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Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města
volí
ověřovatele zápisu z 32. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 18. 6. 2018, a to:
−
−

643/32 ZM 18

Mgr. Olgu Pavlíčkovou
Ing. Ondřeje Tůmu

Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 32. zasedání
Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 18. 6. 2018 ve složení:
−
−
−
−
−

644/32 ZM 18

předsedkyně: Ing. Pavla Brady
člen: Ing. Lukáš Kovařík
člen: Ing. Marek Veselý
člen: Ing. Libor Pěčonka
členka: Mgr. Simona Horáková

Schválení programu 32. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozšířený program 32. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

645/32 ZM 18

Závěrečný účet SMO za rok 2017
Zastupitelstvo města
1.

schvaluje

a)

závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2017 bez výhrad
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b)

32. ZMO 18. 6. 2018

Rozpočtové opatření č. 2018/8/Z
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
daň z příjmu placená obcí
MD 231
0600

+ 12.052.610,00 Kč

(0000,1122,00000000,0020,0000000000000)

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
+ 12.052.610,00 Kč

(6399,5365,00000000,0020,0000000000000)

646/32 ZM 18

2.

bere na vědomí

a)

hospodaření příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava
za rok 2017 a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací
za rok 2017, převody do fondů a odvody z investičního fondu do rozpočtu
zřizovatele

b)

hospodaření obchodních organizací SMO s většinovým podílem

Schválení účetní závěrky SMO k rozvahovému dni 31. 12. 2017
Zastupitelstvo města
1.

schvaluje
Účetní závěrku za rok 2017
k rozvahovému dni 31. 12. 2017

2.

Statutárního

města

Opavy,

sestavenou

schvaluje
Výsledek hospodaření Statutárního města Opavy

647/32 ZM 18

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních
a souvisejících služeb na rok 2018
Zastupitelstvo města
schvaluje
a)

smlouvu, (MMOPP00DKJF5), 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 168.000,00 Kč
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b)

smlouvu, (MMOPP00DKJEA), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a organizací Vesalius spol. s.r.o., se sídlem Slezská 336,
747 31 Velké Hoštice, IČ 26875012, zastoupenou MUDr. Radomilem
Pluschkem, MBA, jednatelem společnosti, ve výši 781.260,00 Kč

c)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/8/Z
ve výdajích – odbor sociálních věcí
Česká provincie Kongregace Dcer Božské
Lásky – denní stacionář

+ 168.000,00 Kč

(4356,5223,00000000,0040,0000154230000)

Vesalius spol. s.r.o. – domov pro osoby se
ZP

+ 781.260,00 Kč

(4357,5213,00000000,0040,0000182230000)

Dotace na poskytování sociálních
a souvisejících služeb v roce 2018
(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)

648/32 ZM 18

-

949.260,00 Kč

Přehled finančních závazků SMO v sociální oblasti
Zastupitelstvo města
1.

bere na vědomí
přehled finančních závazků statutárního města Opava v sociální oblasti

2.

ukládá

a)

Radě SMO, aby odbor sociálních věcí vypracoval analytický materiál
(inventarizace) poskytovaných sociálních služeb obsahující:
- soupis poskytovaných služeb
- soupis jejich poskytovatelů, u kterých bude uvedeno:
- popis rozsahu poskytovaných služeb
- počet klientů
- vymezení klientů

b)

Radě SMO, aby vedení města při sestavování rozpočtu reflektovalo výstup
z tohoto bodu, a to navýšením kapitoly sociální služby o 3 mil. Kč
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Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO
na rok 2019
Zastupitelstvo města
schvaluje
Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu
statutárního města Opavy na rok 2019, včetně upravené přílohy Zásady
pro poskytování účelových dotací na sociální a související služby z rozpočtu
statutárního města Opavy na rok 2019 a jejich příloh: Manuál pro vykazování
ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě
Opava, Pravidla pro namátkovou kontrolu, Zápis z namátkové kontroly
v organizaci poskytující sociální a související služby, Žádost o poskytnutí
účelové dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu
statutárního města Opavy na rok 2019, Rozpočet projektu, Rozpočet projektu
k žádosti o dofinancování, Personální zajištění projektu, Bodové ohodnocení
projektu, Stanovisko manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu,
Vyúčtování vyrovnávací platby, Zásady užití loga statutárního města Opavy

650/32 ZM 18

Městské lesy Opava – zřizovací listina
Zastupitelstvo města
schvaluje
Zřizovací listinu Městských
(MMOPP00HOO0X)

651/32 ZM 18

lesů

Opava

–

příspěvková

organizace

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Opava-Kylešovice
Zastupitelstvo města
schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00GNZMK)
Opava-Kylešovice

652/32 ZM 18

ke Zřizovací

listině

Základní školy

Smlouvy o půjčce pro školské příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města
schvaluje
a)

smlouvu, (MMOPP0083UQZ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Základní školou a Mateřskou školou Opava-Malé
Hoštice - příspěvková organizace se sídlem Dvořákova 26/37, Malé Hoštice,
747 05 Opava, IČ 70999368, zastoupenou Mgr. Marcelou Rončkovou, ředitelkou
školy
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b)

smlouvu, (MMOPP004VEP0), mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava,IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Základní školou Opava, Vrchní 19 - příspěvková
organizace se sídlem Vrchní 101/19, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ 70999325, zastoupenou Mgr. Romanem Podzemným, ředitelem školy

c)

smlouvu, (MMOPP00FFLAB), mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Střediskem volného času, Opava, příspěvková
organizace se sídlem Jaselská 227/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 72071397,
zastoupenou Mgr. Soňou WenzeIovou, DiS., ředitelkou školského zařízení

Projekt „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“
Zastupitelstvo města
schvaluje
projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti s názvem „Regenerace
sídliště Opava – Kylešovice“

654/32 ZM 18

Majetkové záležitosti
Zastupitelstvo města
1.

schvaluje

a)

kupní smlouvu (PID MMOPP00FBEMG) mezi Statutárním městem Opavou se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní H. B.,
Ing. S. K., paní M. L., paní L. G., RNDr. J. N., paní G. P., panem D. R., panem
M. S., paní L. V., manžely Ing. B. a Ing. H. B., Ing. R. W.,
Mgr. G. C., paní A. Č., paní P. F., panem T. G., Ing. M. H., Ing. M. H., panem L.
K., manžely J. a G. L., panem P. J., manžely V. a L. P., manžely F. a P. Z. jako
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2702/23 – zahrada,
označeného dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemky parc.č.
2702/23, parc.č. 2702/619, parc.č. 2702/620, parc.č. 2702/621, parc.č.
2702/622, parc.č. 2702/623, parc.č. 2702/624, parc.č. 2702/625, parc.č.
2702/626, parc.č. 2702/627, parc.č. 2702/628, parc.č. 2702/629 a parc.č.
2702/630, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 597.760,00 Kč,
2
tj. 640,00 Kč/m + úhrada nákladů spojených s převodem (cena zásad) (RMO
23.5.2018, č. usn.3179/85 RM 18 odst. 2 ) schvaluje)
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b)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU96B) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem J. K. jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní
plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
781/42, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 8.700,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m (cena
dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 6.6.2018,
č. usn.3220/86 RM 18 odst. 1 písm. a) schvaluje)

c)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GUABF) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manželi Ing. R.
P. a Mgr. S. P. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku
parc.č. 2929/1 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu
jako pozemek parc.č. 2929/3, k.ú. Kylešovice, s příslušenstvím, za kupní cenu
16.400,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO
6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 1 písm. b) schvaluje)

d)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU8HZ) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Společenstvím
vlastníků domu Opava, Nákladní 3002/2 zastoupeným paní Marcelou
Štrohalmovou, předsedkyní společenství a Společenstvím vlastníků domu
Opava, Kasárenská 3016/8, zastoupeným Ing. Zdeňkem Kostřicou, předsedou
společenství jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 285
– zahrada a části pozemku parc.č. 283/1 – ostatní plocha označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 283/4, k.ú. Opava
2
- Předměstí, za kupní cenu 142.490,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m (cena dle zásad)
+ úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18
odst. 1 písm. c) schvaluje)

e)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU9PO) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely M.
a Bc. R. B., panem J. D., manžely G. a H. E. G., paní J. H., panem K. H., panem
J. K., panem J. K., paní I. K., Ing. J. L., paní J. M., Ing. J. P., paní J. P., panem
D. R., panem J. F., panem P. S., panem D. Š., panem M. J., Mgr. P. K. a paní S.
R. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1915/9
– ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
parc.č. 1915/32, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 220.800,00 Kč,
2
tj. 640,00 Kč/m (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem
(RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 1 písm. d) schvaluje)

f)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU9OT) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely R. a A.
R. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1915/9
– ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
parc.č. 1915/33, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 23.680,00 Kč,
2
tj. 640,00 Kč/m (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem
(RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 1 písm. e) schvaluje)

g)

kupní a zástavní smlouvu (PID MMOPP00IQ40M) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Mgr. P.
C. a panem P. G. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.
491/3 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 177.400,00 Kč (cena
dohodou) (RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 1 písm. f) schvaluje)
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h)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7SN) 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 J.
F. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 882/1
– ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
parc.č. 882/5, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 12.800,00 Kč
2
tj. 640,00 Kč/m (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem
(RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 7 písm. a) schvaluje)

i)

kupní smlouvu (PID MMOPP00EDSUD) mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Z. G.
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 10/1
– zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 10/3 – zastavěná plocha a
nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
10/3, k.ú. Držkovice, za kupní cenu 131.040,00 Kč tj. 160,00 Kč/m (cena
dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem (RMO 6.6.2018, č.
usn.3220/86 RM 18 odst. 7 písm. b) schvaluje)

j)

kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00GU8JP) 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 společností Atelier club s.r.o., se
sídlem Boženy Němcové 126, 747 31 Chlebičov, zastoupenou paní Annou
Čarneckou, jednatelkou, jako kupujícím a povinným ze služebnosti, jejímž
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2860/1 – ostatní plocha, označené
dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
2860/5, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 146.410,00 Kč tj. 2.440,00 Kč/m
(cena stanovena obálkovou metodou) (RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18
odst. 7 písm. c) schvaluje)

2.

schvaluje

a)

směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00IQ442) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
na straně jedné a povinným ze služebnosti a manžely Ing. L. a Š. M. a manžely
Ing. B. a Ing. M. T. na straně druhé a oprávněnými ze služebnosti, jejímž
předmětem je směna části pozemku parc.č. 1563 – orná půda označené dle
přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl „b“ a části pozemku
parc.č. 2135/1 – orná půda označené dle přiloženého nezapsaného
geometrického plánu jako díl „c“ ve vlastnictví SMO za část pozemku parc.č.
1562 – orná půda, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu
jako díl „f“ ve spoluvlastnictví manželů Ing. B. a Š. M. a manželů Ing. B. a Ing.
M. T., k.ú. Jaktař, bez finančního vypořádání (RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM
18 odst. 8 písm. a) schvaluje)
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Rozpočtové opatření č. 2018/9/Z
v příjmech – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
- příjmy z prodeje pozemků (SML MMOPP00IQ442)
(3639,3111,00000000,0052,0009007000000) + 4.144.500,00Kč
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
- výkupy pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000) + 4.144.500,00 Kč
- výkupy pozemků (krytí odvodu DPH z předmětné smlouvy)
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000) - 719.293,40 Kč
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
- platby daní a poplatků – DPH
(6399,5362,00000000,0020,0001112000000) + 719.293,40 Kč
(RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 8 písm. b) schvaluje)

3.

odročuje

a)

projednání kupní smlouvu (PID MMOPP00GVFKU) mezi paní A. Ž. jako
prodávající a Statutárním městem Opava 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. 1372/16 – orná
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
1372/19, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 20.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena
dohodou) (RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 2 písm. a) schvaluje)

b)

projednání kupní smlouvu (PID MMOPP00GVEWD) mezi paní Ing. M. P. jako
prodávající a Statutárním městem Opava 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. 1254/1 –
zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
1254/3, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 18.400,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena
dohodou) (RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 2 písm. b) schvaluje)

c)

projednání kupní smlouvu (PID MMOPP00GVFJZ) mezi paní M. B. jako
prodávající a Statutárním městem Opava 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. 1372/1 – orná
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č.
2
1372/20, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 52.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m (cena
dohodou) (RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 2 písm. c) schvaluje)

d)

projednání směnnou smlouvu (PID MMOPP00GVFMK) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem
Ing. JUDr. J. K., jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2772/1 –
ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek
parc.č. 2772/34 ve vlastnictví SMO, za část pozemku parc.č. 1260 – orná půda
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1260/2
ve vlastnictví Ing. JUDr. J. K., k.ú. Kylešovice, bez finančního vypořádání (RMO
6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 2 písm. d) schvaluje)
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4.

schvaluje

a)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU95G) mezi paní B. V. jako prodávající
a Statutárním městem Opava 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. 664 – orná půda, k.ú.
2
Loděnice, za kupní cenu 972.690,00 Kč, tj. 30,00 Kč/m (cena dohodou) (RMO
6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 3 písm. a) schvaluje)

b)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU7RS) mezi paní V. R. jako prodávající
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemků parc.č. 1226/101, 1353/123,
1360/45, 1360/46 – orná půda, parc.č. 1411/56 – ostatní plocha, parc.č.
1431/63, 1432/74, 1432/75 – orná půda, k.ú. Slavkov u Opavy, za kupní cenu
2
(cena dohodou) (RMO 6.6.2018,
1.103.970,00 Kč, tj. 30,00 Kč/m
č. usn.3220/86 RM 18 odst. 3 písm. b) schvaluje)

5.

schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00GU8SG) 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 pozemku parc.č. 3035/63 – ostatní plocha,
k.ú. Kateřinky u Opavy (RMO 23.5.2018, č. usn. 179/85 RM 18 odst. 3)
schvaluje)

6.

schvaluje

a)

darovací smlouvu (PID MMOPP00GU8RL) mezi Moravskoslezským krajem
se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným
prof. Ing. Ivo Vondrákem, hejtmanem kraje jako dárcem a Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako obdarovaným, jejímž
předmětem je darování pozemků parc.č. 1437/24, parc.č. 1437/25,
parc.č. 2556/1, parc.č. 2556/2, parc.č. 2556/3, parc.č. 2558/1, parc.č. 2558/7,
parc.č. 2759/42, parc.č. 3205/48, parc.č. 3205/109, parc.č. 3205/110
a parc.č. 3205/127, k.ú. Kylešovice (RMO 23.5.2018, č. usn. 179/85 RM 18 odst.
4 písm. a) schvaluje)

b)

darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene (PID
MMOPP002X9NH) mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117,
702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem,
hejtmanem kraje jako dárcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování pozemku
parc.č. 2221/17 – vodní plocha, parc.č. 2221/27 – zast. plocha a nádvoří,
parc.č. 2221/30 – ost- plocha, části pozemku parc.č. 2221/16 označené
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2221/42 – ostatní plocha,
parc.č. 2530/470 – ost. plocha a parc.č 2551/1 – ost. plocha a části pozemku
parc.č. 2290/40 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako
parc.č. 2290/92 – zast. plocha a nádvoří , vše k.ú. Opava – Předměstí (RMO
23.5.2018, č. usn. 179/85 RM 18 odst. 4 písm. b) schvaluje)
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c)

darovací smlouvu (PID MMOPP00GU9M3) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako dárcem a Moravskoslezským
krajem se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným
prof. Ing. Ivo Vondrákem, hejtmanem kraje jako obdarovaným jejímž předmětem
je darování pozemku parc.č. 113/4 – zahrada, parc.č. 794 – zast. plocha
a nádvoří, parc.č. 795/1 – zahrada, parc.č. 1481/1 – zahrada a části pozemku
parc.č. 820/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako
parc.č. 820/4 – zahrada, vše k.ú. Opava – Předměstí (RMO 23.5.2018, č. usn.
179/85 RM 18 odst. 4 písm. c) schvaluje)

7.

schvaluje
kupní smlouvu (PID MMOPP00GU9HS) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem J. K.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č.
2373/502 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu
2
9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m (cena dle zásad) (RMO 23.5.2018, č. usn. 3179/85
RM 18 odst. 1) schvaluje)

8.

neschvaluje

a)

záměr prodeje pozemků parc.č. 298 a parc.č. 363/4 – oba zastavěná plocha
a nádvoří, oba k.ú. Opava – Město (RMO 6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst.
4 písm. a) neschvaluje)

b)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2657/5 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy (RMO 6.6.2018,
č. usn.3220/86 RM 18 odst. 4 písm. b) neschvaluje)

c)

záměr prodeje pozemku parc.č. 256 – orná půda, k.ú. Komárov u Opavy (RMO
6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 4 písm. c) neschvaluje)

d)

prodej spoluvlastnického podílu ani reálné části pozemku parc.č. 2154/16
– zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, panu T. Č. a panu O. M. (RMO 6.6.2018,
č. usn.3220/86 RM 18 odst. 4 písm. d) neschvaluje)

9.

neschvaluje

a)

výkup pozemku parc.č. 976/9 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy (RMO
6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 5 písm. a) neschvaluje)

b)

úplatný převod pozemku parc.č. 19 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (RMO
6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 5 písm. b) neschvaluje)

c)

úplatný převod pozemku parc.č. 1844/2 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (RMO
6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 5 písm. c) neschvaluje)

d)

úplatný převod částí pozemku parc.č. 238 – vodní plocha označených
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 238/4 a 238/5,
k.ú. Milostovice z vlastnictví ČR – Povodí Odry s.p. (RMO 6.6.2018,
č. usn.3220/86 RM 18 odst. 5 písm. d) neschvaluje)
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neschvaluje
snížení kupní ceny na částku 600,00 Kč/m za prodej podílů pozemku parc.č.
2398 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, a to včetně
odpuštění náhrady za užívání těchto podílů bez právního důvodu (RMO
6.6.2018, č. usn.3220/86 RM 18 odst. 6) neschvaluje)
2

655/32 ZM 18

Kupní smlouva, k.ú. Malé Hoštice
Zastupitelstvo města
schvaluje
a)

kupní smlouvu (MMOPP009XASA), mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města, jako prodávajícím a Rozvoj, stavební bytové
družstvo, se sídlem U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ: 00053104, zastoupeným Radovanem Peterkou, předsedou představenstva
a Irenou Suruvkovou, místopředsedkyní představenstva, jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 310/2, jehož součástí je budova
Malé Hoštice, č.p. 115, stavba občanského vybavení, označené geometrický
plánem č. 826-9/2018 jako původní parc.č. 310/2, části pozemku parc.č. 310/9,
označené geometrickým plánem č. 826-9/2018 jako původní parc.č. 310/9
a pozemku parc.č. 310/10, to vše ležící v katastrálním území Malé Hoštice
za kupní cenu 2.577.820,00 Kč

b)

Rozpočtové opatření č. 2018/10/Z
v příjmech – MČ Malé Hoštice
budovy. haly a stavby
(3639,3112,00000000,0810,0009198000000)

+ 1.000.000,00 Kč

pozemky
(3639,3111,00000000,0810,0009007000000)

+ 288.910,00 Kč

v příjmech – odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov

budovy. haly a stavby
(3639,3112,00000000,0051,0009198000000)

+ 1.000.000,00 Kč

odd. správy a evidence pozemků
pozemky
(3639,3111,00000000,0052,0009007000000)

+ 288.910,00 Kč

ve výdajích – MČ Malé Hoštice
Rekonstrukce ul. Bezručova
(2212,5171,00000000,0810,0007555000000)

+ 898.506,00 Kč

rezerva kapitálových výdajů
(6409,6901,00000000,0810,0000000000000)

+ 374.443,91 Kč
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platby daní a poplatků - DPH
(6399,5362,00000000,0020,0001112000000)

+ 31.920,18 Kč

financování
Fond rezerv a rozvoje
MD

236 0200

(0000,8115,00000110,0020,0000000000000)

- 1.272.949,91 Kč

(dle usn.MRM 18 bod 3176/36 ze dne 15.5.2018)

656/32 ZM 18

Kupní smlouva, k.ú. Jaktař
Zastupitelstvo města
schvaluje
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (MMOPP009XAT5), mezi statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, jako prodávajícím
a Ing. P. H., bytem Opava, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku parc. č. 394, zastavěná plocha a nádvoří, ležícího v katastrálním území
Jaktař, geometrickým plánem č. 1934-58/2018, byla z výše uvedeného pozemku
parc. č. 394 oddělena část pozemku označená novým parc. č. 394/2 o výměře
2
358 m v katastrálním území Jaktař za kupní cenu 232.700,00 Kč

657/32 ZM 18

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území
MSK
Zastupitelstvo města
schvaluje
smlouvu (MMOPP00HDKNH) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČO: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo
Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

658/32 ZM 18

Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018–2022
– informace
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informaci o postupu stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební
období 2018–2022
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Cena Petra Bezruče
Zastupitelstvo města
schvaluje

660/32 ZM 18

a)

udělení Ceny Petra Bezruče Mgr. P. R. za dlouhodobý přínos v oblasti rozvoje
kultury města, zejména organizaci multižánrových festivalů a dalších kulturních
akcí

b)

přiznání finanční odměny panu Mgr. P. R. ve výši dle důvodové zprávy

Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatů
města Opavy
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
záměr nového uspořádání silniční sítě na území města Opavy

661/32 ZM 18

Dotace ostatní
Zastupitelstvo města
1.
bere na vědomí
a)

žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava, z.s. se sídlem
Boženy Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, na pořízení
tatami pro oddíl juda, ve výši 150.000,00 Kč
schvaluje

a1)

smlouvu, MMOPP00CWE4S, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava, z.s. se sídlem
Boženy Němcové 1/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou
Ing. Karlem Záleským, předsedou, na pořízení tatami pro oddíl juda, ve výši
150.000,00 Kč

Anonymizované usnesení

15

661/32 ZM 18

a2)

32. ZMO 18. 6. 2018

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/9/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
- 150.000,00 Kč

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.
+ 150.000,00 Kč

(3419,5222,00000000,0020,0000356000000)

2.

neschvaluje
žádost o finanční dotaci společnosti ID - KARTA s.r.o. se sídlem Krnovská 38/58,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25356259, na projekt Jazz a Blues pro všechny
opavany, ve výši 60.000,00 Kč

3.

bere na vědomí a neschvaluje
žádost o finanční dotaci Radiu Čas s.r.o. se sídlem Karla Svobody 130/95,
Plesná, 725 27 Ostrava, IČ 25817183, na festival Holba Rock na grilu, ve výši
60.000,00 Kč

Žádost o výjimku z rušení nočního klidu – Kupe
22/32
Zastupitelstvo města
nepřijalo usnesení
k materiálu „Žádost o výjimku z rušení nočního klidu – Kupe“

662/32 ZM 18

Memorandum Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy a výstavba
vodního díla Nové Heřminovy
Zastupitelstvo města
vyjadřuje podporu
„Memorandu Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy a výstavba
vodního díla Nové Heřminovy“ ze dne 24. 5. 2018
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Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO
dle § 117 odst. 1 zákona o obcích
- zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 11. 4. 2018
do 6. 6. 2018
- zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy
od 20. 4. 2018 do 15. 6. 2018
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

664/32 ZM 18

a)

činnost Rady statutárního města Opavy za období od 11. 4. 2018
do 6. 6. 2018

b)

činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města
Opavy za období od 20. 4. 2018 do 15. 6. 2018

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období
od 11. 4. 2018
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informaci o došlých písemnostech
za období od 11. 4. 2018

665/32 ZM 18

adresovaných

zastupitelstvu

města

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

666/32 ZM 18

Dukelská kasárna – předložen a zařazen do programu až po schválení
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informace o průběhu hodnocení nabídek k revitalizaci areálu Dukelská kasárna

Ing. Radim Křupala v. r.
primátor

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