 19. 6. 2017



443/22 ZM 17

Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Opavsko a Vítkovsko

Zastupitelstvo města


schvaluje

	

smlouvu (MMOPP00H9NSN) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje 

	
b)

smlouvu (MMOPP00H9NTI) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje 


444/22 ZM 17

Vyhlášení záměru prodeje podílu ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s.

Zastupitelstvo města


schvaluje


vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi akcií společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., jejímž předmětem je nalezení nejvhodnějšího zájemce o koupi 174 akcií společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., 
se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912, včetně znění kupní smlouvy o převodu akcií



	445/22 ZM 17


Provozování kanalizací   

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


způsob provozování kanalizace pro veřejnou potřebu s čištěním na ČOV 
jako oddílný model provozování, tj. výběr externího provozovatele s respektováním dotačních podmínek pro novou provozní smlouvu uzavíranou na dobu 10 let, za podmínky následného udělení výjimky od Státního fondu životního prostředí České republiky
	445/22 ZM 17


2.
bere na vědomí




v souladu s podmínkami udržitelnosti v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 dle předběžně zpracovaného Nástroje Udržitelnosti 2014+ pro projekt „Zlatníky a Milostovice – splašková kanalizace“ bude nutno povinně v ceně pro stočné vytvářet od roku 2020 postupně rostoucí zdroje pro financování budoucí obnovy v rozmezí od 540.000,00 Kč do 910.000,00 Kč
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí

a)
žádost o finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na projekt Moře 2017, ve výši 80.000,00



schvaluje

a1)
smlouvu, MMOPP00CWLZ4, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Klubem přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, zastoupeným Bc. Hanou Paterkovou, předsedkyní, na projekt Moře 2017 ve výši 80.000,00 Kč



schvaluje

a2)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/1/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 80.000,00 Kč








Klub přátel zdrav. postižených dětí Eliška




(4379,5222,00000000,0020,0000112000000)
   + 80.000,00 Kč





	


bere na vědomí

b)
žádost o finanční dotaci Happy Sportu Opava, z.s. se sídlem Na Bahně 1190/15, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 65888774, na akci Sport na pláži v centru Opavy, ve výši 100.000,00 Kč



schvaluje

b1)
smlouvu, MMOPP00CWLON, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Happy sportem Opava, z.s. se sídlem Na Bahně 1190/15, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 65888774, na akci Sport na pláži v centru Opavy, ve výši 50.000,00 Kč
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schvaluje

b2)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/2/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní

	



(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 50.000,00 Kč





	



Happy sport Opava, z.s.




(3419,5222,00000000,0020,0000323000000)
   + 50.000,00 Kč



bere na vědomí

c)
žádost o finanční dotaci Happy Sportu Opava, z.s. se sídlem Na Bahně 1190/15, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 65888774, na Super cup 2017 v beachvolejbalu, ve výši 100.000,00 Kč




schvaluje

c1)
smlouvu, MMOPP00CWLNS, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Happy sportem Opava, z.s. se sídlem Na Bahně 1190/15, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 65888774, na akci Super cup 2017 v beachvolejbalu, ve výši 50.000,00 Kč



schvaluje

c2)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/3/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 50.000,00 Kč








Happy sport Opava, z.s.




(3419,5222,00000000,0020,0000323000000)
+ 50.000,00 Kč





bere na vědomí

d)
žádost o finanční dotaci Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související s pořádáním branného týdně v Opavě, ve výši 90.000,00 Kč




schvaluje


d1)
smlouvu, MMOPP00CWLK7, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizaci se sídlem Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související s pořádáním branného týdne v Opavě, ve výši 90.000,00 Kč

	


schvaluje

d2)
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/4/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
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Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 90.000,00 Kč








Mendelovo gymnázium Opava




(3121,5339,00000000,0020,0000229000000)
+ 90.000,00 Kč







bere na vědomí 

e) 
žádost o finanční dotaci Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00844004, na opravu podlahových krytin na chodbách, opravy rozvodů, povrchů a vybavení WC a koupelen pro pacienty gerontopsychiatrického oddělení PN v Opavě, ve výši 800.000,00 Kč



schvaluje

e1)
smlouvu MMOPP00CWKGY mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Psychiatrickou nemocnicí v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00844004, na opravu podlahových krytin na chodbách, opravy rozvodů, povrchů a vybavení WC a koupelen pro pacienty gerontopsychiatrického oddělení PN v Opavě, ve výši 100.000,00 Kč



schvaluje

e2)
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/5/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní
-100.000,00 Kč  



(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)









Psychiatrická nemocnice v Opavě
+100.000,00 Kč



(3523,5339,00000000,0020,0000462000000)


	
2.
bere na vědomí a neschvaluje



žádost o finanční dotaci spolku FAHAKL, z.s. se sídlem U Tesly 1173/3, Šumbark, 736 01 Havířov, IČ 05815053, na náklady související s vydáním historické publikace s pracovním názvem „Zajímavosti z historie Moravy 
a Slezska“, ve výši 100.000,00 Kč


3.
schvaluje

a)
smlouvu MMOPP00CWLS3 mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem, na nákup ultrazvukového diagnostického přístroje pro Gynekologicko – porodnické oddělení, ve výši 1.000.000,00 Kč
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b)
dodatek č. 1 MMOPP00CWM2I ke smlouvě, MMOPP00CWPN0 ze dne 12.01.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 se sídlem Dostojenského 1669/12, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 47813229, zastoupenou Mgr. Silvií Häuserovou, ředitelkou, o změně článku V. – účelové určení dotace


c)
smlouvu MMOPP00CWLTY mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 70884561, zastoupeným plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD., krajským ředitelem, pro investiční akce pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – územní odbor Opava, ve výši 500.000,00 Kč
	

d)
Rozpočtové opatření č. 2017/5/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Hasičský záchranný sbor MSK




(5511,5319,00000000,0020,0000401000000)
   - 500.000,00 Kč








Hasičský záchranný sbor MSK




(5511,6339,00000000,0020,0000401000000)
   + 500.000,00 Kč




4.
 nepřijalo usnesení 


k žádosti o finanční dotaci spolku Holos se sídlem Marie Dolanské 8/12, Vlaštovičky, 746 01 Opava, IČ 26639866, na provozní náklady Holos centra v roce 2017, ve výši 200.000,00 Kč
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Smlouvy o úvěru


Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
smlouvu, (MMOPP00CWLR8), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zastoupenou Ing. Markem Nepustilem, ředitelem Korporátní divize a Ing. Ivanou Hlavicovou, vedoucím komerčním pracovníkem – Corporate na poskytnutí střednědobého revolvingového úvěru do výše 47 mil. Kč

b)
smlouvu, (MMOPP00CWLQD), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, 
Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zastoupenou Ing. Markem Nepustilem, ředitelem Korporátní divize a Ing. Ivanou Hlavicovou, vedoucím komerčním pracovníkem – Corporate na poskytnutí dlouhodobého revolvingové úvěru do výše 380 mil. Kč
	
c)

Rozpočtové opatření č. 2017/6/Z


ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Čerpání úvěru KB střednědobého 47mil. Kč
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MD 231 0000
(0000,8123,00000025,0020,0009964000000)
+ 47.000.000,00 Kč 



Tvorba FRR



MD 231 0000
(0000,8115,00000010,0020,0000000000000)
- 47.000.000,00 Kč  



Tvorba FRR



MD 231 0000
(0000,8115,00000010,0020,0000000000000)
- 3.000.000,00 Kč  


ve výdajích – odbor životního prostředí




Nádoby na separaci BRKO




(3726,5137,00000000,0130,0002469000000)
- 3.000.000,00 Kč  






d)
Rozpočtové opatření č. 2017/7/Z



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Zapojení úvěru KB dlouhodobého 380mil. Kč



MD 231 0000
(0000,8123,00000026,0020,0009964000000)
+ 380.000.000,00 Kč 







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Investiční akce, specifikované ve smlouvě o úvěru




(6409,6121,000000026,0220,0000000000000)
+ 380.000.000,00 Kč
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Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2016



Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2016 

b)
Rozpočtové opatření č. 2017/8/Z


ve financování – odbor finanční a rozpočtový



Finanční vypořádání za rok 2016 ze ZBÚ



MD 231 0000
(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 150.104.665,00 Kč



(0000,8115,00000007,0000,0000000000000)
+ 69.062,00 Kč



(0000,8115,00000008,0000,0000000000000)
+ 48.500,00 Kč



(0000,8115,00000319,0000,0000000000000)
+ 11.773,20 Kč



(0000,8115,00013011,0000,0000000000000)
+162.709,32 Kč



(0000,8115,00098074,0000,0000000000000)
+8.925,00 Kč








ve výdajích




Dle Přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2016, která je nedílnou součástí usnesení
 + 150.405.634,52 Kč
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c)
Rozpočtové opatření č. 2017/9/Z


ve financování – odbor finanční a rozpočtový


MD 236 0100
(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 +  313.980,00 Kč







ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka, oddělení mzdové a personállní



Dle Přílohy č.2 - tabulka finančního vypořádání – sociální fond za rok 2016, která je nedílnou součástí usnesení
 + 313.980,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2017/10/Z



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




zapojení zůstatku ZBÚ



MD 231 0000
(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 168.546.695,34 Kč







D 236 0000
tvorba fondu rezerv a rozvoje (rezerva na stavbu bazénu)




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 100.000.000,00 Kč







ve výdajích – Technické služby Opava




jmenovité akce




(6409,5901,00000120,0790,0004000000000)
+ 5.000.000,00 Kč





	


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




MŠ Krnovská




(3111,6121,00000120,0220,0007599000000)
+ 11.000.000,00 Kč








MŠ Neumannova – objekt Čajkovského




(3111,6121,00000120,0220,0007594000000)
+ 5.400.000,00 Kč








MŠ Neumannova – objekt Olomoucká




(3111,6121,00000120,0220,0007595000000)
+ 3.600.000,00 Kč








Průmyslová zóna




(2123,6901,00000120,0220,0007582000000)
+ 11.000.000,00 Kč








Investiční příprava - projektové dokumentace




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 5.000.000,00 Kč








Komárov – VO- ul. Ostravská




(3631,6121,00000120,0220,0007597000000)
+ 3.600.000,00 Kč








Sídliště Kylešovice – 17.listopadu (1.etapa)




(2219,6121,00000120,0220,00007917000000)
+ 1.000.000,00 Kč








Horní náměstí 33, 34, 35




(3612,6121,00000120,0220,0007638000000)
+ 17.000.000,00 Kč
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Ve výdajích – odbor školství




ZŠS Otická – kuchyň Šrámkova – účelový investiční příspěvek 




(3141,6351,00000120,0030,0001002000033)
+ 4.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 1.946.695,34 Kč
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Kupní smlouvy

Zastupitelstvo města


schvaluje


kupní smlouvu (MMOPP009XDX0) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem M.H, Hradec nad Moravicí jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2530/933 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, jiná stavba, který byl dle geometrického plánu oddělen z pozemku parc.č. 2530/568 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 255.000,00 Kč 

	
2. 
schvaluje



kupní smlouvu (MMOPP009XDO9) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupen 
Ing. Miroslavem Broskevičem, vedoucím oddělení Správa energetického majetku jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2530/568 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba technického vybavení, vše v k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
181.500,00 Kč včetně DPH v platné výši


3.
schvaluje


kupní smlouvu (MMOPP009XDW5) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem V.M, Opava, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova, rodinný dům č.p. 15, vše v k.ú. Milostovice, za kupní cenu 280.000,00 Kč


4. 
schvaluje


kupní smlouvu (MMOPP009XDCX) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a MORAVIA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Opava – Předměstí, Krnovská 2916/104, PSČ: 746 01, IČ: 28611829, zastoupenou Davidem Svobodou, jednatelem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2162/4, jehož součástí 
je budova č.p. 1256 objekt k bydlení a pozemku parc.č. 2162/1, vše v k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 7.624.344,00 Kč včetně DPH v platné výši 
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Závazek SMO na spolufinancování sociálních služeb

Zastupitelstvo města


schvaluje


Závazek statutárního města Opavy na spolufinancování pobytových sociálních služeb domov pro seniory v počtu 30 lůžek a domov se zvláštním režimem 
v počtu 44 lůžek, v nově vystavěných objektech na území SMO (dle smlouvy MMOPP00G0K7V), a to v max. výši 15.000,00 Kč/lůžko/rok  do roku 2023, organizace Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. 
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Změna Stanov spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z. s.

Zastupitelstvo města


odročuje      


projednávání materiálu: „Změnu Stanov spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.“, na příští zasedání zastupitelstva města dne 19. 6. 2017
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Změny v ostatních orgánech společnosti ve vlastnictví Statutárního města Opava


Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí


a)
písemnou rezignaci pana Miroslava Glose, narozeného dne x.x.xxxx, bytem 
746 01 Opava, podanou dne 6. 4. 2017, z funkce jednatele společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. ke dni 6. 4. 2017


b)
písemnou rezignaci Ing. Jana Stanjury, narozeného dne xx.x.xxxx, bytem 
747 05 Opava, podanou dne 19. 4. 2017, z funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. ke dni 19. 4. 2017


2.
navrhuje jmenování


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 v orgánech společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., 
v níž má město majetkovou účast,

a)                                  
pana Lubomíra Tobolku, narozeného dne xx.x.xxxx, bytem 696 42 Vracov, 
do funkce jednatele Hokejového klubu Opava s.r.o

	

b)
Ing. Martina Vítečka, narozeného dne xx.x.xxxx, bytem 746 01 Opava, do funkce jednatele Hokejového klubu Opava s.r.o.


3.
ukládá 



primátorovi města zajistit bezodkladně kontrolu v Hokejovém klubu Opava s.r.o. v souladu se zákonem o finanční kontrole
Z: Ing. Radim Křupala
T: bezodkladně
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Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy, v platném znění



Zastupitelstvo města


schvaluje




Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2016 s účinnosti od 12. 5. 2017
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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 09. 02. 2017 
   do 12. 04. 2017
- zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 17. 02. 2017
   do 21. 04. 2017

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí

a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 09. 02. 2017
do 12. 04. 2017

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 17. 02. 2017 do 21. 04. 2017




2.
volí 
v souladu s § 84, odstavce 2, písm. l) zákona o obcích v platném znění 
pro volební období 2014 – 2018:


Ing. Pavlu Brady předsedkyní Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy s účinnosti od 25. 4. 2017 
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08. 02. 2017

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 08. 02. 2017
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy

	457/22 ZM 17


Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů S 3/17 - dodatky č. 1 ke smlouvám 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


rozdělení finančních prostředků v rámci Programu S 3/17 Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů – NADSTAVBOVÁ část I. 
	

2.
schvaluje


	

dodatek č. 1 MMOPP00CWKM4 ke smlouvě MMOPP00CWMX7 ze dne 19.4.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou a Mgr. Martou Kovářovou, jednatelkou, na dofinancování, ve výši 54.000,00 Kč

	

dodatek č. 1 MMOPP00CWKL9 ke smlouvě MMOPP00CWN0L ze dne 13.03.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA se sídlem Wolkerova 1469/1A, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 26541645, zastoupeným Petrem Čelůstkou, předsedou, na dofinancování, ve výši 111.000,00 Kč
	



	
dodatek č. 1 MMOPP00CWKKE ke smlouvě MMOPP00CWMUM ze dne 24.03.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Kánoe klubem Opava, z.s. se sídlem Jaselská 1688/24, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00536105, zastoupeným Martinem Rouskem, předsedou, na dofinancování, ve výši 74.500,00 Kč

	

dodatek č. 1MMOPP00CWKPP ke smlouvě MMOPP00CWNK0 ze dne 24.03.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Jezdeckým klubem Opava – Kateřinky, z.s. se sídlem Rolnická 159/120, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 68941749, zastoupeným Vladimírem Hruškou, předsedou, na dofinancování, ve výši 70.000,00 Kč

	

dodatek č. 1 MMOPP00CWKJJ ke smlouvě MMOPP00CWMLV ze dne 14.03.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Klubem plaveckých sportů Opava, z.s. se sídlem Kotršova 172/25, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 47815345, zastoupeným Mgr. Petrem Ryplem, předsedou, na dofinancování, ve výši 118.000,00 Kč

	

dodatek č. 1 MMOPP00CWKNZ ke smlouvě MMOPP00CWN36 ze dne 16.03.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a spolkem Orientační běh Opava, z.s. se sídlem Vojanova 2978/31A, 746 01 Opava, IČ 26534991, zastoupeným Ing. Miroslavem Hadačem, předsedou organizačního výboru, na dofinancování, ve výši 13.000,00 Kč


dodatek č. 1 MMOPP00CWKOU ke smlouvě MMOPP00CWMVH ze dne 15.03.2017 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948, zastoupenou Evou Kociánovou, předsedkyní, na dofinancování, ve výši 153.000,00 Kč
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3.
schvaluje


Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/6/Z


ve výdajích – odbor školství



Program dotace sport nadstavbová část I.




(6409,5901,00000000,0030,0000300230000)
   - 593.500,00 Kč
	





	



TJ Sokol Opava




(3419,5222,00000000,0030,0000354230000)
   + 54.000,00 Kč








FK Slavia Opava




(3419,5222,00000000,0030,0000303230000)
   + 111.000,00 Kč








Kánoe klub Opava




(3419,5222,00000000,0030,0000314230000)
+ 74.500,00 Kč








Jezdecký klub Opava - Kateřinky




(3419,5222,00000000,0030,0000114230000)
+ 70.000,00 Kč





	



Klub plaveckých sportů Opava




(3419,5222,00000000,0030,0000357230000)
+ 118.000,00 Kč








Orientační běh Opava




(3419,5222,00000000,0030,0000360230000)
+ 13.000,00 Kč








Tělovýchovná jednota Opava




(3419,5222,00000000,0030,0000353230000)
+ 153.000,00 Kč
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Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
 v Moravskoslezském kraji“

Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00H36AM), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692,  k projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161









Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor

Ing. Martin Víteček  v.r.
1. náměstek primátora


