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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY


anonymizovaná verze
                                    A


U S N E S E N Í

z 24. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 23. 06. 2014



















515/24 ZM 14
Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 23. 06. 2014, a to:
	Mgr. Olgu Pavlíčkovou
	Ing. Vladimíra Javorského






516/24 ZM 14
Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 23. 06. 2014 
ve složení:


–    předseda: paní Naděžda Lindovská
	člen: paní Jitka Měchová

člen: Ing. Miroslav Krajíček
člen: RSDr. Miroslav Opálka
člen: Ing. Jaroslav Černý 



517/24 ZM 14
Schválení programu 24. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


program 24. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy 



518/24 ZM 14

Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje 



kupní smlouvu PID MMOPP00DXXFQ mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a panem J. S. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 326/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemků pod garážemi parc.č. 327 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 328 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Jaktař, za kupní cenu 
172.820,00 Kč (cena podle znaleckého posudku a podle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
518/24 ZM 14

2.
schvaluje
– garážiště Zikova


kupní smlouvu PID MMOPP00E4V07 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely P. a M. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2589/14 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2589/16 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu 
o velikosti 2/37 pozemku parc.č. 2625/34 -ostatní plocha,  podílu o velikosti 2/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha, a podílu o velikosti 2/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 27.118,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

3.
schvaluje
- garážiště Wolkerova


kupní smlouvu PID MMOPP00DZNAN mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J. Č. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1896 – zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/51 ostatní plocha a podílu 
o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/29 ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 13.186,00 Kč (cena dle zásad)


4.
schvaluje
- garážiště Otická


kupní smlouvu PID MMOPP00DZNWL mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím, panem MgA. Z. K. a paní H. M. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/439 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)





519/24 ZM 14

Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXWCC mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a paní J.W. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc.č. st. 2464 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 48.000,00 Kč, tj. 667,00 Kč/m2 (cena podle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu
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b)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu PID MMOPP008TR8O mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. J. a M. P., panem Ľ. L., paní V. V. a paní K. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  částí pozemku parc. č. 2621/1 -  zastavěná plocha a nádvoří, označených 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2621/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 364 m2 a parc.č. 2621/3  – ostatní plocha, 
o výměře 15 m2, a části pozemku parc. č. 2621/2 -  zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2621/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2 , vše k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 289.331,00 Kč,  Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu

c)
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti PID MMOPP00DZNGT 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. J. a Ing. M. B., paní J. H. a Ing. J. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc. č. 2209/43 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, parc. č. 2209/67 -  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2 a částí pozemku parc. č. 2209/41 -  zahrada, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2209/41 - zahrada, o výměře 281 m2 a parc.č. 2209/86  – zahrada, o výměře 274 m2, vše k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 559.200,00 Kč (cena dle zásad) + zřízení služebnosti stezky + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu  

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4VBO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem M.B.,DiS., paní R.B.,DiS., manžely Ing. J. a J. K. 
a panem V.K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2501/14 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 97.920,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada 
za bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání

e)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu PID MMOPP00DZN5C mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J.B., manžely L.a V. H., manžely R. a Ing. E. H., paní S. H. manžely P. a A. H. a panem L. Ř. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2501/13 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 136.290,00 Kč (cena dle zásad) + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu


f)
kupní smlouvu PID MMOPP00DZMWS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, 
jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2162/59 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2373/516 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2530/317 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2506/8 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2663/220 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 612/44 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2702/312 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 510/5 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 602 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1688 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Jaktař, parc.č. 164/18 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 420/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město za kupní cenu 425.200,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) 
+ náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitostí dle přiložené smlouvy
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g)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4USI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. Č. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/194 o výměře 30 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 21.600,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy


h)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4UKM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. S. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/193 o výměře 16 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 11.520,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy


i)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4URN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Z. a Š. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/201 o výměře 79 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 56.880,00 Kč, 
tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


j)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4UTD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní S. P. jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/195 o výměře 
103 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 
74.160,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


k)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXWD7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem M.H., paní R.T., paní M.O., manžely P. a Mgr. D. H. a paní P.V.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  pozemku 
parc. č. 359 – ostatní plocha a podílu o velikosti 2790/10000 na pozemku parc.č. 360 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Opava - Předměstí,  za kupní cenu 101.474,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu

2.
neschvaluje


snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2 na cenu 200,00 Kč/m2 za prodej části pozemku parc.č. 2343/4 - zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


3.
nepřijalo usnesení 


ke kupní smlouvě PID MMOPP00DZMSC mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a Ing. P. K., manžely P. a E. M., Mgr. K. Š. a panem Z. V. 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílů o velikosti 
610/1000 pozemku   parc.č. 679 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265m2, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 116.388,00 Kč, 
tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu





520/24 ZM 14

Majetkové záležitosti města

Zastupitelstvo města

1.

revokuje



usnesení ZMO ze dne 16.12.2013 č.u: 427/21 ZM13, bod 2b)( ZSMO schvaluje kupní smlouvu PID MMOPP00DVW8M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní M. P.   jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej části pozemku parc.č. 389/2 – ost. plocha  na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 389/58 - ostatní plocha,  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 26.640,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání


2.
schvaluje


a)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu PID MMOPP00DZNXG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní M. P.   jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 389/2 – ost. plocha  
na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 389/58 - ostatní plocha,  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 29.600,00 Kč, 
tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00E4VCJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem M. K. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc.č. 2385 - zahrada,  k.ú. Opava – Předměstí 
za kupní cenu 83.520,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 


c)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXXEV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a PaedDr. B. S. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej  pozemku parc. č. 408 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 575 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 575/3 o výměře 41 m2 , katastrální území Opava - Město,  za kupní cenu 675.616,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


3.
schvaluje



směnnou smlouvu a smlouvu o zrušení a zřízení předkupního práva 
PID MMOPP00DZN3M mezi manžely L. a P. P., panem J. V. a Statutárním městem Opavou, jejímž předmětem je zřízení nového předkupního práva ve prospěch SMO k nově vzniklému pozemku, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 639/8 – orná půda, k.ú. Kylešovice

4.
schvaluje 



sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a manžely  M. a Ing. H. M., v němž SMO uzná vlastnické právo manželů  M. a Ing. H. M. k nemovitostem – pozemkům parc.č. st. 1256/2 – zastavěná plocha, parc.č. 394/68 - zahrada, 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 M. a Ing. H. M. k uvedeným nemovitostem bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku

520/24 ZM 14

5.
schvaluje

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXWJD mezi paní L. P. jako prodávající a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup částí pozemků parc.č. 1058 – zastavěná plocha,parc.č.  1059 - zahrada, parc.č. 1062/1 – orná půda, parc.č. 1063 – orná půda, dle nezapsaného geometrického plánu označených jako parc.č. 1062/4 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 120.000,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2 + finanční kompenzaci 100. 000,00 Kč (cena dohodou) 

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXXBA mezi manžely J. a M. W. jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1065 – zahrada, 
dle nezapsaného geometrického plánu označené jako parc.č. 1065/2 
– ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 15.000,00 Kč,                 tj. 600,00 Kč/m2 (cena dohodou)

c)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXX7U mezi paní V. G. jako prodávající a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1069 – zahrada, dle nezapsaného geometrického plánu označené jako parc.č. 1069/2 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 12.600,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2 (cena dohodou)

d)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXXAF mezi manžely J. a I. M. jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1071 – zahrada, 
dle nezapsaného geometrického plánu označené jako parc.č. 1071/2 
– ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 15.000,00 Kč, 
tj. 600,00 Kč/m2 (cena dohodou) 

e)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXX8P mezi paní A. Č. jako prodávající a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1073 – zahrada, dle nezapsaného geometrického plánu označené jako parc.č. 1073/2 – ostatní plocha, k.ú. Komárov 
u Opavy, za kupní cenu 18.000,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2  (cena dohodou) 

f)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXX9K mezi panem T. S. jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1078/6 – orná půda, dle nezapsaného geometrického plánu označené jako parc.č. 1078/19 – ostatní plocha, k.ú. Komárov 
u Opavy, za kupní cenu 35.400,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2  (cena dohodou)

g)
kupní smlouvu PID MMOPP00DXX6Z mezi panem Z. D., M. G., A. G., T. L.,  
Ing. R. N., Ing. O. N., L. P., MUDr. J. Š. jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 167 – zahrada, dle nezapsaného geometrického plánu označené jako parc.č. 167/2 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 375.600,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2  (cena dohodou)


6.
neschvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1071/38 – ostatní plocha, 
k.ú. Opava-Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 958/3 – orná půda, k.ú. Kylešovice

c)
návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 79 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Město, dle přiloženého snímku katastrální mapy 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

d)
návrh na nabytí pozemku parc.č. 1095 – ostatní plocha, k.ú. Komárov 
u Opavy od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
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Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
dodatek č. 7 (MMOPP00BL0QW) ke Zřizovací listině Základní školy 
Opava-Kylešovice se sídlem U Hřiště 4, 747 06 Opava-Kylešovice


b)
dodatek č. 6 (MMOPP00BL0RR) ke Zřizovací listině Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace se sídlem Otická 2678/23, 
746 01 Opava


c)
dodatek č. 4 (MMOPP00BL0SM) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Neumannova – příspěvková organizace se sídlem Neumannova 5/110, 747 07 Opava



522/24 ZM 14

Sloučení MŠ Opava, Neumannova a MŠ Opava, Olomoucká

Zastupitelstvo města



schvaluje



sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Opava, Neumannova – příspěvková organizace a Mateřská škola  Opava,  Olomoucká – příspěvková organizace s určením Mateřské školy Opava, Neumannova – příspěvková organizace jako tzv. přejímající příspěvkovou organizaci, která převezme v plném rozsahu majetek, práva a závazky zanikající příspěvkové organizace Mateřská škola Opava, Olomoucká – příspěvková organizace s účinností  od  01.01.2015
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Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava v roce 2013

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2013
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Dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
Dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města, (PID MMOPP00D7CJN), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR jako Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupeným Mgr. et Mgr. Věrou Jourovou, ministryní pro místní rozvoj 


b)
Projektový záměr Opava – Kateřinky „Zlepšení dopravní infrastruktury“ v rámci aktivity 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství, kterým bude dočerpána zbývající finanční alokace Integrovaného plánu Statutárního města Opava pro sídliště Kateřinky 
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
smlouvu o zřízení věcného služebnosti inženýrské sítě (MMOPP00E4TI3) mezi společností České dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1, IČ 70994226 zastoupenou Ing. Stanislavem Bytnarem, ředitelstvem odboru správy nemovitostí a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a sloupu veřejného osvětlení pro zrealizovanou stavbu: "Veřejné osvětlení Opava, lávka pro pěší, parc.č. 2754/1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 21.200,00 Kč + DPH


b)
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMPOZ29/1423/14 (MMOPP00E4T9C) mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 70890021 zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem 
pro umístění  vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 3052/1 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Hozovo nábřeží“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
66.800,00 Kč + DPH
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c)
smlouvu o zřízení služebnosti č. SMPOZ29/1423/14 (MMOPP00E4TA7) mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 70890021 zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem pro umístění  nábřežních tribun a schodů u lávky na pozemcích parc.č. 3052/1, 3255, 3258 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Hozovo nábřeží“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 55.400,00 Kč + DPH


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00E4TEN) mezi společností Teva Czech Industries s.r.o. se sídlem Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava – Komárov, IČ 26785323, zastoupenou Ing. Lubomírem Roderem, jednatelem a Ing. Vítem Luštincem, Jednatelem pro umístění podzemního kabelového vedení světelného signalizačního zařízení včetně 1 ks výložníkového stožáru, 3 ks indukčních smyček a 3 ks šachet indukčních smyček na pozemcích parc.č. 176/3, 176/6 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Opava – Komárov, Výstavba SSZ křižovatky silnic I/11 Ostravská x MK Dlouhá včetně přechodu pro chodce u ulice Kravařovské“ za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH   
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Nabídka PROFOTO STUDIO v.d.

Zastupitelstvo města


neschvaluje



přijetí nabídky PROFOTO STUDIO - výrobní družstvo se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava, IČ 19015518 na prodej spoluvlastnického podílu  ve výši 2107/10000 budovy č.p. 104, stavba občanského vybavení, na pozemku parc.č. 256/3 a 256/4, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na  LV č. 117, katastrální území Opava – Město, za cenu 14.500.000,00 Kč (budova na adrese Horní náměstí 1, Opava)
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.



a)
bere na vědomí



žádost o finanční dotaci TJ OPAVA se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava, IČ 00495948, na generální opravu technologie kuželkářských drah, ve výši 150.000,00 Kč
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b)
schvaluje



smlouvu, MMOPP00CX3KC, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TJ Opava se sídlem Vodárenská 2736/18, 746 01 Opava – Vávrovice, IČ 00495948, zastoupenou Evou Kociánovou, předsedkyní, na  generální opravu technologie kuželkářských drah, ve výši 50.000,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/16/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace ostatní




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








TJ Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000353000000)
+ 50.000,00 Kč




2.


a)
bere na vědomí



žádost o finanční dotaci Charitě Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař, IČ 43964591, na náklady související s provozem klubu v mateřském centru Neškola, ve výši 91.000,00 Kč


b)
schvaluje 



smlouvu 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 Charitou Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem,ve výši 91.000,00 Kč
účel : náklady související s provozem klubu v mateřském centru Neškola,
doba použití dotace :  1.1.2014 – 31.12.2014
způsob poskytnutí dotace :  do deseti dnů ode dne podpisu smlouvy

3. 


a)
bere na vědomí


žádost o finanční dotaci SK Gymnastickému klubu – Špičková – Opava 
se sídlem Mírová 2296/29b,  746 01 Opava, IČ 68941455, na dofinancování sportovní činnosti dětí a mládeže gymnastického klubu Špičková Opava, ve výši 50.000,00 Kč 




b)
schvaluje



dotaci SK Gymnastickému klubu – Špičková – Opava se sídlem Mírová 2296/29b,  746 01 Opava, IČ 68941455, na dofinancování sportovní činnosti dětí a mládeže gymnastického klubu Špičková Opava ve výši 50.000,00 Kč
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Závěrečný účet SMO za rok 2013

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2013 s výhradou spočívající ve skutečnostech a rizicích uvedených ve Zprávě o přezkumu hospodaření Statutárního města Opavy za období 1.1.2013 – 31.12.2013 ze dne 12. května 2014 






2.
bere na vědomí


a)
hospodaření příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava za rok 2013 a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2013, převody do fondů a odvody z investičního fondu 
do rozpočtu zřizovatele

b)
hospodaření obchodních organizací SMO s většinovým podílem

3.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2014/17/Z



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




daň z příjmu placená obcí




(000000,1122,00000000,0020,0000000000000)
- 6.496.240,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




platby daní a poplatků státnímu rozpočtu




(6399,5362,00000000,0020,0000000000000)
- 6.496.240,00 Kč
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Schválení účetní závěrky SMO

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



Účetní závěrku za rok 2013 Statutárního města Opavy, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013


2.
schvaluje


Výsledek hospodaření Statutárního města Opavy k 31.12.2013
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Příprava investiční akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“

Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 8/2014/PRI (MMOPP009TCAU) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Statutárním městem Opava na část pozemku parc. č. 2407/65 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“
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Příprava investiční akce „Demolice objektu MZ“

Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
investiční akci „Demolice objektu MZ“ jako prioritu města k realizaci v roce 2015

b)
zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Demolice objektu MZ“ v roce 2014
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Investiční akce „ZŠ Vrchní – rekonstrukce hřiště“ – smlouva o dílo

Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu o dílo č. 22/2014/PRI (MMOPP009TBTE) mezi Statutárním městem Opava a společností ROSIS s.r.o., Vrchní 43, 747 05 Opava 5, 
IČ: 46576576, DIČ: CZ46576576 na realizaci zakázky malého rozsahu 
„ZŠ Vrchní – rekonstrukce hřiště“ za cenu nejvýše přípustnou 
1.125.874,00 Kč bez DPH (1.362.307,54 Kč vč. DPH)
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Investiční akce „ZŠ Kylešovice –  U Hřiště - sportoviště“ – smlouva o dílo

Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu o dílo č. 20/2014/PRI (MMOPP009TBV4) mezi Statutárním městem Opava a společností KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, 
IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ Kylešovice – U Hřiště 
- sportoviště“ za cenu nejvýše přípustnou 2.688.413,00 Kč bez DPH (3.252.979,73 Kč vč. DPH)
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Zásady použití zajišťovacího fondu /účelová rezerva finančních prostředků na řešení krizových situací


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
Zásady použití zajišťovacího fondu


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/18/Z



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Fond rezerv a rozvoje - použití




(0000,8115,00000110,0020,0000000000000)
- 1.000.000,00 Kč








Zajišťovací fond - tvorba




(0000,8115,00000008,0020,0000000000000)
       +1.000.000,00 Kč
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
finanční dotaci organizaci Vila Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČ: 2250152, zastoupenou PhDr. Michalem Panáčkem, ředitelem, ve výši 300.000,00 Kč


b)
dodatek č. 1 MMOPP007K6W5 ke smlouvě MMOPP007K6H8 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací Vila Vančurova o.p.s., se sídlem Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČ: 2250152, zastoupenou PhDr. Michalem Panáčkem, ředitelem


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/19/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




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




(4350,5221,00000000,0040,0000179000000)
 + 300.000,- Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 300.000,- Kč




d)
finanční dotaci organizaci KAFIRA o.p.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 265588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, 
ve výši 80.000,00 Kč
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e)
dodatek č. 1 MMOPP007K6JY ke smlouvě MMOPP007K65W mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a občanským sdružením KAFIRA o.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 265588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem


f)
Rozpočtové opatření č. 2014/20/Z




KAFIRA o.p.s. – sociální rehabilitace




(4344,5221,00000000,0040, 0000160000000)
+ 80.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 80.000,00 Kč


g)
finanční dotaci organizaci ANIMA VIVA o.s., se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ 26591014, zastoupenou Bc.Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 160.000,00 Kč


h)
dodatek č. 1 MMOPP007K6UF ke smlouvě MMOPP007K5VH mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací ANIMA VIVA o.s., se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ 26591014, zastoupenou Bc.Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem


i)
Rozpočtové opatření č. 2014/21/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040, 0000158000000)
+ 160.000,00 Kč



Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 160.000,00 Kč
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Podklady pro systémové finanční plánování pro zajištění optimální sítě sociálních služeb na území statutárního města Opavy dle potřeb občanů na vědomí členům ZMO

Zastupitelstvo města

1. 
bere na vědomí



podklady pro systémové finanční plánování pro zajištění optimální sítě sociálních služeb na území statutárního města Opavy dle potřeb občanů 
na vědomí členům ZMO


2. 
ukládá

a)
Magistrátu města Opavy (odboru sociálních věcí) zařadit dokument(y) Přehled sociálních a souvisejících služeb na území SMO (min. v elektronické podobě) jako pevnou součást (přílohu) Souhrnných zpráv o plnění KPSS jak za jednotlivá léta realizace, tak jako pevnou součást souhrnné zprávy za celé období daného aktuálního KPSS



T: trvale
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b)
Magistrátu města Opavy (odboru sociálních věcí) informovat poskytovatele sociálních služeb o zpracování tohoto materiálu zasláním v elektronické podobě do PS a KS na jejich nejbližší jednání. Na jednáních skupin zařadit projednání této informace do programu. Informovat rovněž komisi RMO 
pro komunitní plán


T: nejbližší jednání PS a KS

c)
Magistrátu města Opavy (odboru sociálních věcí) informovat poskytovatele sociálních služeb o sestavení pracovních skupin a stanovit harmonogram setkání tak, aby to bylo možné na základě výstupů z těchto PS aktualizovat Manuál pro vykazování na rok 2016. Harmonogram PS předložit na vědomí do orgánů města do termínu jednání ZMO v září  2014



T: 15. 9. 2014

d)
Magistrátu města Opavy (odboru sociálních věcí) vyzvat ty poskytovatele sociálních služeb poskytovaných ze zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, aby doplnili informace do tabulek, které nedodali (počty uživatelů rozdělených dle cílových skupin a dle středisek a další relevantní indikátory, které vyplývají z povinnosti vykazování dat pro MPSV)



T: 4. 7. 2014

e)
Magistrátu města Opavy (odboru sociálních věcí) zveřejnit doplněné a aktualizované tabulky Přehledů za léta 2012 a 2013 na webových stránkách města v sekci KPSS s označením, že se jedná o pracovní materiál, jasně a stručně popsat, k čemu se bude směřovat s odkazem 
na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015 – 2020


T: 15. 9. 2014

f)
Magistrátu města Opavy (odboru sociálních věcí) informovat orgány města o aktualitách a výstupech z krajské Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem (Pracovní skupina obcí) 
s důrazem na informace o kvalitě sociálních služeb a o financování sociálních služeb


T: trvale
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Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

Zastupitelstvo města



schvaluje



aktualizaci systému dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2014, včetně přílohy Zásady pro poskytování účelových dotací






538/24 ZM 14
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Cena Petra Bezruče a ceny města

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
udělení Ceny Petra Bezruče paní J. P. za významné celoživotní zásluhy 
o rozvoj a uchování folklórních tradic na Opavsku


b) 
přiznání finanční odměny paní J. P., bytem Opava, ve výši 
dle předloženého návrhu


c) 
udělení Ceny Statutárního města Opavy paní Mgr. V. J. za mimořádné výsledky v oblasti speciální pedagogiky a dlouhodobou práci ve prospěch osob s handicapem.


d) 
přiznání finanční odměny paní Mgr. V. J., bytem Opava, ve výši 
dle předloženého návrhu


e) 
udělení Ceny Statutárního města Opavy prof. V. B. za reprezentaci města vybudováním dobrého jména Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě a kurátorskou a výstavní činnost v oblasti fotografie   


f) 
přiznání finanční odměny panu prof. V. B., bytem Praha, ve výši 
dle předloženého návrhu

g) 
udělení Ceny Statutárního města Opavy paní N. H. za pedagogickou činnost a umělecké výkony Dětského komorního orchestru a Opavského studentského orchestru při Základní umělecké škole Václava Kálika v Opavě

h)
přiznání finanční odměny paní N. H., bytem Opava, ve výši 
dle předloženého návrhu

  i)
Rozpočtové opatření č. 2014/22/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000000,0020,0002996000000)
	10.000,00 Kč








ve výdajích – odbor Kancelář primátora




ceny města




(3399,5492,00000000,0120,0001064000000)
+ 10.000,00 Kč
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Majetkové záležitosti města – převod nemovitostí z vlastnictví ČR - ÚZSVM


Zastupitelstvo města

1.

bere na vědomí



návrhy úplatných převodů pozemků parc.č. st. 2233, parc.č. 2931, parc.č. 2932, parc.č. 2933, parc.č. 2934, parc.č. 2935, parc.č. 2936, parc.č.  2937, parc.č. 2938, parc.č. 2939 a parc.č. 2940, parc.č. 3140, parc.č. 3141, parc.č. 3142, parc.č. 3143, parc.č. 3144, parc.č. 3145, parc.č. 3146, parc.č. 3147, parc.č. 3148, parc.č. 3149, parc.č. 3150, parc.č. 3151 a parc.č. 3152, k.ú. Kateřinky u Opavy, části pozemku parc.č. 1153/96, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1153/96 a parc.č. 2759/44, parc.č. 2759/43, parc.č. 2759/45 k.ú. Kylešovice a části pozemku parc.č. 569/2, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 569/2, k.ú. Opava - Město z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví Statutárního města Opavy




2.
neschvaluje

a)
úplatný  převod pozemků parc.č. st. 2233, parc.č. 2931, parc.č. 2932, parc.č. 2933, parc.č. 2934, parc.č. 2935, parc.č. 2936, parc.č.  2937, parc.č. 2938, parc.č. 2939 a parc.č. 2940, vše k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


b)
úplatný  převod části pozemku parc.č. 1153/96, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1153/96, k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


c)
úplatný  převod části pozemku parc.č. 569/2, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 569/2, k.ú. Opava - Město z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


d)
úplatný  převod pozemků parc.č. 2759/44, parc.č. 2759/43, parc.č. 2759/45, vše k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových


e)
úplatný  převod pozemků parc.č. 3140, parc.č. 3141, parc.č. 3142, parc.č. 3143, parc.č. 3144, parc.č. 3145, parc.č. 3146, parc.č. 3147, parc.č. 3148, parc.č. 3149, parc.č. 3150, parc.č. 3151 a parc.č. 3152 vše k.ú. Kateřinky 
u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových




3.

schvaluje 


a)
bezúplatný převod pozemků parc.č.. st. 2233, parc.č. 2931, parc.č. 2932, parc.č. 2933, parc.č. 2934, parc.č. 2935, parc.č. 2936, parc.č.  2937, parc.č. 2938, parc.č. 2939 a parc.č. 2940, vše k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:


	Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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	V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat 
ve veřejném zájmu            v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, 
nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti 
a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.




	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.




	Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.




	Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.




	Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., odst. 2) za rok předcházející,
 t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu            a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v Čl. III., odst. 1.



Nabyvatel jako povinný současně s touto smlouvou zřizuje v souladu s § 1761 občanského zákoníku ve prospěch převodce jako oprávněného 
na převáděných nemovitých věcech dle Čl. I. smlouvy, a to k pozemkům parcela st. 2233, parcely pozemkové 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939 a 2940 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, věcné právo spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 15 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí.


b)
bezúplatný  převod pozemků parc.č. 2759/43, parc.č. 2759/45, vše k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:


1. Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let 
od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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2.V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2, bude 
je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, 
nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.



3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení       smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.



4. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.



5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. III., odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 



  6. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz Čl. II., odst. 2) za rok předcházející, 
tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu 
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu 
ve výši 2.000,00 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude 
k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v Čl. III., odst. 1.



Nabyvatel jako povinný současně s touto smlouvou zřizuje v souladu s § 1761, občanského zákoníku ve prospěch převodce jako oprávněného 
na převáděných nemovitých věcech dle článku I. smlouvy k pozemkům parcela 2759/43 a 2759/45 ostatní plochy v k.ú. Kylešovice věcné právo spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí 
do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí. 




c)
bezúplatný  převod pozemků parc.č. 3140, parc.č. 3141, parc.č. 3142, parc.č. 3143, parc.č. 3144, parc.č. 3145, parc.č. 3146, parc.č. 3147, parc.č. 3148, parc.č. 3149, parc.č. 3150, parc.č. 3151 a parc.č. 3152, 
vše k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky :




Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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	V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2, bude 
je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo 
je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.




	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.




Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.



	Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. III., odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 




	Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz Čl. II., odst. 2) za rok předcházející, 
tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu 
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude 
k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v Čl. III., odst. 1.




Nabyvatel jako povinný současně s touto smlouvou zřizuje v souladu s § 1761, občanského zákoníku ve prospěch převodce jako oprávněného 
na převáděných nemovitých věcech dle článku I. smlouvy k pozemkům pozemková parcela 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151 a 3152 ostatní plochy v k.ú. Kateřinky u Opavy věcné právo spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 15 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí.
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Kupní smlouva s Městským dopravním podnikem Opava a.s.

Zastupitelstvo města


schvaluje




kupní smlouvu (MMOPP00E8OYE) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako prodávajícím a Městským dopravním podnikem Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, IČ 64610250, zastoupeným Ing. Radkem Filipczykem, předsedou představenstva, jako kupujícím, týkající se prodeje trakčního vedení na ul. Janská – Bílovecká
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Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období  2014 - 2018

Zastupitelstvo města


stanoví


v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů Zastupitelstva statutárního města Opavy na volební období 2014 – 2018 v počtu 39





542/24 ZM 14

Umístění 4 RD „U Pikule“ v nezastavěném území Městské části Vlaštovičky

Zastupitelstvo města


souhlasí



s umístěním čtyř rodinných domů na pozemcích parc. č. 198/9, 198/13         v katastrálním území Jarkovice. Rodinné domy budou umístěny                  v nezastavěném území Městské části  Vlaštovičky, která nemá územní plán. Tento souhlas je vydán v souladu s ust. § 188a odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy zastupitelstvo obce má postavení dotčeného orgánu
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Vzdání se předkupního práva na převzetí hrobek na hřbitově ul. Otická

Zastupitelstvo města

1.
revokuje


usnesení č. 491/23 ZM 14 ze dne 28. 4. 2014 
(Zastupitelstvo města souhlasí se vzdáním se předkupního práva 
na převzetí hrobek č. 1/I/3a, č. 1/I/8, č. 1/I/9, č. 2/I/32-34, č. 5/I/7-8, č. 6/I/16, č. 7/roh.h./2, č. 7/I/17-19, č. 7/I/34, č. 7/I/37, č. 8/I/3, č. 8/I/5, č. 8/I/20, č. 8/I/41, č. 9/I/4-5, č. 11/roh.h./3, č. 11/I/17, č. 11/I/21,  č. 11/I/25, č. 16/I/29, č. 16/I/30, č. 22B/I/35 a č. 13-1-34 na hřbitově ul. Otická na pozemku parc. č. 2566/1 v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava)


2.
souhlasí


se vzdáním se předkupního práva na převzetí těchto hrobek: 
č. 1/I/1-3         cena 41 000,- Kč
č. 1/I/3a          cena 12 000,- Kč
č. 1/I/8            cena 22 000,- Kč
č. 1/I/9            cena 25 000,- Kč
č. 1/roh.h./3    cena 19 000,- Kč
č. 2/I/33-36     cena 35 390,- Kč
č. 2/roh.h./3    cena 20 000,- Kč
č. 4/roh.h./1    cena 31 000,- Kč
č. 4/roh.h./2    cena 27 000,- Kč
č. 4/roh.h./4    cena 38 000,- Kč
č. 5/I/7-8         cena 33 990,- Kč
č. 6/I/16          cena 30 000,- Kč
č. 6/roh.h./3    cena 36 000,- Kč
č. 7/roh.h./2    cena 24 000,- Kč
č. 8/I/3             cena 16 000,- Kč
č. 8/I/5             cena   9 780,- Kč
č. 9/I/4-5          cena 22 100,- Kč
č. 9/I/18-19      cena 31 000,- Kč
č. 10/roh.h./3   cena 43 000,- Kč
č. 11/roh.h./2   cena 35 000,- Kč
č. 11/roh.h./3   cena 16 090,- Kč
č. 13/I/34         cena 20 000,- Kč
č. 15/I/30-31    cena 21 000,- Kč
č. 18/roh.h./2   cena 49 000,- Kč
č. 22B/I/35       cena 62 000,- Kč
na hřbitově ul. Otická na pozemku parc. č. 2566/1 v k.ú. Opava – Předměstí, obec Opava










544/24 ZM 14

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 17. 04. 2014 do 09. 06. 2014
  -    zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 
       25. 04. 2014 do 20. 06. 2014

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 17. 04. 2014
do 09. 06. 2014

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 25. 04. 2014 do 20. 06. 2014



545/24 ZM 14

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 17. 04. 2014

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
za období od 17. 04. 2014



546/24 ZM 14

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy








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

