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26. ZMO 30. 10. 2017

Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města
volí
ověřovatele zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 30. 10. 2017, a to:
-

497/26 ZM 17

Mgr. Simonu Bierhausovou
Ing. Martina Viltavského

Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 26. zasedání
Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 30. 10. 2017 ve složení:
−
−
−
−
−

498/26 ZM 17

předseda: p. Pavel Stehlík
člen: Mgr. Libor Menšík
člen: p. Libor Moravec
člen: Ing. Tomáš Navrátil
člen: Ing. Ondřej Tůma

Schválení programu 26. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
Zastupitelstvo města
schvaluje
upravený program 26. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

499/26 ZM 17

Průmyslová zóna Vávrovice – příprava a realizace projektu
Zastupitelstvo města
schvaluje
přípravu a realizaci projektu „Průmyslová zóna Vávrovice“
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Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ a MŠ
Opava-Malé Hoštice
Zastupitelstvo města
schvaluje
příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „Modernizace
vybavení integrované učebny počítačů a cizích jazyků v ZŠ Malé Hoštice“
Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace
ve výši 4.502.358,00 Kč

501/26 ZM 17

Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava,
Vrchní 19
Zastupitelstvo města
schvaluje
příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „Modernizace
digitální multifunkční učebny fyziky a chemie, digitální přírodovědy a digitální
jazykové učebny“ Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace
ve výši 4.823.462,00 Kč

502/26 ZM 17

Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2013,
o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií
a jiných podobných her
Zastupitelstvo města
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017, o zrušení obecně závazné vyhlášky
č. 4/2013, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových
her, loterií a jiných podobných her s účinností od 21. 11. 2017

503/26 ZM 17

Dohoda o zrušení věcného předkupního práva
Zastupitelstvo města
1.

neschvaluje
dohodu o zrušení věcného předkupního práva, (MMOPP00EIRUR), mezi
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Elim
Opava o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197,
zastoupenou Bc. Ivo Vaněčkem, ředitelem společnosti
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2.
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schvaluje
udělení souhlasu Elim Opava o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05
Opava, IČ 02278197 k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. St. 2311 a
stavby technického vybavení č.p. 1636 k.ú. Kateřinky Sboru církve bratrské
v Opavě se zachováním věcného předkupního práva Statutárního města Opava
k těmto nemovitostem

504/26 ZM 17

Kupní smlouva, k.ú. Vávrovice
Zastupitelstvo města
schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP009XCNL), mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města, jako kupujícím a manžely R. K. a L. K., oba bytem
746 01 Opava, jako prodávajícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
st. 140 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če zem.
stav. vše v k.ú. Vávrovice za kupní cenu 1.200.000,00 Kč

505/26 ZM 17

Kupní smlouva, objekt bez čp/če, Milady Horákové, Opava
Zastupitelstvo města
schvaluje
kupní smlouvu, (MMOPP009XCJ5), 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. M. Š. a Ing. J. Š.,
oba bytem Slavkov, PSČ 747 57, jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 2370/79 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
technického vybavení bez čp/če vše v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu
555.000,00 Kč

506/26 ZM 17

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, Slámova ul., Opava
Zastupitelstvo města
schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP009XCIA) ke kupní smlouvě (MMOPP009XDO9) ze dne
12. 6. 2017 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem
města a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035, zastoupeno Ing. Miroslavem Broskevičem,
vedoucím odd. Správa energetického majetku
Anonymizované usnesení
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Vyúčtování služeb za rok 2016, Liptovská 21, Opava
Zastupitelstvo města
schvaluje
prominutí dluhu ve výši 36.459,00 Kč spolku ANIMA VIVA z.s., IČ: 26591014,
se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, zastoupeného
statutární zástupkyní, Hanou Brňákovou vzniklého vyúčtováním služeb
spojených s užíváním předmětu výpůjčky za rok 2016 z titulu uzavřené Smlouvy
o výpůjčce (MMOPP009XH1O) ze dne 12. 5. 2015 mezi Statutárním městem
Opava jako půjčitelem a ANIMA VIVA z. s. jako vypůjčitelem

508/26 ZM 17

Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb
na rok 2017
Zastupitelstvo města
1.

schvaluje
návrh na dofinancování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního
města Opavy na rok 2017 ve výši 1.542.000,00 Kč – viz příloha č. 1, která tvoří
nedílnou součást tohoto usnesení

2.

schvaluje

a)

smlouvu (MMOPP00DKHRV) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a organizací ANIMA VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21,
Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou,
statutárním zástupcem, ve výši 232.800,00 Kč

b)

smlouvu (MMOPP00DKHQ0) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a organizací Armáda spásy v ČR, z.s. se sídlem Petržílkova
2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, zastoupenou Teunisem
T. Scholtensem, statutárním orgánem a národním velitelem, ve výši
46.000,00 Kč

c)

dodatek č. 1 MMOPP00DKHLP ke smlouvě MMOPP007K8AT mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Centrum
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. se sídlem Bieblova
2922/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupenou
Ing. Liborem Schenkem, statutárním orgánem – ředitelem, ve výši 80.000,00 Kč

d)

dodatek č. 1 MMOPP00DKHKU ke smlouvě MMOPP007K883 mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Česká
provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47,
746 01 Opava – Předměstí, IČ 00494453, zastoupenou Marií Kadlčíkovou,
provinční představenou, ve výši 100.000,00 Kč
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e)

smlouvu (MMOPP00DKHMK) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a organizací EKIPA, z.s. se sídlem Kylešovská 818/26,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22848614, zastoupenou Lubomírem Stoklasou,
předsedou, ve výši 75.000,00 Kč

f)

dodatek č. 1 MMOPP00DKHJZ ke smlouvě MMOPP007K86D mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Elim
Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ 02278197, zastoupenou Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem, ve výši 80.000,00 Kč

g)

dodatek č. 1 MMOPP00DKHH9 ke smlouvě MMOPP007K84N mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelem, ve výši
10.000,00 Kč

h)

dodatek č. 1 MMOPP00DKHGE ke smlouvě MMOPP007K812 mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Charita
Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591,
zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 265.000,00 Kč

i)

smlouvu (MMOPP00DKHOA) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26,
Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem,
ve výši 232.800,00 Kč

j)

dodatek č. 1 MMOPP00DKHFJ ke smlouvě MMOPP007K807 mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Charita
Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591,
zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 140.000,00 Kč

k)

smlouvu (MMOPP00DKHNF) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a organizací KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 132/47,
Město, 746 01 Opava, IČ 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem,
ve výši 190.400,00 Kč

l)

dodatek č. 1 MMOPP00DKHDT ke smlouvě MMOPP007K7N7 mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Vila
Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 02250152, zastoupenou Miroslavem Glosem, MBA, ředitelem, ve výši
90.000,00 Kč

m)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/10/Z
ve výdajích – odbor sociálních věcí
ANIMA VIVA z.s.
sociální rehabilitace
(4344,5222,00000000,0040,0000158230000)

+ 232.800,00 Kč

Armáda spásy v ČR, z.s.
nízkoprahové denní centrum
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+ 34.000,00 Kč

(4374,5222,00000000,0040,0000153230000)

sociální rehabilitace
+ 12.000,00 Kč

(4344,5222,00000000,0040,0000153230000)

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.
osobní asistence
+ 80.000,00 Kč

(4351,5221,00000000,0040,0000102230000)

Česká provincie Kongregace Dcer
Božské Lásky – domov pro seniory

+ 100.000,00 Kč

(4357,5223,00000000,0040,0000154230000)

EKIPA, z.s.
chráněné bydlení
+ 75.000,00 Kč

(4354,5222,00000000,0040,0000177230000)

ELIM Opava, o.p.s.
nízkoprahové kluby
+ 45.000,00 Kč

(4375,5221,00000000,0040,0000161230000)

sociálně aktivizační služby
+ 35.000,00 Kč

(4371,5221,00000000,0040,0000161230000)

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
nízkoprahové kluby
+ 10.000,00 Kč

(4375,5221,00000000,0040,0000165230000)

Charita Opava
chráněné bydlení

+ 185.000,00 Kč

(4354,5223,00000000,0040,0000111230000)

sociálně terapeutická dílna

+ 80.000,00 Kč

(4377,5223,00000000,0040,0000111230000)

sociální rehabilitace
+ 232.800,00 Kč

(4344,5223,00000000,0040,0000111230000)

hospicová péče
+ 140.000,00 Kč

(4357,5223,00000000,0040,0000111230000)

KAFIRA o.p.s.
sociální rehabilitace
+ 190.400,00 Kč

(4344,5221,00000000,0040,0000160230000)

Vila Vančurova o.p.s.
domov pro seniory
+ 90.000,00 Kč

(4350,5221,00000000,0040,0000179230000)

Dotace na poskytování sociálních
a souvisejících služeb v roce 2017
(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)

-

1.542.000,00 Kč
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Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené
Ministerstvem vnitra u statutárního města Opavy a o přijatých nápravných
opatřeních
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

510/26 ZM 17

a)

Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u statutárního
města Opava na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. 6. 2017,
č.j. MV-60672-4/ODK-2017

b)

návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejích
opakování uvedených v části C dokumentu s názvem „Informace o výsledku
kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u statutárního města Opava
na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů“ ze dne 16. 8. 2017

Uplatnění předkupního práva
Zastupitelstvo města
neschvaluje
koupi následujících nabízených nemovitostí
a)

jednotky č. 104/4 – jiný nebytový prostor, vyčleněný podle bytového zákona
v budově č.p. 104 nacházející se na pozemcích parcel. č. 256/3 a 256/4, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedené budovy ve výši
219/10000, vše v k.ú. Opava – Město ve vlastnictví družstva Slezská tvorba výrobní družstvo, se sídlem Sadová 121/4, 746 01 Opava, IČ 000313 64 za
nabízenou kupní cenu 5.000.000,00 Kč

b)

jednotky č. 104/3 – jiný nebytový prostor, vyčleněné podle bytového zákona
v budově č.p. 104 nacházející se na pozemcích parcel. č. 256/3 a 256/4, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech uvedené budovy ve výši
2107/10000, vše v k.ú. Opava – Město ve vlastnictví družstva PROFOTO
STUDIO - výrobní družstvo, se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava,
IČ 19015518 za nabízenou kupní cenu 10.000.000,00 Kč
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust. § 3056 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následující nabízené nemovitostí:

c)

budovy čp 2777, občanská vybavenost, ležící na pozemku parc.č. 3266/2
v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví AUTO BÁRTA s.r.o.,
se sídlem Resslovo nábřeží 2793/3, 746 01 Opava, IČ 00535371, zastoupenou
JUDr. Romanem Bártou, jednatelem, za nabízenou kupní cenu 2.000.000,00 Kč

Anonymizované usnesení
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Majetkové záležitosti
Zastupitelstvo města
1.

schvaluje

a)

kupní smlouvu (MMOPP00FWJMW) mezi Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností
KIBOT GROUP s.r.o. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku
parc.č. 991/2 – ostatní plocha, 991/1 – ostatní plocha a části pozemku
parc.č. 992/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu
jako pozemek parc.č. 992/3, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu
2
1.696.635,00 Kč, tj. 1.665,00 Kč/m (cena dle obálkové metody) (RMO 9.8.2017,
č. usn. 2405/66 RM 17 odst. 1) schvaluje)

b)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJ8U) 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. Ch.,
manžely V. a O. H., paní M. K., paní E. K. a manžely H. a J. T. jakožto
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2162/2 – zahrada a
parc.č. 2162/41 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, za
kupní cenu 270.415,00 Kč (cena dle zásad) (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67
RM 17 odst. 1 písm. a) schvaluje)

c)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJFV) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní G. Š.
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1097/2 – ostatní
plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 144.900,00 Kč,
2
tj. 900,00 Kč/m (cena dle znaleckého posudku) (RMO 23.8.2017, č. usn.
2441/67 RM 17 odst. 1 písm. b) schvaluje)

d)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7FG) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem
Bc. O. K., manžely P. a P. K., paní M. P., manžely Ing. P. a Mgr. A. Š., manžely
V. Š. a K. E. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
2501/3 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 167.040,00 Kč (cena
dle zásad) (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 1 písm. c) schvaluje)

e)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU79A) mezi Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely P. a M.
M., panem D. P. a paní H. P. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části
pozemku parc.č. 132 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 132/3, k.ú. Vávrovice, za kupní cenu
4.138,20 Kč (cena zásad) (RMO 6.9.2017, č. usn. 2476/68 RM 17 odst. 2 písm.
a) schvaluje)

f)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7GB) mezi Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely P. a L.
K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 324/1 –
ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
2
parc.č. 324/3, k.ú. Zlatníky u Opavy, za kupní cenu 300,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m
(cena zásad) (RMO 6.9.2017, č. usn. 2476/68 RM 17 odst. 2 písm. b) schvaluje)
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g)

kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00H8NIE)
mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
jako prodávajícím a oprávněným ze služebnosti a panem Ing. J. E. jako
kupujícím a povinným ze služebnosti, jejímž předmětem je prodej části pozemku
parc.č. 2911/4 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického
plánu jako pozemek parc.č. 2911/6, k.ú. Opava - Předměstí,
2
za kupní cenu 53.264,20 Kč, tj. 1.718,20 Kč/m (cena dle znaleckého posudku)
(RMO 6.9.2017, č. usn. 2476/68 RM 17 odst. 2 písm. c) schvaluje)

h)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJ2O) mezi Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely J. a J.
H. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3082/8 –
ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
2
parc.č. 3082/39, k.ú. Jaktař, za kupní cenu 8.320,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m +
úhrada nákladů spojených s převodem (cena zásad) (RMO 18.10.2017, č. usn.
2566/71 RM 17 odst. 1 písm. a) schvaluje)

i)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7I1) mezi Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem
Ing. R. H. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č.
3028 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako
pozemek parc.č. 3028/2, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 269.830,00 Kč,
2
tj. 1 210,00 Kč/m + úhrada nákladů spojených s převodem (cena dle
znaleckého posudku) (RMO 18.10.2017, č. usn. 2566/71 RM 17 odst. 1 písm. b)
schvaluje)

j)

kupní smlouvy (PID MMOPP00GU70J) mezi Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní V. M. jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1961 – orná půda, k.ú.
2
Krumsín, za kupní cenu 60.000,00 Kč, tj. 28,76 Kč/m (cena obálkovou metodou)
(RMO 18.10.2017, č. usn. 2566/71 RM 17 odst. 1 písm. c) schvaluje)

k)

kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00GU7A5) mezi
Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
prodávajícím a společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2860 – ostatní plocha, označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2860/3 - ostatní
plocha, parc.č. 2860/4 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu
2
267.143,80 Kč, tj. 1 609,30 Kč/m + úhrada nákladů spojených s převodem
(cena dle znaleckého posudku) (RMO 18.10.2017, č. usn. 2566/71 RM 17 odst.
1 písm. d) schvaluje)
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2.

schvaluje

a)

kupní smlouvu (PID MMOPP00H8NGO) mezi Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem K. P.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 55913/10000000
podílu
o
velikosti
712/1000000
na
pozemku
parc.č.
2301/10,
na pozemku 2301/7, podílu o velikosti 30875/100000000 na pozemku 2301/6,
podílu o velikosti 133/2000000 na pozemku 2303/25, k.ú Kateřinky u Opavy
a podílu 353/1000000 na parc.č. 152/30, k.ú. Palhanec za kupní cenu
68.676,00 Kč (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem kupní
smlouvy (RMO 23. 8. 2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 2 písm. a) schvaluje)

b)

kupní smlouvu (PID MMOPP00H8NHJ) mezi Statutárním městem Opavou
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 podílu o velikosti 64/100000 na
pozemku parc.č. 2303/23, podílu o velikosti 95/100000 na pozemku 2301/11,
podílu o velikosti 3625/10000 na pozemku 2303/24, k.ú Kateřinky u Opavy a
podílu 6/100000 na parc.č. 152/5, k.ú. Palhanec za kupní cenu 57.766,00 Kč
(cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem kupní smlouvy (RMO
23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 2 písm. b) schvaluje)

3.

schvaluje

a)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIZA) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely I.
a J. G. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2788
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 18.000,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m , jako tzv. modelovou smlouvu dle čl. V., odst. 1 Směrnice
pro přípravu, kontrolu a schválení smluv (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM
17 odst. 3 písm. a) schvaluje)

b)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJ3J) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely A. a J.
K. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2840 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 14.000,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3 písm. b)
schvaluje)

c)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIT4) 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 A.
S. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2770 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 16.000,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3 písm. c)
schvaluje)

d)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIUZ) 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 Ľ.
Š. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2773 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 20.500,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3 písm. d)
schvaluje)
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e)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIVU) 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.
V. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2774 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 11.500,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3 písm. e)
schvaluje)

f)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIWP) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely P. a V.
D. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2648 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 10.000,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3 písm. f)
schvaluje)

g)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIXK) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní I. W.
jakožto
kupující,
jejímž
předmětem
je
prodej
pozemku
parc.č.
st. 2474 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
17.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. g) schvaluje)

h)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJ1T) 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. V.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2850 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
16.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. h) schvaluje)

i)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIYF) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Mgr. M. P.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
st. 2858 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
19.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/ m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. i) schvaluje)

j)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIS9) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní G. Č.
jakožto
kupující,
jejímž
předmětem
je
prodej
pozemku
parc.č.
st. 2769 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
18.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. j) schvaluje)

k)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIQJ) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní S. K.
jakožto
kupující,
jejímž
předmětem
je
prodej
pozemku
parc.č.
st. 2810 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
15.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. k) schvaluje)
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l)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIPO) 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. B.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
st. 2776 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
15.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. l) schvaluje)

m)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIOT) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. M. A.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
st. 1916 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
13.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. m) schvaluje)

n)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIRE) 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. K.
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2783 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
14.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. n) schvaluje)

o)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJ0Y) 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. P.
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
st. 2753 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
25.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. o) schvaluje)

p)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJ4E) 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. M.
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2764 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 16.500,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3 písm. p)
schvaluje)

q)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJ59) 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. Ch.
jakožto
kupující,
jejímž
předmětem
je
prodej
pozemku
parc.č.
st. 2845 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. q) schvaluje)

r)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIL8) 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. J.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2332 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 9.500,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3 písm. r)
schvaluje)
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s)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIM3) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. V. V.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
st. 2789 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši
2
13.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. s) schvaluje)

t)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7H6) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely V. a V.
H. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 1939 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 3.400,00 Kč
(RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3 písm. t) schvaluje)

u)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIM3) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem D. T.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2765 –
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 15.000,00
2
Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3 písm. u)
schvaluje)

v)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWINY) 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 Ing. J. N. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku
parc.č. 152/16 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Palhanec, za cenu ve výši
2
15.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 3
písm. v) schvaluje)

4.

schvaluje

a)

kupní smlouvu se zřízením služebností (MMOPP00G0K60) mezi Českými
dráhami, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226,
zastoupenými Ing. Šárkou Cidlinskou, ředitelkou odboru správy a prodeje
majetku jako 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 je výkup částí pozemku
parc.č. 752/1 – ostatní plocha, označených dle nezapsaného geometrického
plánu jako pozemek parc.č. 752/106 a parc.č. 752/107, k.ú. Opava - Předměstí,
2
za kupní cenu 2.057.000,00 Kč, tj. 399,00 Kč/m + DPH (cena dohodou) a zřízení
služebností (RMO 9.8.2017, č. usn. 2405/66 RM 17 odst. 2 písm. a) schvaluje)

b)

kupní smlouvu (MMOPP00FWJCA) mezi paní A. F. jako 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 je výkup pozemku parc.č. 118/5 – ostatní plocha,
2
k.ú. Palhanec, za kupní cenu 15.200,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m (cena dohodou)
(RMO 9.8.2017, č. usn. 2405/66 RM 17 odst. 2 písm. b) schvaluje)
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c)

kupní smlouvu (MMOPP00FWJK6) mezi Ing. V. K. jako 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 je výkup části pozemku parc.č. 835/3
– ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
2
parc.č. 835/9, k.ú. Malé Hoštice, za kupní cenu 2.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m
(cena dohodou) (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 5 písm. a)
schvaluje)

d)

kupní smlouvu (MMOPP00G0KR3) mezi paní L. H. jako 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 je výkup části pozemku parc.č. 231/1
– ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
2
parc.č. 231/4, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 2.700,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m (cena
dohodou) (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 5 písm. b) schvaluje)

e)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWJ7Z) mezi Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008
jako 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 je výkup části pozemku parc.č. 1195
– vodní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
parc.č. 1195/3 – vodní plocha, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 21.296,00 Kč,
2
tj. 242,00 Kč/m (cena dohodou) (RMO 6.9.2017, č. usn. 2476/68 RM 17 odst. 3
písm. a) schvaluje)

f)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU6KY) mezi paní J. S. jako 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 je výkup části pozemku parc.č. 1235 – ostatní
plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
1227, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 3.000,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m (cena
dohodou) (RMO 6.9.2017, č. usn. 2476/68 RM 17 odst. 3 písm. b) schvaluje)

5.

schvaluje

a)

směnnou smlouvu (MMOPP00FP03R) mezi Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a manžely T. a I. S., jejímž
předmětem je směna nově zaměřeného pozemku parc.č. 9/2 – zahrada, nově
trvalý travní
porost
vše
zaměřeného
pozemku
parc.č.
8/4
–
ve vlastnictví Statutárního města Opavy, dále části pozemku parc.č. 8/2 – trvalý
travní porost označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 8/6
– ostatní plocha, nově zaměřeného pozemku parc.č. 201/12 – ostatní plocha vše
ve vlastnictví manželů Thomase a Ivany Sosnových, k.ú. Milostovice
(RMO 9.8.2017, č. usn. 2405/66 RM 17 odst. 3) schvaluje)

b)

směnnou smlouvu (MMOPP00FWJHL) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem E. L., jejímž předmětem je
směna části pozemku parc.č. 183 – ostatní plocha označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 183/3 – ostatní
plocha, ve vlastnictví SMO za část pozemku parc.č. 749/21 – trvalý travní porost
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 749/33
– trvalý travní porost, ve vlastnictví pana Emila Láryše, k.ú. Suché Lazce,
bez finančního vyrovnání (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 4 písm.
a) schvaluje)
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c)

směnnou smlouvu (MMOPP00FWJGQ) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a manžely S. a J. K., jejímž
předmětem je směna části pozemku parc.č. 183 – ostatní plocha označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 183/2 – ostatní plocha,
ve vlastnictví SMO za pozemek parc.č. 749/35 – trvalý travní porost, ve
vlastnictví manželů Stanislava a Jany Kaštovské, k.ú. Suché Lazce, bez
finančního vyrovnání (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 4 písm. b)
schvaluje)

d)

směnnou smlouvu (MMOPP00FWK1M) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem Ing. P. P.,
jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 935/34 – orná půda označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 935/55 – orná
půda, pozemku parc.č. 710/13 – orná půda, pozemku parc.č. 710/16 – orná
půda, k.ú. Komárov u Opavy, ve vlastnictví SMO za pozemek parc.č. 490/4
– orná půda, k.ú. Vávrovice, ve vlastnictví pana Ing. Petra Palyzy, s doplatkem
ceny 3.200.000,00 Kč (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 4c)
schvaluje)

e)

Rozpočtové opatření č. 2017/16/Z
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Průmyslová zóna Jaktař (Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská)
- rezerva
(2123,6901,00000020,0220,0007582000000 )

- 3.200.000,00 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)

+ 3.200.000,00 Kč

f)

směnnou smlouvu (PID MMOPP00GU6MO) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou primátorem města a Soukromou střední školou
podnikatelskou, s.r.o. Opava., se sídlem Hlavní 282/101, 747 06 Opava,
IČ 25359649, zastoupenou Ing. Josefem Zemkem a Mgr. Radovanem Prokešem
jednateli, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 1810 – ostatní
plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1810/3 ve
2
vlastnictví SMO o výměře 127 m za část pozemku parc.č 13 - zahrada
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 13/2 ve vlastnictví
2
Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o. o výměře 27 m , k.ú. Kylešovice
s finančním vyrovnáním ve výši 20.418,00 Kč ve prospěch SMO (RMO
18.10.2017, č. usn. 2566/71 RM 17 odst. 3) schvaluje)

6.

schvaluje
-garážiště Zikova
kupní smlouvu (PID MMOPP00H8NFT) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. A. B.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č.
2625/24 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č.
2625/34 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 13.000,00
Kč (cena dle zásad) (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 6) schvaluje)
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7.

schvaluje
-garážiště Otická, Jiráskova

a)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIIN) 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 K.
Š. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č.
2724/75 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu
2
8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (cena dle zásad) (RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67
RM 17 odst. 7) schvaluje)

b)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU6X5) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. I. J. jakožto
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2530/394
- zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2722/29 - zastavěná plocha a nádvoří,
2
vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 19.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (cena
dle zásad) (RMO 18.10.2017, č. usn. 2566/71 RM 17 odst. 5) schvaluje)

8.

schvaluje
-garážiště Wolkerova
kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7NC) 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.
Ch. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č.
st. 1891 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č.
1553/3 – ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 14.340,00 Kč
(cena dle zásad) (RMO 18.10.2017, č. usn. 2566/71 RM 17 odst. 4) schvaluje)

9.

schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00H8NEY) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. V. V.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č.
509/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu
2
11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (cena dle zásad) (RMO 23.8.2017, č. usn.
2441/67 RM 17 odst. 8) schvaluje)

10.

schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7EL) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní Š. H.
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3172 ostatní
plocha
označené
dle
nezapsaného
geometrického
plánu
jako parc.č. 3172/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí,
2
za kupní cenu 3.630,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m + DPH (cena dle zásad) (RMO
23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 9) schvaluje)
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schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o
zřízení věcného práva (PID MMOPP00GU6ZV) 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 Odloučené 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 pozemků parc.č. 3156 – ostatní plocha a parc.č. 3157 – ostatní
plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy (RMO 18.10.2017, č. usn. 2566/71 RM 17 odst.
2) schvaluje)

12.

schvaluje

a)

dodatek č.1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00GU7B0) 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 6.9.2017, č. usn. 2476/68 RM 17 odst. 1 písm. a)
schvaluje)

b)

dodatek č.1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00GU7CV) 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 6.9.2017, č. usn. 2476/68 RM 17 odst. 1 písm. b) schvaluje)

13.

schvaluje
sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi
Statutárním městem Opavou a paní Mgr. J. Č, v němž Statutární město Opava
uzná vlastnické právo paní Mgr. J. Č. k nemovitosti – části pozemku parc.č.
389/2 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu novým
parc.č. 389/54 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, který je v současné
době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy,
přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva paní Mgr. J. Č. k uvedené
nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva
podle § 134 občanského zákoníku (RMO 9.8.2017, č. usn. 2405/66 RM 17 odst.
4) schvaluje)
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neschvaluje
prominutí dluhu, který představuje poměrnou část nájemného ve výši
97.464,00 Kč
dle nájemní smlouvy uzavřené dne 24.10.2005 ve znění
pozdějších dodatků mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu, osada Kateřinky se sídlem Vrchní 47, 747 05 Opava,
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2301/3 a části pozemku
parc.č.2301/3, k.ú. Kateřinky u Opavy, za období od 1.1.2017 do 5.6.2017
(RMO 23.8.2017, č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 10 písm. a) neschvaluje)

512/26 ZM 17

15.

neschvaluje

a)

záměr prodeje pozemku parc.č. 335 – orná půda,
(RMO 9.8.2017, č. usn. 2405/66 RM 17 odst. 6) neschvaluje)

b)

záměr prodeje pozemku parc.č. 3053/4 ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí
(RMO 9.8.2017, č. usn. 2405/66 RM 17 odst. 5) neschvaluje)

c)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1563, k.ú. Jaktař (RMO 23.8.2017, č. usn.
2441/67 RM 17 odst. 10 písm. b) neschvaluje)

d)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1405/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy (RMO
18.10.2017, č. usn. 2566/71 RM 17 odst. 6 písm. a) neschvaluje)

e)

záměr prodeje pozemku parc.č. 2034/2 – zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava – Předměstí (RMO 18.10.2017, č. usn. 2566/71 RM 17 odst. 6 písm.
b) neschvaluje)

f)

záměr prodeje pozemku parc.č. 2043/1 – ostatní plocha a pozemku parc.č.
3071/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí (RMO 18.10.2017, č. usn.
2566/71 RM 17 odst. 6 písm. d) neschvaluje)

g)

záměr prodeje pozemku parc.č. 922 – zahrada, k.ú. Jaktař (RMO 18.10.2017, č.
usn. 2566/71 RM 17 odst. 6 písm. e) neschvaluje)

h)

záměr prodeje pozemku parc.č. 901/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí
(RMO 18.10.2017, č. usn. 2566/71 RM 17 odst. 6 písm. f) neschvaluje)

i)

snížení kupní ceny na částku 200,00 Kč/m za prodej pozemku parc.č. 2347/12
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (RMO 18.10.2017, č. usn.
2566/71 RM 17 odst. 6 písm. g) neschvaluje)

k.ú.

Kylešovice

2

Výstupy z Fóra Zdravého města 2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
Výstupy z Fóra Zdravého města 2017
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Žádost Střediska volného času, Opava o příslib zřizovatele k předfinancování
a spolufinancování projektu
Zastupitelstvo města
schvaluje
příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „Společné
folklorní soustředění souborů z Opavy a Ratiboře“ Střediska volného času,
Opava, příspěvková organizace ve výši 250.000,00 Kč

514/26 ZM 17

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Sedmikrásky, Opava
Zastupitelstvo města
schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00EP1W0) ke Zřizovací listině Mateřské školy
Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace

515/26 ZM 17

Hokejový klub Opava s.r.o.
Zastupitelstvo města
1.

bere na vědomí

a)

informace o přijatých opatřeních a o významných skutečnostech zjištěných
při naplňování doporučení vyplývajících ze Zprávy o kontrole

b)

zprávu o činnosti Hokejového klubu Opava s.r.o. za období od 6. 5. 2017
do 10. 9. 2017

c)

odpověď na dotazy zastupitele Ing. Marka Veselého

2.

akceptuje
doporučení rady města jako jediného společníka společnosti Hokejový klub
Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady, ze dne 15. 9. 2017, uhradit
ztrátu za účetní období 2016 formou dobrovolného peněžitého příplatku mimo
základní kapitál ve výši 1.700.000,00 Kč

3.

schvaluje

a)

smlouvu mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní námětí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, město,
746 01 Opava, IČ 04618751, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem
a Lubomírem Tobolkou, jednateli, o poskytnutí dobrovolného peněžitého
příplatku mimo základní kapitál ve výši 1.700.000,00 Kč
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b)

26. ZMO 30. 10. 2017

Rozpočtové opatření č. 2017/17/Z
v příjmech – odbor majetku města, samostatné pracoviště
vratka finanční zápůjčky HKO dle usnesení
488/23 ZM 17 ze dne 19. 6. 2017
(0000,2412,000000000,0050,0009412000000)

+750.000,00 Kč

ve výdajích – odbor finančního a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,000299600000)

ve výdajích – odbor majetku města, samostatné
pracoviště
dobrovolný příplatek k základnímu kapitálu
HKO – úhrada ztráty za rok 2016
(3412,6202,000000000,0050,0000352000000)

+750.000,00 Kč

+1.700.000,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002993000000)

-1.700.000,00 Kč

4.

schvaluje

a)

účast statutárního města Opavy v Hokejovém spolku Opava, z.s., IČ: 05832411
jako kmenového člena spolku

b)

nové znění stanov spolku Hokejový spolek Opava, z. s., IČ: 05832411

5.

deleguje
prvního náměstka Ing. Martina Vítečka jako zástupce statutárního města Opavy
na jednání valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s., IČ: 05832411

6.

pověřuje
Radu SMO, aby v působnosti valné hromady pověřila jednatele Hokejového
klubu Opava s.r.o., aby předložili základní směrnici „Podpisový a organizační řád
Hokejového klubu Opava s.r.o.“ do 30. 11. 2017 Radě SMO ke schválení

516/26 ZM 17

Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2018
Zastupitelstvo města
schvaluje
a)

předfinancování projektu „Terénní práce v Opavě 2018“ ve výši uznatelných
nákladů 300 000,00 Kč

b)

spolufinancování projektu „Terénní práce v Opavě 2018“ ve výši neuznatelných
nákladů 88 937,00 Kč

c)

spolufinancování projektu „Terénní práce v Opavě 2018“ ve výši neuznatelných
nákladů 33 000,00 Kč, které budou hrazeny mimo dotační projekt
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Plán odpadového hospodářství statutárního města Opavy na období 2017-2027
Zastupitelstvo města
schvaluje
Plán odpadového hospodářství statutárního města Opavy na období 2017-2027

518/26 ZM 17

Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2018
Zastupitelstvo města
1.

schvaluje
podmínky dotačního programu KULTURA 2018

2.

vyhlašuje
dotační program KULTURA 2018 s účinností od 1. 11. 2017 s termínem podání
žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017

519/26 ZM 17

Vyhlášení dotačních programů
PROSTŘEDÍ A EVVO 2018

PREVENCE

KRIMINALITY

2018

a

ŽIVOTNÍ

Zastupitelstvo města
1.

schvaluje

a)

podmínky dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2018

b)

podmínky dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018

2.

vyhlašuje
dotační programy PREVENCE KRIMINALITY 2018 a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
EVVO 2018 s účinností od 1. 11. 2017 s termínem podání žádostí od 6. 12. 2017
do 15. 12. 2017
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Vyhlášení dotačního programu SPORT 2018
Zastupitelstvo města
1.

schvaluje
upravené podmínky dotačního programu SPORT 2018

2.

vyhlašuje
dotační program SPORT 2018 s účinností od 1. 11. 2017 s termínem podání
žádost od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 s administrací v dikci odboru školství

521/26 ZM 17

Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021
Zastupitelstvo města
1.

volí
v souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů opětovně za přísedící Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let
pro volební období 2017 – 2021 pana B. Š., bytem 17. listopadu 15, Opava 6

2.

navrhuje
v souladu s § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů do funkce přísedící Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let pro volební
období 2017 – 2021 zvolit nové kandidáty:
a) Mgr. D. L.
b) JUDr. E. F.
které byly navrženy panem Ing. Radimem Křupalou, členem zastupitelstva města
c) Ing. R. A., Ph.D.
který byl navržen panem Ing. Martinem Vítečkem, členem zastupitelstva města
d) Mgr. P. P.
e) Mgr. T. B.
kteří byli navrženi panem Josefem Stiborským, členem zastupitelstva města
f) Bc. M. V.
g) p. J. N.
kteří byli navrženi panem Ing. Vladimírem Javorským, členem zastupitelstva
města
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Dotace ostatní
Zastupitelstvo města
1.
bere na vědomí
a)

žádost o finanční dotaci Jindřišky Tyranové se sídlem 17. listopadu 902/13,
747 06 Opava – Kylešovice, IČ 87092581, na Mistrovství Evropy
v mažoretkovém sportu v chorvatské Crikvenici, ve výši 50.000,00 Kč
schvaluje

a1)

smlouvu, MMOPP00CWJO1, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Jindřiškou Tyranovou se sídlem 17. listopadu 902/13,
747 06 Opava – Kylešovice, IČ 87092581, na Mistrovství Evropy
v mažoretkovém sportu v chorvatské Crikvenici, ve výši 15.000,00 Kč
schvaluje

a2)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/11/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 15.000,00 Kč

Jindřiška Tyranová
(3421,5212,00000000,0020,0000349000000)

+ 15.000,00 Kč

bere na vědomí
b)

žádost o finanční dotaci spolku „Mažoretky AMA Opava, z.s.“ se sídlem
Bochenkova 1958/23, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22756035, na Mistrovství
světa v mažoretkovém sportu v Praze, ve výši 30.000,00 Kč
schvaluje

b1)

smlouvu, MMOPP00CWJN6, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a spolkem „Mažoretky AMA Opava, z.s.“ se sídlem
Bochenkova 1958/23, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22756035, zastoupeným
Ing. Evou Dudovou, předsedkyní výboru, na Mistrovství světa v mažoretkovém
sportu v Praze, ve výši 15.000,00 Kč
schvaluje

b2)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/12/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 15.000,00 Kč

Mažoretky AMA Opava
(3419, 5222,00000000,0020,0000377000000)

+ 15.000,00 Kč
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bere na vědomí

522/26 ZM 17
c)

žádost o finanční dotaci Domovu Bílá Opava, příspěvkové organizaci se sídlem
Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, na náklady
související s pokračováním obměny interiérového vybavení bytových jednotek a
prostor Domova Bílá Opava, ve výši 367.948,00 Kč
schvaluje

c1)

smlouvu, MMOPP00CWJLG, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Domovem Bílá Opava, příspěvková organizace se sídlem
Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, na náklady
související s pokračováním obměny interiérového vybavení bytových jednotek a
prostor Domova Bílá Opava, ve výši 200.000,00 Kč
schvaluje

c2)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/13/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 200.000,00 Kč

Domov Bílá Opava
(4350,5339,00000000,0020,0000180000000)

+ 200.000,00 Kč

bere na vědomí
d)

žádost o finanční dotaci Sportovnímu klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se
sídlem U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na zaplacení prostor
Slezského divadla u příležitosti 39.ročníku GP PEPA OPAVA, ve výši
50.000,00 Kč
schvaluje

d1)

smlouvu, MMOPP00CWJIV, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Sportovním klubem PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem
U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, zastoupeným Stanislavem
Pešátem, předsedou na zaplacení prostor Slezského divadla u příležitosti
39. ročníku GP PEPA OPAVA, ve výši 50.000,00 Kč
schvaluje

d2)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/14/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

- 50.000,00 Kč

Sportovní klub Pepa centrum Opava
(3419,5222,00000000,0020,0000346000000)

+ 50.000,00 Kč
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2.

neschvaluje

a)

žádost o finanční dotaci společnosti BIO ILLUSION s.r.o. se sídlem Jabloňová
2929/30, Praha 10 – Záběhlice, 106 00, IČ 62908049, na náklady související
s natáčením filmu Tři, ve výši 200.000,00 Kč

b)

žádost o finanční dotaci MgA. Tomáši Thonovi se sídlem Jurečkova 1855/16,
746 01 Opava – Předměstí, IČ 13605763, na přípravu a realizaci vydání unikátní badatelský nález neznámého českého skladatele ve Vídni, Josef
Lipavský – Varhanní skladby, ve výši 54.000,00 Kč

3.

schvaluje

a)

finanční dotaci Armádě spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova
2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, na náklady související
s poskytování sociálních služeb občanům Opavy v Domově Přístav – Ostrava
Kunčičky, ve výši 150.000,00 Kč

b)

finanční dotaci společnosti Vodárenská věž Opava o.p.s. se sídlem Hradecká
646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 29393973, na zajištění kulturně –
uměleckého provozu KUPE a jeho rozvoj, ve výši 20.000,00 Kč

Prominutí poplatků
Zastupitelstvo města
1.

schvaluje
prominutí poplatků z prodlení ve výši 850.000,00 Kč pí D. J., trvale bytem
Jablonné nad Orlicí, které jsou jí účtovány za dluh na nájemném
a službách za byt č. 2 na adrese Dolní náměstí 10 v Opavě

2.

neschvaluje
prominutí poplatků z prodlení ve výši 48.289,20 Kč a nákladů řízení ve výši
7.280,00 Kč D. J., trvale bytem Jablonné nad Orlicí, které jsou jí účtovány
za dluh na nájemném a službách za byt č. 2 na adrese Dolní náměstí 10
v Opavě

524/26 ZM 17

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 07. 06. 2017 do
18. 10. 2017
- zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 16. 06.
2017 do 27. 10. 2017
Zastupitelstvo města
1.

bere na vědomí

a)

činnost Rady statutárního města Opavy za období od 07. 06. 2017
do 18. 10. 2017

b)

činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města
Opavy za období od 16. 06. 2017 do 27. 10. 2017
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2.

ukládá

a)

primátorovi města, aby zadal příslušnému odboru aktualizaci směrnice o
pohledávkách dle doporučení KV ZMO tak, aby aktualizovaná směrnice mohla
být schválena v RMO a dána na vědomí členům KV ZMO a ZSMO
na prosincovém zasedání

b)

primátorovi města, aby poskytl informace členům KV ZMO a ZMO o stavu
zpracování koncepce pro ukončení smluvního vztahu s Opathermem a.s.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období
od 07. 06. 2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informaci o došlých písemnostech
za období od 07. 06. 2017

526/26 ZM 17

adresovaných

zastupitelstvu

města

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy

527/26 ZM 17

Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje
veřejnou linkovou dopravou pro oblast Opavsko a Vítkovsko
Zastupitelstvo města
1.

ruší

a)

usnesení č. 443/22 ZM 17 ze dne 24.4.2017 (ZMO 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)

usnesení č. 443/22 ZM 17 ze dne 24.4.2017 (ZMO schvaluje 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)
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2.

schvaluje

a)

nové znění smlouvy (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)

nové znění smlouvy (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

Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě
Zastupitelstvo města
souhlasí
se vzdáním se předkupního práva na převzetí hrobky č. 9/roh.h./2 za celkovou
cenu ve výši 53.200,00Kč, umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Opavy

529/26 ZM 17

Úprava měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a stanovení paušální
částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným
zastupitelům
Zastupitelstvo města
schvaluje
a)

člen rady

měsíční odměna

10.293,00 Kč

b)

člen zastupitelstva (bez další funkce)

měsíční odměna

2.573,00 Kč

c)

předseda výboru zastupitelstva
nebo předseda komise rady (mimo
člena komise pro občanské obřady)

měsíční odměna

5.146,00 Kč

d)

člen výboru, komise rady (mimo
člena komise pro občanské obřady)

měsíční odměna

4.289,00 Kč

e)

předseda komise pro občanské obřady měsíční odměna

5.146,00 Kč

f)

člen komise pro občanské obřady

4.289,00 Kč

g)

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

měsíční odměna
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neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou
nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální
částku ve výši 250,00 Kč/hod., která bude proplácena jako náhrada výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce, nejvýše však 7.500,00 Kč v souhrnu
za kalendářní měsíc dle § 71, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
účinném od 1. 1. 2018
s účinností od 1. ledna 2018

529/26 ZM 17

h)

530/26 ZM 17

Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru ze dne 23. 04.2009 mezi SMO a Českou spořitelnou
a.s.
Zastupitelstvo města
schvaluje
dodatek č. 3 PID : MMOPP00CWJBU ke smlouvě, (MMOPP006NWR6) ze dne
23.04.2009 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
zastoupenou Ing. Petrem Nejedlým, bankovním poradcem a Martinem Vávrou,
bankovním poradcem

531/26 ZM 17

Záměr navýšení limitu revolvingového úvěru u Smlouvy o revolvingovém úvěru
ze dne 18. 5. 2017 mezi SMO a Komerční bankou a.s.
Zastupitelstvo města
schvaluje
záměr navýšení limitu ve Smlouvě o revolvingovém úvěru reg.č. 99017983983
ze dne 18. 05. 2017 mezi SMO a Komerční bankou a.s. (PID:
MMOPP00CWLQD) formou dodatku ke Smlouvě a to následovně:
úprava v čl. 2.1 navýšení limitu do výše 460.000.000,00 Kč
úprava v čl. 6.1 a) do 31. 12. 2020 bude zůstatek maximálně 350.000.000,00 Kč
zachování doby splatnosti jistiny do 31. 12. 2030 s tím, že roční splátka bude
35.000.000,00 Kč (8.750.000,00 Kč)

532/26 ZM 17

Schválení záměru uzavření závazku veřejné služby s MDPO a.s.
Zastupitelstvo města
schvaluje
První informační povinnost k přímému zadání poskytování služeb ve veřejné
přepravě osob na území Statutárního města Opava, která vzniká nejpozději rok
před uzavřením smlouvy přímým zadáním v Úředním věstníku Evropské unie (viz
čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě
cestujících na železnici a silnici a zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících)
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533/26 ZM 17

26. ZMO 30. 10. 2017

Městská policie Opava – informace o činnosti
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Opava v období od 20. 10. 2016
do 10. 10. 2017

534/26 ZM 17

Smlouva o vzájemné spolupráci – projekt „Cyklostezka Oldřišov – Opava, k.ú.
Oldřišov“
Zastupitelstvo města
schvaluje
smlouvu, (MMOPP0032LT1), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a obcí Oldřišov se sídlem Slezská 135, 747 33 Oldřišov,
IČ 00300527, zastoupenou Ing. Petrem Tomanem, starostou

535/26 ZM 17

Informace o SFC Opava, a.s.
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informace o SFC Opava a.s.

536/26 ZM 17

Rozpočtové opatření 2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2017/18/Z
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
DzP FO závislá činnost motivační
(0000,1111,000000000,0020,0009986000000)

+ 1.500.000,00 Kč

DzP FO závislá činnost podíl daně
(0000,1111,000000000,0020,0009987000000)

+ 13.500.000,00 Kč

DzP FO placená poplatníky
(0000,1112,000000000,0020,0009984000000)

+ 5.000.000,00 Kč

Daň z přidané hodnoty
(0000,1211,000000000,0020,0000000000000)

+ 21.000.000,00 Kč

Daň z hazardních her
(0000,1381,000000000,0020,0009822000000)

+ 15.000.000,00 Kč

Anonymizované usnesení
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536/26 ZM 17

26. ZMO 30. 10. 2017

v příjmech – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
Příjmy z prodeje pozemků – jednorázově
uhrazeno
(3639,3111,000000000,0052,0009007000000)
+ 3.500.000,00 Kč
Příjmy z prodeje pozemků – splátky
(3639,3111,000000000,0052,0009087000000)
+ 500.000,00 Kč
ve financování – odbor finanční a rozpočtový
Zapojení FRR
MD 236
0200
MD 231
0000

(0000,8115,000000110,0020,0000000000000)

+ 150.000.000,00 Kč

Zapojení nerozděleného zůstatku ZBÚ
z roku 2016
(0000,8115,000000120,0020,0000000000000)

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Investiční akce, specifikované ve smlouvě o
úvěru mezi SMO a KB a.s.
(6409,6121,000000026,0220,0000000000000)

Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní náměstí 23,24,25 úspora
(3612,6121,000000020,0220,0007639000000)

+ 20.000.000,00 Kč

-198.491.500,00 Kč
-6.300.000,00 Kč

Sportoviště – bazén
(3412,6121,000000110,0220,0007811000000)
(3412,6121,000000120,0220,0007811000000)
(3412,6121,000000026,0220,0007811000000)
(3412,6121,000000000,0220,0007811000000)
(3412,6121,000000020,0220,0007811000000)

+ 150.000.000,00 Kč
+ 20.000.000,00 Kč
+ 198.491.500,00 Kč
+ 23.700.000,00 Kč
+ 6.300.000,00 Kč

Rekonstrukce ulice Žižkova
(2212,6121,000000000,0220,0007798000000)

+ 12.000.000,00 Kč

Rekonstrukce kina Mír
(3313,6121,000000000,0220,0007566000000)

+ 18.000.000,00 Kč

Parter Mezi Trhy a Dolní náměstí
(3612,6121,000000000,0220,0007560000000)

+ 3.000.000,00 Kč

Parter Mezi Trhy a Horní náměstí
(3612,6121,000000000,0220,0007553000000)

Obslužní komunikace Dolní nám. Osvoboditelů
(2212,6121,000000000,0220,0007648000000)

Ing. Radim Křupala v.r.
primátor

+ 2.500.000,00 Kč

+ 800.000,00 Kč

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