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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY





U S N E S E N Í

ze 6. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 20.06.2011
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Majetkové záležitosti

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
prodej 1201/10000 podílu pozemku parc.č. 2477-zast.pl. a nádvoří
k.ú. Opava-Předměstí panu Milanovi Balnarovi za cenu sjednanou dohodou 30.352,00 Kč (zveřejněno č. 1718/10) 


b)
prodej 3937/10000 podílu pozemku parc.č. 2702/284-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí panu Marku Solnému za cenu sjednanou dohodou 46.488,00 Kč (zveřejněno č. 554/10) 


c)
prodej pozemku parc.č.  st.191-zast.pl. a nádvoří o výměře 280 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy panu Michalovi Havlickému za cenu sjednanou dohodou 201.600,00 Kč (zveřejněno č. 241/11)




d)
revokaci usnesení ZMO č. 533/28 ZM 10 odst. 1, písm. m) ze dne 31.08.2010 (ZMO schvaluje prodej pozemků parc.č. 1707/1-zahrada o výměře 299 m2 a parc.č. 1706-zast.pl. a nádvoří o výměře 180 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Michaele Zelenkové za cenu dle znaleckého posudku 666.900,00Kč tj. 1.392,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 362/10)


e)
prodej pozemků parc.č. 1706-zast.pl. a nádvoří o výměře 180 m2 
a parc.č. 1707/1-zahrada o výměře  299  m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Pavlu a Ing. Petře Kernovým za cenu sjednanou dohodou ve výši 383.200,00 Kč tj.  800,00 Kč/ m2 (zveřejněno č. 362/10)


f)
prodej pozemku parc.č. 588/16-zast.pl. a nádvoří o výměře 11 m2 
k.ú. Opava-Město společnosti BREDA&WEINSTEIN a.s. za cenu dle znaleckého posudku 51.540,00 Kč tj. 4.685,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 241/11)


 g)
prodej pozemku parc.č. 2875/47-ost.pl. o výměře 342 m2 
k.ú. Opava-Předměstí společnosti NEJČÍ nábytek s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 320.000,00 Kč tj. 936,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 2049/10)


h)
prodej ideálních 4/8 pozemku parc.č. 2872/8-trvalý travní porost 
k.ú. Opava-Předměstí společnosti Povodí Odry, státní podnik za cenu dle znaleckého posudku 125.820,00 Kč tj. 460,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 172/11)


i)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/74-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Andree Krásové za cenu stanovenou dohodou ve výši 9.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 87/11)


j)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/77-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Vojtěchu a Zdence Turkovým za cenu stanovenou dohodou 9.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 87/11)


k)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/22-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ladislavu a Edith Světlíkovým za cenu stanovenou dohodou 10.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č.2049/10)


l)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/30-zast.pl. a nádvoří o výměře 
24 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Josefu a Ing. Boženě Jurákovým za cenu stanovenou dohodou 12.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 2049/10)
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m)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 1853/12-zast.pl. a nádvoří o výměře     23 m2  k.ú. Opava-Předměstí Mgr. Petře Stonišové za cenu stanovenou dohodou 11.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/ m2 (zveřejněno č. 33/11)


n)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/411-zast.pl. a nádvoří o výměře   37 m2 k.ú. Opava - Předměstí MUDr. Soni Ježovicové za 18.500,00 Kč
tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 331/11)


o)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 2893/3-ost.pl./silnice o výměře 13879 m2 a části pozemku parc.č. 2896-ost.pl./silnice na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2896/1 o výměře 3849 m2 
v k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Moravskoslezského kraje- Správy silnic Moravskoslezského kraje (zveřejněno č. 1873/10)


p)
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 2431/3 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/24 o výměře 756 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy
 

q)
prodej části pozemku parc.č. 106-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 106/4 o výměře 86 m2
 k.ú. Opava-Město manželům Ing. Luďkovi a paní Věře Zdražilovým za cenu dle znaleckého posudku 180.000,00 Kč tj. 2.093,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 521/11)



r)
prodej části pozemku parc.č. 106-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 106/1 o výměře 366 m2 
k.ú. Opava-Město panu Petru Ježkovi za 73.200,00 Kč tj. 200,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 16/11)


s)
směnu části pozemku parc.č. 1985/5-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „g“ o výměře 201 m2, části pozemku parc.č. 1985/88-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „h“ o výměře 242  m2 a části pozemku parc.č. 1985/90-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „i“ o výměře 499 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc.č. 1985/91-ost.pl.      o výměře 228 m2 a části pozemku parc.č. 1985/92-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „e“ o výměře 320 m2 ve vlastnictví paní Věry Ježkové vše v k.ú. Kateřinky u Opavy (zveřejněno        č. 521/11)


t)
výkup části pozemku parc.č. 1985/190-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1985/224 o výměře 355 m2
 k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníků pana Lva Franka, pana Petra Franka, paní Kristy Lexové, paní Edity Vlčkové, paní Alžběty Walikové za cenu sjednanou dohodou 284.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2


u)
směnu části pozemku parc.č. 1985/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“c“ o výměře 11 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy sloučený do pozemku parc.č. 1985/216 za část pozemku 
parc.č. 1985/216-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený 
písm. „a“ o výměře 11 m2 ve vlastnictví paní Zuzany Hendrychové a pana Pavla Manderly sloučený do pozemku parc.č. 1985/187 vše v k.ú. Kateřinky           u Opavy (zveřejněno č. 331/11)



v)
bezúplatný převod zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 1985/80, 
parc.č. 1985/77, parc.č. 1985/76, parc.č. 1985/208 a parc.č. 2407/50 sloužících jako příjezdová komunikace a parkoviště k budově č.p. 1650 
a altánu postaveném na pozemku parc.č. 1985/77 vše                                  v k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví pana Petra Vaška do vlastnictví Statutárního města Opavy
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w)
výkup pozemku parc.č. 1985/102-orná půda o výměře 891 m2
 k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníka Ing Dagmar Spilkové za cenu dle znaleckého posudku 132.970,00 Kč tj. 150,00 Kč/m2


x)
revokaci usnesení ZMO č. 13/02 ZM 10 odst.1, písm.ax) ze dne 13.12.2010 (ZMO schvaluje smlouvu o bezúplatném převod pozemku 
parc.č. 2886-ost.pl./ost.komunikace v k.ú. Kateřinky u Opavy , obec Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu
 ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4.  Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. 
5.  Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
6.   Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu 
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 100.000,00 Kč.  
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y)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 2886-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2609 m2, zapsaném na listu vlastnictví 60000 pro  katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami:
1.   Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedených v čl. II., odst.2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět  ve prospěch  třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě 
v této výši:   
       a)  v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl.II, nebo její část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
       b)  v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl.II, odst.2, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným  účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit  i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 
3.     Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4.   Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
 5.  Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
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6.   Nabyvatel je povinen vždy k 31.1. následujícího  roku  předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem 
z důvodu veřejném zájmu (viz čl. II, odst.2) za rok předcházející tj.zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu     a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod.         Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté.kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou  dobu stanovenou v čl. III, odst.1 


z)
revokaci usnesení ZMO č. 130/02 ZM 10 odst. 1ay) ze dne 13.12.2010 (ZMO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 2880/1-ost.pl/ost.komunikace, parc.č. 2880/11-ost.pl/ost.komunikace, parc.č. 2882-ost.pl./zeleň, parc.č. 2883-ost.pl./zeleň, parc.č. 2884-ost.pl./zeleň, parc.č. 2928-ost.pl./zeleň, parc.č. 2979-ost.pl./zeleň, parc.č. 2988-ost.pl./zeleň, parc.č. 3029-ost.pl./zeleň,  parc.č. 3031-ost.pl./zeleň, parc.č. 3033-ost.pl./jiná pl. a parc.č.3139-ost.pl./ost.komunikace v k.ú. Kateřinky u Opavy   obec Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito podmínkami:  
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě   ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. 
Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu 
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 68 000,00 Kč.  
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aa)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 2880/1-ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 4098 m2, parc.č. 2880/11-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2778 m2, parc.č. 2882-ostatní plocha, zeleň o výměře 167 m2, parc.č. 2883-ostatní plocha, zeleň o výměře 741 m2, parc.č. 2884-ostatní plocha, zeleň o výměře 715 m2, parc.č. 2928-ostatní plocha, zeleň   o výměře 703 m2, parc.č. 2979-ostatní plocha, zeleň o výměře 281 m2, parc.č. 2988-ostatní plocha, zeleň o výměře 212 m2, parc.č. 3029-ostatní plocha, zeleň o výměře 808 m2, parc.č. 3031ostatní plocha, zeleň o výměře 486 m2, parc.č. 3033-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 653 m2, parc.č. 3139-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 845 m2, zapsaných na listu vlastnictví 60000 pro  katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami:
1.    Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedených v čl. II., odst.2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze ji dále převádět          ve prospěch  třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let     od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě    v této výši:    
       a)  v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl.II, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
       b)  v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl.II, odst.2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným  účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit  i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3.   Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
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	Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5.  Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
6.   Nabyvatel je povinen vždy k 31.1. následujícího  roku  předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem               z důvodu veřejném zájmu (viz čl. II, odst.2) za rok předcházející tj.zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu       a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod.         Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté.kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou  dobu stanovenou v čl. III, odst.1




ab)
 revokaci usnesení ZMO č. 130/02 ZM 10 odst. 1az) ze dne 13.12.2010 (bezúplatném převod pozemků parc.č.2306/1-ost.pl./ost.komunikace, parc.č.2880/7-ost.pl./ost.komunikace, parc.č.2885-ost.pl./zeleň, parc.č.2888-ost.pl./ost.komunikace, parc.č.2889-ost.pl./zeleň, parc.č.2890-ost.pl./zeleň, parc.č.2891-ost.pl./zeleň, parc.č.2892-ost.pl./zeleň, parc.č.2898-ost.pl./zeleň, parc.č.2900-ost.pl./zeleň, parc.č.2902-ost.pl./zeleň, parc.č.2904-ost.pl./zeleň, parc.č.2905-ost.pl./zeleň, parc.č.2920-ost.pl./zeleň, parc.č.3050-ost.pl./zeleň, parc.č.3155-ost.pl./zeleň vše v k.ú. Kateřinky u Opavy , obec Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
	V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. 

5.   Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
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6.   Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu 
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 39 000,00 Kč.  


ac)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 2306/1-ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 728 m2, parc.č. 2880/7-ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 219 m2, parc.č. 2885-ostatní plocha, zeleň   
 o výměře 167 m2, parc.č. 2888-ostatní plocha, ostatní komunikace  
 o výměře 301 m2, parc.č. 2889-ostatní plocha, zeleň o výměře 121 m2, parc.č. 2890-ostatní plocha, zeleň  o výměře 116 m2, parc.č. 2891-ostatní plocha, zeleň  o výměře 125 m2, parc.č. 2892-ostatní plocha, zeleň  
o výměře 131 m2, parc.č. 2898-ostatní plocha, zeleň  o výměře 77 m2, parc.č. 2900-ostatní plocha, zeleň  o výměře 94 m2, parc.č. 2902-ostatní plocha, zeleň  o výměře 277m2, parc.č. 2904-ostatní plocha, zeleň  
o výměře 62 m2, parc.č. 2905-ostatní plocha, zeleň  o výměře 535 m2, parc.č. 2920-ostatní plocha, zeleň  o výměře 141 m2, parc.č. 3050-ostatní plocha, zeleň  o výměře 72 m2, parc.č. 3155-ostatní plocha, zeleň  
o výměře 437 m2, zapsaných na listu vlastnictví 60000 pro  katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami:
1.    Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedených v čl. II., odst.2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět       ve prospěch  třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let    od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě 
v této výši:    
a)  v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl.II, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
       b)  v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat   ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl.II, odst.2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným  účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit  i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. 
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        V případě že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti     nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

4.   Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
5.  Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
6.  Nabyvatel je povinen vždy k 31.1. následujícího  roku  předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem 
z důvodu veřejném zájmu (viz čl. II, odst.2) za rok předcházející tj.zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté.kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou  dobu stanovenou v čl. III, odst.1


ad)
revokaci usnesení ZMO č. 43/03 ZM 11 odst. 1ai) ze dne 21.02.2011 (ZMO schvaluje  bezúplatný převod pozemku pozemková parcela 3035/65-ost.pl., jiná plocha včetně všech součástí v katastrálním území Kateřinky, obec Opava, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:
1.    Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
	V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.

3.  Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení    smluvní pokuty převodcem písemně vyzván. 
4.  Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady.
5.  Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
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6.   Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu 
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 3.900,00 Kč. 


ae)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 3035/65-ostatní plocha, jiná  plocha 
o výměře 696 m2, zapsaném na listu vlastnictví 60000 pro  katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami:
1.   Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedených v čl. II., odst.2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět  ve prospěch  třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě 
v této výši:    
a)  v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl.II, nebo její část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
       b)  v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat   ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl.II, odst.2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným  účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit  i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno poruš smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3.   Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4.  Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
5.  Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost
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6.  Nabyvatel je povinen vždy k 31.01. následujícího  roku  předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem 
z důvodu veřejném zájmu (viz čl. II, odst.2) za rok předcházející tj.zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté.kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst.1


2. 
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1802-zahrada k.ú. Opava-Předměstí 

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2700-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Kateřinky u Opavy 


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


d)
záměr prodeje pozemků parc.č. 873-trvalý travní porost                                   a parc.č. 874-zahrada k.ú. Malé Hoštice


e)
záměr prodeje části pozemků parc.č. 2184/7-ost.pl.                                      a parc.č. 2656/3-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy 
k.ú. Opava-Předměstí


f)
záměr prodeje pozemku  parc.č. 3088-orná půda k.ú. Opava-Předměstí


g)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2347/3-zahrada a parc.č. 2347/9-zahrada k.ú. Opava-Předměstí


h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2373/415-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí


i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2373/433-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí


j)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2373/478-zast.pl. a nádvoří  a parc.č. 2373/523-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí


k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1591/7-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí


l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 60/15-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Město


m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 901/6-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí




3.
nepřijalo usnesení 


k prodeji pozemku pod garáží parc.č. 2661/50-zast.pl. a nádvoří o výměře  22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Eddě Vaňkové za cenu stanovenou dohodou ve výši 11.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 140/11)
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Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2011


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
přijetí účelové dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 200.000,-Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kostela sv. Ducha - repase dubových dveří, ve vlastnictví Konventu minoritů, Masarykova 39, 746 01  Opava, IČ  47814446,    zastoupeného Mgr. Kryštofem Skibiňskim, v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ 


b)
poskytnutí účelové dotace ve výši 57.143,00 Kč jako spoluúčasti SMO na obnově kostela sv. Ducha - repase dubových dveří, ve vlastnictví Konventu minoritů, Masarykova 39, 746 01  Opava, IČ  47814446,    zastoupeného Mgr. Kryštofem Skibiňskim v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ včetně přijaté účelové dotace                                                               

  c)
rozpočtové opatření č. 2011/9/Z



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 




Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034054,0020,0002452000000)
 + 200.000,00 Kč







ve výdajích - odbor hlavního architekta a ÚP




Program regenerace městských památkových zón účelová dotace Konventu minoritů na obnovu kostela sv. Ducha-repase dubových dveří




(3322,5223,00034054,0080,0002452000000) 
(3322,5223,00000000,0080,0002452000000)
+ 200.000,00 Kč
+ 57.143,00 Kč




Odbor finanční a rozpočtový 
podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 57.143,00 Kč


Změna účelového zdroje je vyhrazena Ministerstvu kultury
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Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace


Zastupitelstvo města



schvaluje



dodatek č. 2, (MMOPP008V4JW), ke Zřizovací listině Střediska volného času, Opava, příspěvkové organizace
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Informace o zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2011/2012

Zastupitelstvo města



bere na vědomí


informaci o zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2011/2012
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Žádost ZŠ Opava, Otická 18 a ZŠ Opava, Vrchní 19  o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektů

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
příslib zřizovatele k předfinancování  a spolufinancování projektu 
„Svátky přes hranice“ Základní školy Opava, Otická 18 – PO, IČ: 70999252 
ve výši 245.000,00 Kč


b)
příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „Umění 
v pohybu“  Základní  školy  Opava,  Vrchní  19 – PO,  IČ: 70999325    ve   výši 
559.605,00 Kč
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bod č. 9/6
Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
Vyhodnocení celoročního hospodaření města  za rok 2010 bez výhrad


b)
Návrh finančního vypořádání za rok 2010


c)
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2010


d)
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava za rok 2010


e)
Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2010 dle návrhu zřizovatele


f)
Převod z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkových organizací:
Seniorcentrum                       500.000,00 Kč
MŠ Neumannova                   158.261,71 Kč
MŠ E.Beneše                           40.000,00 Kč
MŠ Mnišská                              20.000,00 Kč
ZŠS Otická                          1.121.400,20 Kč
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g)
Použití výsledku hospodaření do fondu odměn příspěvkových organizací:
ZŠS Otická                             100.000,00 Kč
ZŠ Englišova                            10.000,00 Kč
ZŠ Mařádkova                        200.000,00 Kč
ZŠ Otická                                 30.267,00 Kč
ZŠ Ochranova                          15.000,00 Kč
ZŠ E.Beneše                            35.000,00 Kč
ZŠ Kylešovice                           30.000,00 Kč
ZŠ Riegrova                              40.000,00 Kč
ZŠ a MŠ Šrámkova                   40.000,00 Kč
MŠ Mnišská                                2.626,00 Kč


h)
Nařízení odvodu z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele:
ZŠ a MŠ Vávrovice                 100.000,00 Kč


  i)
Rozpočtové opatření č. 2011/10/Z



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Daň z příjmu placená obcí




(0000,1122,00000000,0020,0000000000000)
- 2.000.000,00 Kč



(0000,1122,00000000,0020,0000000000000)
+ 37.385.350,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Daň z příjmu placená obcí




(6399,5362,00000000,0020,0000000000000)
- 2.000.000,00 Kč



(6399,5362,00000000,0020,0000000000000)
+ 37.385.350,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2011/11/Z



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2010 ze ZBÚ




(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 49.806.449,03 Kč



(0000,8115,00000201,0000,0000000000000)
 + 5.189.000,00 Kč



(0000,8115,33100020,0000,0000000000000)
 + 419.238,00 Kč



(0000,8115,33514013,0000,0000000000000)
 + 1.950.682,00 Kč



(0000,8115,33514924,0000,0000000000000)
 + 425.000,00 Kč



(0000,8115,32100015,0000,0000000000000)
 + 25.845,75 Kč



(0000,8115,32500015,0000,0000000000000)
 + 146.459,25 Kč



(0000,8115,00000358,0000,0000000000000)
 + 20,00 Kč



(0000,8123,00000014,0000,0000000000000)
 + 17.810.300,38 Kč







ve výdajích – jednotlivé odbory 




Dle tabulky FV za rok 2010
+ 75.772.994,41 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2011/12/Z



Ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 44.612.285,77 Kč



Zapojení zůstatku nevyčerpané částky úvěru




(0000,8123,00000014,0000,0000000000000)
+ 14.642.830,55 Kč
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Ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 44.612.285,77 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000014,0020,0002996000000)
+ 14.642.830,55 Kč
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXRRP, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní  náměstí   69,   746  26  Opava, IČ  00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, jednající Ing. Čestmírem Dudou, starostou, na exhibici – skok o tyči a bench-press, ve výši 50.000,00Kč



b)
smlouvu, MMOPP00CXRQU, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sportovním klubem p.e.m.a. Opava se sídlem Holasická 7, 747 05 Opava 5, IČ 70630119, jednající  Mgr. Přemyslem Novákem, statutárním zástupcem na náklady související s pořádáním 1. Mistrovství České republiky v badmintonu neregistrovaných hráčů, ve výši 15.000,00Kč



  c)
Rozpočtové opatření č. 2011/13/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 65.000,00 Kč








TJ Sokol Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000354000000)
+ 50.000,00 Kč








SK p.e.m.a.




(3419,5222,00000000,0020,0000301000000)
+ 15.000,00 Kč






2. 
neschvaluje


finanční dotaci společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28614593, na dofinancování 7.ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Opavě, ve výši 80.000,00 Kč
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2011

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2011 – viz. příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení 


2.

schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP007K3T5, mezi  statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ANIMOU VIVA o.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 100.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP007K3ZB, mezi  statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným                prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ: 00494453, zastoupenou Anežkou Marií Dedkovou, provinční představenou, ve výši 90.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP007K3WQ, mezi  statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným              prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 68177615, zastoupeným Mgr. Bc. Hanou Vladíkovou Neugebauerovou, Dis., ředitelkou, ve výši 60.000,00 Kč


d)
smlouvu, MMOPP007K3XL, mezi  statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným                 prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava,            IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši    80.000,00 Kč


e)
smlouvu, MMOPP00CEB4V, mezi  statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným                prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pečovatelskou službou OASA Opava o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň,        IČ: 26839857, zastoupenou MUDr. Petrem Slaným, ředitelem, ve výši 550.000,00 Kč


  f)
Rozpočtové opatření č. 2011/14/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 100.000,00 Kč








Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky




(4357,5223,00000000,0040,0000154000000)
 + 90.000,00 Kč
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ELIM Opava – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi




(4379,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 10.000,00 Kč








ELIM Opava – dobrovolnické centrum




(4359,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 50.000,00 Kč








Charita Opava – denní stacionář




(4356,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 80.000,00 Kč








Pečovatelská služba OASA Opava




(4351,5221,00000000,0040,0000428000000)
 + 550.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2011




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 508.100,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 371.900,00 Kč






3.
schvaluje


a)
změnu účelového určení části dotace poskytnuté o.s. KAFIRA,                  IČ 26588773, (výše dotace 223.000,00 Kč) ze služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na sociální službu sociální rehabilitace

b)
dodatek č. 1 MMOPP00CFCOJ ke smlouvě MMOPP007K3M4 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a KAFIROU o.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem
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Smlouva o zabezpečení přeložky kanalizace z důvodu investiční výstavby, smlouva o poskytnutí finančního příspěvku a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
smlouvu o zabezpečení přeložky kanalizace z důvodu investiční výstavby, smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a smlouvy o budoucí smlouvě     o zřízení věcného břemene (MMOPP00CP3D7) mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746  26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. a manžely Rostislavem Grossmannem a Jitkou Grossmannovou oba bytem 6. května 23, 746 01 Opava-Zlatníky týkající se poskytnutí finančního příspěvku ve výši     50.000,00 Kč na úhradu části nákladů spojených s realizací přeložky kanalizace nacházející se na pozemku parc.č. 27/1 v k.ú. Milostovice   
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  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/15/Z



ve výdajích – odbor majetku města




neplánované platby – opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
- 50.000,00 Kč








neplánované platby – účelové neinv. transfery fyzickým osobám 




(2321,5493,00000000,0050,0001029000000)
             + 50.000,00 Kč
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Smlouva o budoucí kupní smlouvě


Zastupitelstvo města



schvaluje



smlouvu o budoucí kupní smlouvě (MMOPP008SO2G), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ELIO Slezsko a.s. se sídlem Holasovice II  č. p. 202,   747 74 Holasovice, IČ 60913860, jednající Ing. Petrem Markem, předsedou představenstva a Ing.Tomášem Barčem, členem představenstva
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Tělocvična Zámecký okruh – závazné stanovisko

Zastupitelstvo města



schvaluje



„Závazné prohlášení“ o výmazu zástavního práva ve výši 2.000.000,00 Kč váznoucího na nemovitostech ve vlastnictví Statutárního města Opavy - budovy v části obce Město  č. p. 461 - stavba občanského vybavení, ležící na pozemcích parc. č. 6/11, parc. č. 6/12, parc. č. 6/13, parc. č. 6/14,            a parc. č. 6/15, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 168 vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Město (Zámecký okruh 8) a o podmínkách převzetí odpovědnosti ze závazků Okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy v okrese Opava o.s., se sídlem Vodárenská 18, 747 07 Opava – Vávrovice (dále jen ČSTV Opava), IČ: 00436062 a HC Slezanu Opava o.s., se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ: 00535176 (dále jen HC Slezan) ve smyslu Smlouvy o předání díla ze dne 08.10. 2002 uzavřené mezi ČSTV se sídlem Zátopkova 2, 160 17 Praha 6, IČ: 00469548 jako předávajícím a HC Slezanem jako přejímajícím a Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 24.04.2003 uzavřené mezi ČSTV se sídlem Zátopkova 2, 160 17 Praha 6, IČ: 00469548 jako zástavním věřitelem a HC Slezanem a ČSTV Opava jako zástavci
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Členství Statutárního města Opava v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
členství Statutárního města Opava v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR)


b)
„Deklaraci Zdravého města“ v předloženém znění bez připomínek


2. 
pověřuje


Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, jako politika Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

3.
souhlasí


s tím, že Rada města pověřila Ing. Hanu Tvrdou, referenta odboru rozvoje města a strategického plánování MMO, pro koordinaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
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Dohoda o naložení s částí dotace poskytnuté z rozpočtu SMO

Zastupitelstvo města


schvaluje



dohodu MMOPP00CXRSK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava,        IČ 25835912, zastoupeným Ing. Pavlou Brady, předsedkyní představenstva 
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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 11.04.2011 do 23.05.2011
zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 20.04.2011 do 09.06.2011


Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 11.04.2011 do 23.05.2011

b)
činnost Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 20.04.2011 do 13.06.2011
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města       za období od 2.5.2011

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města       za období od 02.05.2011
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy
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Finanční výbor zastupitelstva města – rezignace a volba nových členů a předsedy


Zastupitelstvo města

1.

bere na vědomí


a)
rezignaci Ing. Zbyňka Stanjury na funkci předsedy a člena finančního výboru zastupitelstva města ke dni 19.06.2011

b)
rezignaci pana Jana Gregořici na funkci člena finančního výboru zastupitelstva města ke dni 15.06.2011

2. 
volí

a)
Ing. Marka Veselého předsedou finančního výboru zastupitelstva města

b)
Bc. Janu Grygovou členkou finančního výboru zastupitelstva města



s účinností od 21.06.2011





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

