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Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 27. 4. 2015, a to:
	Ing. Vladimíra Javorského
	Ing. arch. Jana Zelinku
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Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 27. 4. 2015 
ve složení:


–    předseda: Ing. arch. Petr Mlýnek
	člen: Mgr. Alexandr Burda

člen: PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.
člen: Mgr. Simona Horáková
člen: MUDr. Ivan Drábek 
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Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


doplněný program 6. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy 
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Majetkové záležitosti  

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDQNQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností HON a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej části pozemku parc.č. 378/4 - zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 378/6, o výměře 15 m2, k.ú. Skřipov, za kupní cenu 1.850,00 Kč, tj. 123,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 
(RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 12 písm. a) schvaluje)

b)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu PID MMOPP00EDPVT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Bc. M. D., paní M. H., paní K. K., paní K. K., panem J. M., panem D. P., Mgr. P. R., panem R. S. a panem M. T. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2381 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 179.588,00 Kč 
(cena dle zásad) + náhrada za užívání pozemku bez právního důvodu 
(RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 12 písm. b) schvaluje)

c)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu PID MMOPP00EDO6H mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. D., paní L. H., paní Y. M., manžely Ing. B. S. a PhDr. V. K., panem J. Š., manžely R. Š. a Ing. H. Š., panem B. V., jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 97/24 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 154.055,00 Kč (cena dle zásad) + náhrada za užívání pozemku bez právního důvodu (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 12 písm. c) schvaluje)

d)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu PID MMOPP00EDQ4D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. D., paní L. H., paní Y. M, manžely Ing. B. S. a PhDr. V. K., panem J. Š., manžely R. Š. a Ing. H. Š., panem B. V., jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 97/22 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 228.201,00 Kč (cena dle zásad) (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 12 písm. d) schvaluje)

2.
schvaluje

a)
směnnou smlouvu PID MMOPP00EDQR6 mezi Statutárním městem Opavou 
a panem M. L., jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 120 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 120/2, o výměře 17 m2, k.ú. Palhanec, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 76 – orná půda, označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 76/1, o výměře 39 m2, k.ú. Palhanec, ve vlastnictví pana M. L., bez finančního vyrovnání (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 12 písm. e) schvaluje)

b)
upravenou směnnou smlouvu PID MMOPP00EDPCG mezi Statutárním městem Opavou a Ing. P. H., jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 515/6 – zastavěná  plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 640 – orná půda, označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 640/2, k.ú. Jaktař, ve vlastnictví Ing. P. H., s finančním vyrovnáním ve výši 4.204,00 Kč ve prospěch Statutárního města Opavy (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 12 písm. f) schvaluje)
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3.
revokuje


usnesení ZMO ze dne 9.3.2015 č.u. 57/4 ZM15, odst.9) (ZMO neschvaluje kupní smlouvu PID MMOPP00EDO5M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností DJUSU Opava s.r.o.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3053/4 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3053/34 o výměře 181 m2, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 170.000,00 Kč, tj. 939,00 Kč/m2 
(cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy)



4.
schvaluje


kupní smlouvu PID MMOPP00EDO5M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností DJUSU Opava s.r.o.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3053/4 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3053/34 o výměře 181 m2, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 170.000,00 Kč, tj. 939,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 12) schvaluje)


5.
revokuje


usnesení ZMO ze dne 15.9.2014, č.u: 568/25 ZM14, odst.5) (ZMO schvaluje výši kupní ceny – 46.000,00 Kč za výkup části pozemku parc.č. 569/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 569/6, k.ú. Opava – Město od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových)


6.
schvaluje


úplatný převod mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 569/2  
- ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 569/6, o výměře 31 m2, k.ú. Opava - Město, za kupní cenu 
56.420,00 Kč, tj. 1.820,00 Kč/m2 (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 16) schvaluje)


7.
schvaluje


úplatný převod mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1153/96  - ostatní plocha,, označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 1153/206, o výměře 9 m2, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 
10.830,00 Kč, tj. 1.230,00 Kč/m2 (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 17) schvaluje)


8.
schvaluje


darovací smlouvu PID MMOPP00EDPT3 mezi Statutárním městem Opava jako dárcem a Povodím Odry, s.p. jako obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 240  - ostatní plocha, parc.č. 241/1 
– trvalý travní porost, parc.č. 239 – trvalý travní porost , k.ú. Jaktař 
a  parc.č. 351/5 – vodní plocha, k.ú. Zlatníky u Opavy (RMO 8.4.2015, 
č.u. 329/11 RM 15 bod 18) schvaluje)
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9.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2717/68 – ostatní plocha, 
k.ú. Kylešovice (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 19 písm. a) neschvaluje)

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1823 – ostatní plocha, 
k.ú. Kylešovice, dle zákresu na snímku katastrální mapy (RMO 8.4.2015, 
č.u. 329/11 RM 15 bod 19 písm. b) neschvaluje)

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1396/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Předměstí, dle zákresu na snímku katastrální mapy (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 19 písm. c) neschvaluje)

d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2337 – ostatní plocha, 
k.ú. Jaktař, dle zákresu na snímku katastrální mapy (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 19 písm. d) neschvaluje)

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 546/1 - zahrada, k.ú. Jaktař (RMO 8.4.2015, 
č.u. 329/11 RM 15 bod 19 písm. e) neschvaluje)

f)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2147/1 – orná půda, parc.č. 2149/1 – orná půda, k.ú. Kylešovice (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 19 písm.f) neschvaluje)

10.
neschvaluje


úplatný převod pozemků parc.č. 849/6 – ostatní plocha, 742/145 
– ostatní plocha, 742/16 – ostatní plocha, 849/3 – ostatní plocha, 742/17 
– ostatní plocha k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových (RMO 8.4.2015, č.u. 329/11 
RM 15 bod 20) neschvaluje)
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Uplatnění předkupního práva


Zastupitelstvo města

1.

neschvaluje 

uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následujících nabízených nemovitostí: 

a)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. St.1664 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, která je ve vlastnictví B.V. ,bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 95 000,00 Kč

b)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/215 v katastrálním území Opava - Předměstí, která je ve vlastnictví A. K., bytem Opava za nabízenou kupní cenu 55 000,00 Kč

c)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 466/2 v katastrálním území Opava - Město, která je ve vlastnictví M. Č., bytem  Opava, za nabízenou cenu 180 000,00 Kč
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d)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2172/210 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve vlastnictví J. Ch., bytem  Opava, za nabízenou kupní cenu 100 000,00  Kč

2.
rozhodlo 





že Statutární město Opava nebude uplatňovat předkupní právo podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v případech, kdy bude Statutárnímu městu Opava jako předkupníkovi nabídnuta koupě jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, nebo stavby garáže, kteréžto stavby jsou zřízeny na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Opavy 


3. 
ukládá 

Radě SMO, aby zabezpečila plnění usnesení přijatého pod bodem 2 tohoto usnesení  


4. 
ukládá 

Radě SMO, aby v mimořádných případech, kdy bude nabytí nemovité věci typově vymezené v bodu 2 tohoto usnesení pro Statutární město Opavu potřebné či vhodné, předložila daný případ k rozhodnutí zastupitelstvu města, 
a to se zdůvodněním navrhovaného postupu 
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Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
dodatek č. 8 (MMOPP00BKRFJ) ke Zřizovací listině Mateřské školy 
Dětský svět, Opava, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu 994/6, 747 06 Opava


b)
dodatek č. 5 (MMOPP00BKRCY) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace se sídlem Edvarda Beneše 6, Opava


c)
dodatek č. 8 (MMOPP00BKRGE) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Havlíčkova – příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 4/1750,  
746 01 Opava


d)
dodatek č. 4 (MMOPP00BKRLP) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Riegrova – příspěvková organizace se sídlem Riegrova 1,  
746 01 Opava


e)
dodatek č. 5 (MMOPP00BKRDT) ke Zřizovací listině Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace se sídlem Neumannova 5/110, 747 07 Opava


f)
dodatek č. 4 (MMOPP00BKRB3) ke Zřizovací listině Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 2,  746 01 Opava
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g)
dodatek č. 6 (MMOPP00BKREO) ke Zřizovací listině Základní školy 
a Mateřské školy Opava-Komárov - příspěvková organizace se sídlem 
U Školy 1, 747 70 Opava-Komárov


h)
dodatek č. 5 (MMOPP00BKRKU) ke Zřizovací listině Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace se sídlem Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava


i)
dodatek č. 7 (MMOPP00BKRI4) ke Zřizovací listině Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace se sídlem Mařádkova 15, 746 01 Opava


j)
dodatek č. 7 (MMOPP00BKRH9) ke Zřizovací listině Základní škola 
T. G. M. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace se sídlem Riegrova 13, 746 01 Opava



88/6 ZM 15

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDLZ1) mezi E.N. bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace a vtokového objektu v pozemku parc.č. 1866 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu „Kylešovice – Na Dolní hrázi - odvodnění“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
10.000,00 Kč včetně DPH


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GD42Z) mezi společností Praha West Investment k.s. se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, 
IČ 25672096, zastoupenou společností Globus, spol. s r.o. se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, IČ 47125497, zastoupenou Gerhardem Schuhem, jednatelem a Robertem Hendrikem Pohlem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění podzemního vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks svítidla veřejného osvětlení do pozemků parc.č. 2875/13, 2875/88 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Osvětlení cesty pro pěší: most ČD - Globus“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH
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Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
dodatek č. 1 (MMOPP00GGPIL) ke smlouvě o právu provést stavbu 
a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 51/2012/PRI (MMOPP00B10HD) mezi Povodím Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava 1, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a Statutárním městem Opavou na prodloužení platnosti smlouvy v rámci akce „Zlatníky 
– splašková kanalizace“


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9/2015/PRI (MMOPP00GGPGV) mezi  P.K., Opava - Komárov a Statutárním městem Opava na bezúplatné umístění části kanalizační stoky včetně kontrolních šachtic v pozemku parc.č. 705/20 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Suché Lazce + Komárov - splašková kanalizace“
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Investiční akce „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4662 v Komárově – smlouva o dílo

Zastupitelstvo města


schvaluje



smlouvu o dílo č. 13/2015/PRI (MMOPP00GGPCF) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a společností Dálniční stavby Praha a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 40614948, 
DIČ: CZ40614948 na realizaci zakázky „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4662 v Komárově“ za cenu nejvýše přípustnou 
1.737.530,00 Kč bez DPH (2.102.411,00 Kč vč. DPH)  
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Majetkové záležitosti – pozemky pod garážemi

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje
-garážiště Komenda 


kupní smlouvu PID MMOPP00EDO4R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P. P. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc.č. 2540/26 – zastavěná plocha a nádvoří, a podílu 
o velikosti 1/20 pozemku parc.č. 2540/45 - ostatní plocha, oba k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 14.900,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy (RMO 8.4.2015 
č.u. 329/11 RM 15 bod 1) schvaluje)
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2.
schvaluje
-garážiště Hradecká

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDQ9O mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. D. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/138 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 2 písm. a) schvaluje) 

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDO3W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem J. P. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/66 - zastavěná plocha a nádvoří 
a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, 
vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 3 písm. b) schvaluje) 


3.
schvaluje
-garážiště U Hliníku

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDQTW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem P.Š. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/18 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad) (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 3 písm. a) schvaluje)

b)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDQS1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem V. V. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/17 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad) (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 3 písm. b) schvaluje)

4.
revokuje


usnesení ZMO ze dne 15.9.2014 č.u. 570/25 RM 14 odst. 1 písm. e) (ZMO schvaluje kupní smlouvu PID MMOPP00EDLVL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely S. a Š. N., Mgr. B. Ř. a Ing. A. Š.
 jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/456  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad))


5.
schvaluje
-garážiště Otická


kupní smlouvu PID MMOPP00EDQC9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely S. a Š. N. a Ing. A. Š. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/456  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 5) schvaluje)
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6.
revokuje


usnesení ZMO ze dne 15.12.2014 č.u. 13/2 RM 14 odst. 3 písm. c) (ZMO schvaluje kupní smlouvu PID MMOPP00DXXC5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely D. a M. V. a panem P. H. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/419 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

7.
schvaluje
-garážiště Otická


kupní smlouvu PID MMOPP00EDQ1S mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely D. a M. V. a paní M. V. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/419 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 7) schvaluje)


8.
revokuje


usnesení ZMO ze dne 15.9.2014 č.u. 570/25 ZM 14, odst. 10 písm. d) (ZMO schvaluje kupní smlouvu PID MMOPP00DXWS4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely R. a M. P. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2327/36   - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad))


9.
schvaluje


kupní smlouvu PID MMOPP00EDR46 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. art. V. Č.  jako kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2327/36    - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad) (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 9 schvaluje)


10.
schvaluje


kupní smlouvu PID MMOPP00EDPS8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní M. H.  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/18 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu 
o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha, podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.250,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 10) schvaluje)


11.
schvaluje

a)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDQQB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní I. H. jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/357  - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad) (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 11 písm. a) schvaluje)
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b)
kupní smlouvu PID MMOPP00EDQPG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely M. a J. M.  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/404  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 8.4.2015 č.u. 329/11 RM 15 bod 11 písm. b) schvaluje)
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Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014-2016

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 za rok 2014
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

Zastupitelstvo města

1.
revokuje


usnesení č. 71/4 ZM15, bod h) ze dne 09.03.2015 (smlouvu, MMOPP007K76K, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ: 00499277, zastoupeným JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní, ve výši 636.000,00 Kč)

2.

schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CFDOC, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ: 00499277, zastoupeným JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní, ve výši 276.750,00 Kč

b)
finanční dotaci organizaci EUROTOPIA Opava o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou - prokuristou, ve výši 359.250,00 Kč


c)
dodatek č. 1 MMOPP00CFDNH ke smlouvě MMOPP007K75P mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a organizací EUROTOPIA Opava o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou - prokuristou
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  d)
Rozpočtové opatření č. 2015/6/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




EUROTOPIA Opava o.p.s. – sociálně aktivizační služby




(4371,5221,00000000,0040,0000165000000)
 + 359.250,00 Kč



Fond ohrožených dětí –
asistenční, mediační a terapeutické centrum




(4379,5222,00000000,0040,0000101000000)
- 359.250,00 Kč
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Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2015

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
přijetí účelové dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 200.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek: skříň 
na barometr, parc. č. 186/1, k. ú. Opava - Město – celková oprava poškozených částí a dům č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město - výměna oken boční a dvorní fasády, v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ


b)
poskytnutí přijaté účelové dotace v celkové výši 200.000,00 Kč na obnovu kulturních památek a to: 47.000,00 Kč na celkovou opravu poškozených částí skříně na barometr, parc. č. 186/1, k. ú. Opava - Město ve vlastnictví Statutárního města Opavy a 153.000,00 Kč na výměnu oken boční a dvorní fasády domu č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město ve vlastnictví J. I. a S. I., dále poskytnutí účelového příspěvku ve výši 32.603,00 Kč jako spoluúčasti SMO na obnovu domu č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město, v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ

  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/7/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 MPZ účelová dotace a povinný příspěvek SMO vlastníkům předmětných kulturních památek




(3322,5493,00034054,0080,0002452000000)
(3322,5493,00000000,0080,0002452000000)
(3322,5171,00034054,0050,0002452000000)

+153.000,00 Kč
+32.603,00 Kč
+47.000,00 Kč









Odbor finanční a rozpočtový
Podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 32.603,00 Kč



Změna účelového zdroje je vyhrazena Ministerstvu kultury
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Kupní smlouva – garáž

Zastupitelstvo města


schvaluje



kupní smlouvu MMOPP00DG7HN mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69,  746 26  Opava, IČ 00300535,  zastoupeným    Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a J.M., bytem Opava - Kateřinky, jako kupujícím (nemovitost v katastrálním území Vávrovice) 
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Investiční akce „ZŠ Komárov - tělocvična“ – smlouva o dílo

Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu, MMOPP00GGP9U, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc., Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 11, 702 00  Ostrava – Přívoz, 
IČ: 64610225, zastoupenou Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva
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Investiční akce „Park Sv. Hedviky“ – smlouva o dílo

Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu, MMOPP00GGPAP, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz,
IČ: 64610225, zastoupenou Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva
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Investiční akce „SFC – víceúčelová hala a hřiště“ – smlouva o dílo

Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu, MMOPP00GGP5E, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Opava, IČ: 47154918, zastoupenou Pavlem  Schreiberem, jednatelem společnosti 
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Částečná náhrada investičních nákladů

Zastupitelstvo města


neschvaluje



částečnou náhradu investičních nákladů bývalému nájemci bytu č. 4 velikosti 1+1 v domě na adrese Masarykova třída 25 v Opavě p. K. F., a to ve výši 44.781,00 Kč
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Založení spolku Turistické oblasti Opavské Slezsko

Zastupitelstvo města

 1.


souhlasí

se založením zapsaného spolku Turistická oblast Opavské Slezsko a zněním stanov spolku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu


2. 
schvaluje 

vznik členství Statutárního města Opavy, zastoupeného Bc. Martinem Vítečkem, primátorem, v zapsaném spolku Turistická oblast Opavské Slezsko 


3. 
jmenuje

náměstka primátora Mgr. Dalibora Halátka zástupcem Statutárního města Opava ve spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her

Zastupitelstvo města

1.
schvaluje



obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her


2.
ukládá



Radě města připravit veřejnou zakázku na poskytování služby sociální prevence – terénního programu – se zaměřením na prevenci patologického hráčství 
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Statut Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje



Statut Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy
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Schválení grantových smluv

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


ŽP a EWO – okruh 3.2

a)
smlouvu, MMOPP00CX0UJ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Naturou Opava – Czech Republic se sídlem Edvarda Beneše 1018/30, 747 05 Opava Kateřinky, IČ 26546591, zastoupenou Bc. Jakubem Kubačkou, předsedou, ve výši 85.900,00 Kč

Kultura – okruh 2.2

b)
smlouvu, MMOPP00CWZCL, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Václavem Minaříkem se sídlem Otáhalova 263/1, 746 01 Opava, IČ 73089672, ve výši 80.000,00 Kč

c)
smlouvu, MMOPP00CWZPS, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Tomášem Kudelou se sídlem Englišova 1420/22, 746 01 Opava, IČ 62292889, ve výši 60.000,00 Kč
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d)
smlouvu, MMOPP00CWZU3, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Karlem Kosterou se sídlem Stěbořice – Nový Dvůr 18, 747 51 Stěbořice, IČ 18061737, ve výši 80.000,00 Kč


Kultura – okruh 2.3

e)
smlouvu, MMOPP00CX02F, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a  „o.s. Za Opavu“ se sídlem Hobzíkova 100/3, 746 01 Opava, IČ 27053644, zastoupeným Bc. Kateřinou Skalíkovou, předsedkyní, ve výši 60.000,00 Kč


Sport – okruh 1.2

f)
smlouvu, MMOPP00CWX8J, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Sportovním klubem JANTAR Opava se sídlem Jaselská 2754/20, 747 07 Opava 7, IČ 13643444, zastoupeným Ing. Jiřím Složilem, předsedou, ve výši 62.000,00 Kč


g)
smlouvu, MMOPP00CWWMS, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a SK – Gymnastickým klubem – Špičková – Opava se sídlem Mírová 2296/29b, 746 01 Opava, 
IČ 68941455, zastoupeným Ing. Drahomírou Špičkovou, jednatelkou, 
ve výši 63.200,00 Kč


  h)
Rozpočtové opatření č. 2015/8/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace EWO – okruh 3.2.




(6409,5901,00000000,0020,0000500230000)
 -85.900,00 Kč








Natura Opava Czech Republik, Ed.Beneše 30




(3792,5222,00000000,0020,0000230230000)
+85.900,00 Kč








Kulturní grantový systém – okruh 2.2




(6409,5901,00000000,0020,0000200230000)
-220.000,00 Kč








MgA. Václav Minařík, Otáhalova 1, Opava




(3319,5212,00000000,0020,0000262230000)
+80.000,00 Kč



Ing. Tomáš Kudela, Englišova 22, Opava




(3319,5212,00000000,0020,0000283230000)
+60.000,00 Kč



Umělecká agentura K Kostera, 




(3312,5212,00000000,0020,0000205230000)
+80.000,00 Kč








Kulturní grantový systém – okruh 2.3




(6409,5901,00000000,0020,0000200230000)
-60.000,00 Kč








Za Opavu o.s., Hobzíkova 3, Opava




(3319,5212,00000000,0020,0000255230000)
+60.000,00 Kč
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Sportovní grantový systém - okruh 1.2.




(6409,5901,00000000,0020,0000300230000)
-125.200,00 Kč








SK Jantar Opava, oddíl tenisu




(3419,5222,00000000,0020,0000307230000)
+62.000,00 Kč








SK Gymnastický klub Špičková Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000372230000)
+63.200,00 Kč
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí



žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednoty Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, na zajištění sportovní a tréninkové činnosti dětí a mládeže v rámci oddílů v roce 2015, ve výši 200.000,00 Kč


2.
schvaluje


a1)
smlouvu, MMOPP00CWW3F, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy Němcové 1/20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, na zajištění sportovní a tréninkové činnosti dětí a mládeže v rámci oddílů v roce 2015, ve výši 200.000,00 Kč


a2)
Rozpočtové opatření č. 2015/9/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace sportovní (z hazardu)




(6409,5901,000000060,0020,0000390000000)
	 200.000,00 Kč









Dotace TJ Slezan Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000356000000)
+ 200.000,00 Kč
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Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2014

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



Rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2014 dle tabulky FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014


a)
Rozpočtové opatření č. 2015/10/Z



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2014 ze ZBÚ




(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 86.548.376,82 Kč



(0000,8115,33112233,0000,0000000000000)
 + 35.237,88 Kč



(0000,8115,33513233,0000,0000000000000)
 + 199.668,99 Kč



(0000,8115,33514013,0000,0000000000000)
+ 217.988,50 Kč







ve výdajích




Dle Přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2014
 + 87.001.272,19 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/11/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 97.884.666,68 Kč


ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Tvorba fondu rezerv – vratka půjčených prostředků (dofinancování investiční akce Tělocvična Komárov)


MD
236 0200
(0000,8115,000000110,0000,000000000000)
- 4.000.000,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO – vratka půjčených prostředků (dokrytí sociálních grantů)




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 1.750.000,00 Kč



Rezerva FARO na splátku jistiny úvěru v roce 2015 a 2016




(6409,5901,00000120,0020,0009965000000
       + 85.000.000,00 Kč



Dopravní podnik – účelová investiční dotace




(3522,6313,00000120,0020,0001005000000)
+ 1.800.000,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 1.643.456,68 Kč







Ve výdajích – odbor školství




Investiční příspěvek Zařízení školního stravování Otická




(3141,6351,00000120,0030,0001002000033)
+ 3.691.210,00 Kč
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Schválení smluv

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CWVYB, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, na investiční náklady spojené s rekonstrukcí objektu centrální hasičské stanice Opava – odsávání výfukových plynů v garážích, ve výši 400.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CWVXG, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 47813059, zastoupenou doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem, na podporu vědeckých, společenských, kulturních a sportovních aktivit Slezské univerzity v roce 2015, ve výši 250.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP00CWVWL, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem, na přístroj Crystalprobe – automatic, včetně přímé bezdrátové sondy a standardního příslušenství a na pořízení laparoskopického kontejneru vč. nástrojů, ve výši 700.000,00 Kč
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Memorandum o česko-polské spolupráci

Zastupitelstvo města



schvaluje


Deklaraci o hospodářské spolupráci, (PID MMOPP00GD3ME), mezi 




Městem Ratiboř, se sídlem ul. Stefana Batorego 6, Ratiboř 47-700 (Polská republika), IČ 276258397, jehož jménem jedná pan Mirosław Lenk, primátor města, 



Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města,



Okresní hospodářskou komorou Opava, se sídlem Nádražní okruh 27, Opava 746 01, IČ: 47673320, zastoupenou panem Václavem Honem, 
předsedou; 
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Raciborskou Izbou Gospodarczou, se sídlem ul. Stefana Batorego 7, 47-400 Ratiboř (Polská republika), IČ: 272173570, jejímž jménem jedná pan Tadeusz Ekiert, předseda představenstva a pan Konrad Migocki, místopředseda představenstva a 



Cechem Rzemiosł Różnych, se sídlem ul. Kilińskiego 2, 47-400 Ratiboř (Polská republika), IČ: 000758139, jehož jménem jedná paní Maria Smyczek, ředitelka kanceláře a pan Bernard Korzonek, starší Cechu
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Městský dopravní podnik Opava, a.s. – změna stanov společnosti a návrh na odvolání a volbu nových zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností


Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


změnu stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, Opava, IČ 64610250



2.
navrhuje odvolání, 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedených zástupců Statutárního města Opavy v orgánech Městského dopravního podniku Opava, a.s., v němž má město majetkovou účast,


Ing. Radka Filipczyka, předsedy (člena) představenstva
Ing. Libora Pěčonky, místopředsedy (člena) představenstva
Ing. Martiny Peťovské, členky představenstva
Ing. Vojtěcha Turka, předsedy (člena) dozorčí rady
pana Adama Ludvíka Kwieka, člena dozorčí rady
pana Martina Sedláře, člena dozorčí rady
Ing. Ondřeje Veselého, člena dozorčí rady
paní Jitky Měchové, členky dozorčí rady
Ing. Daniela Benny, člena dozorčí rady 
pana Michala Gilíka, člena dozorčí rady


3.
navrhuje, 

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do orgánů Městského dopravního podniku Opava, a.s., v němž má město majetkovou účast,
do představenstva Městského dopravního podniku Opava, a.s.
- pana Adama Ludvíka Kwieka, Opava
- Ing. Daniela Bennu, Opava 6
- pana René Holušu, Opava - Vlaštovičky
- Ing. Michala Jedličku, Opava 5

- Ing. Libora Pěčonku, Opava



do dozorčí rady Městského dopravního podniku Opava, a.s.
- paní Jitku Měchovou, Opava - Podvihov
- Ing. Vojtěcha Turka, Opava
- Ing. Ondřeje Veselého, Opava 6
- Ing. Petra Urbánka, Opava
- pana Martina Sedláře, Opava
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Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému, Městské policie Opava a závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci na území města za rok 2014

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 
na teritoriu obvodního oddělení Opava  územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje za rok 2014 v porovnání s rokem 2013 (PČR KŘP MSK, ÚO Opava)

b)
Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2014 (HZS MSK, ÚO Opava)

c)
Zprávu o stavu připravenosti složky IZS za rok 2014 (ZZS MSK ÚO Opava)

d)
Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2014 (MP Opava)

e)
Závěrečnou zprávu za rok 2014 – Bezpečnostní situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava (MMO, odd. HKŘ)
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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 25. 02. 2015 do 15. 04. 2015
zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 06. 03. 2015 do 24. 04. 2015

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 25. 02. 2015 
do 15. 04. 2015

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 06. 03. 2015 do 24. 04. 2015

c)
rezignaci Mgr. Libora Menšíka na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy ke dni 15. 04. 2015

2.
volí


paní Karlu Klusoňovou členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy pro volební období 2014 - 2018
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 26. 02. 2015


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
za období od 26. 02. 2015
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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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DOTACE TJ/SK 2015

Zastupitelstvo města

1.
ruší



Zásady programu dotace TJ/SK schválené dne 24. 6. 2013 usnesením 
č. 392/18 ZM 13 ke dni 27. 4. 2015


2.
vyhlašuje


dotační program DOTACE TJ/SK 2015 s termínem účinnosti od 28. 4. 2015 dle přílohy tohoto materiálu
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Informace o činnosti městských společností

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí 



informace a připomínky o příspěvkové organizaci Městské lesy Opava předložené v bodě č. 35/6 s názvem „Informace o činnosti městských společností“


2.
ukládá



Radě města, aby nechala příslušným odborům zapracovat do  právě aktualizované verze dokumentu ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ustanovení, která vycházejí z aktuálně platných  právních norem relevantních pro zajištění transparentní správy příspěvkových organizací SMO, a která budou jasně a jednoznačně upravovat pravomoci 
a kompetence Rady města vůči příspěvkovým organizacím a jejich statutárním orgánům, sjednocovat postupy Rady města při jmenování a odvolávání ředitelů příspěvkových organizací města a vymezovat doby působení ředitelů příspěvkových organizací ve funkcích



T: nejbližší jednání RMO
Z: rada města


3.
ukládá



Kontrolnímu výboru ZMO, aby prověřil, zda nebylo manipulováno s písemným zápisem z 10. schůze RMO konané dne 25.3.2015 a zda 
je písemný zápis v souladu s pořízeným zvukovým záznamem z 10. schůze RMO



T: 7. zasedání ZMO
Z: Kontrolní výbor ZMO







                  Bc. Martin Víteček	 v.r.	                                        Mgr. Simona Bierhausová   v.r. 
                           primátor			               	      1. náměstkyně primátora		


