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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY





U S N E S E N Í

z 8. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 12. 12. 2011
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Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatelé zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 12. 12. 2011, a to:


Ing. Janu Kašparovou
Ing. Radima Křupalu
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Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 12.12.2011 ve složení:


Ing. Miroslav Krajíček – předseda
Ing. Jaroslav Černý – člen
Mgr. Lenka Mikulová – člen
RSDr. Miroslav Opálka - člen
Mgr. Jaroslav Horák – člen
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Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


program 8. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy
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Majetkové záležitosti města


Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
prodej pozemku parc.č. 1604-zahrada o výměře 237 m2 
k.ú. Opava-Předměstí panu Jiřímu Hankemu za cenu sjednanou dohodou 
189.600,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 ( zveřejněno č. 832/11) 


b)
prodej pozemku parc.č. 2747/2-ost.pl. o výměře 25 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Mgr.Jiřímu a Ing. Taťáně Niderlovým za cenu sjednanou dohodou 20.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)
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c)
prodej pozemku parc.č. 2209/31-zast.pl. a nádvoří o výměře 465 m2 
a pozemku parc.č. 2209/26-zahrada o výměře 255 m2 k.ú. Opava-Předměstí Dis. Ondřeji Chytrému a paní Andree Jakubíkové za cenu sjednanou dohodou 576.000,00Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11)  



d)
prodej části pozemku parc.č. 588/14-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 588/27 o výměře 41 m2 k.ú. Opava-Město spoluvlastníkům domu U Fortny 9 – paní Ivaně Binarové, paní Lence Cibulkové, panu Josefu Demlovi, paní Marii Drösslerové, paní Svatavě Hellebrandové, manželům Ing. Petru a Ireně Kuhejdovým, paní Mileně Pecháčkové, manželům Vladimíru a Jarmile Procházkovým, manželům Petru a Vandě Solnickým a manželům Ing. Petru Zbedinovi a paní Jarmile Řehulkové za cenu stanovenou dohodou  44.280,00 Kč tj.  1.200,00 Kč/m2 – 10% a zřízení  věcného břemene průchodu k pozemku parc.č. 126 a domu č.p. 62 na tomto pozemku stojícím k.ú. Opava-Město              (zveřejněno č. 692/11)


e)
prodej části pozemku parc.č. 258-zast.p. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 258/5 o výměře 409 m2           a části pozemku parc.č. 257-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 257/5 o výměře 13 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Pavlu a Ing. Miluši Horákovým za cenu stanovenou dohodou 337.600,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 692/11)





f)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/19 o výměře 28 m2 k.ú. Kateřinky         u Opavy paní Hanneloře Špiclové za cenu sjednanou dohodou 20.160,00Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 692/11)


g)
prodej části pozemku parc.č. 779/11-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 779/65 o výměře 67 m2 a části pozemku parc.č. 779/1-ost.pl./dobývací prostor na nezapsaném geometrickém plán značený novým parc.č. 779/64 o výměře 19 m2 k.ú. Kylešovice manželům Vladimíru a Soni Hellenbrandovým za cenu sjednanou dohodou 68.800,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 720/11)

h)
prodej části pozemku parc.č. 2373/343-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2373/625 o výměře 29 m2       a části pozemku parc.č. 2373/347-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2373/624 o výměře 185 m2 vše 
v k.ú. Opava-Předměstí Ing. Bohdaně Demlové a  Mgr. Jiřímu Šulákovi     za cenu sjednanou dohodou 171.200,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 720/11)   

i)
prodej části pozemku parc.č. 383-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený původním parc.č. 383 o výměře 33 m2 k.ú. Jaktař 
Ing. Dagmar Novákové za cenu stanovenou dohodou 23.760,00 Kč 
tj. 800,00 Kč – 10% (zveřejněno č. 577/11)


j)
prodej  části pozemku parc.č. 3277-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený stejným parc.č. 3277 o výměře 52 m2 k.ú. Kateřinky            u Opavy paní Beátě Jaškové a paní Markétě Jaškové za cenu sjednanou dohodou 37.440,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 483/11)

k)
prodej části pozemku parc.č. 707/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 707/3 o výměře 89 m2 k.ú. Komárov u Opavy paní Petře Gracové za cenu sjednanou dohodou 35.600,00 Kč 
tj. 400,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 1202/10)
139/08 ZM 11

l)
prodej pozemku parc.č. st. 43-zast.pl. a nádvoří o výměře 681 m2 
k.ú. Jakubčovice manželům Josefu a Zdeňce Kubánkovým za cenu stanovenou dohodou 47.670,00 Kč tj. 70,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 942/11)


m)
prodej pozemku parc.č.st.89-zast.pl. a nádvoří   o výměře 97 m2 a pozemku parc.č. 229-zahrada o výměře 597 m2 k.ú. Lesní Albrechtice manželům Tomáši a Aleně Víchovým za cenu sjednanou dohodou 34.700,00 Kč tj. 50,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 1873/10)

n)
prodej pozemku parc.č. st. 2477-zast.pl. a nádvoří o výměře 91 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy MUDr. Barboře Smolkové za cenu dle znaleckého posudku  150.000.00 Kč tj. 1.648,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 692/11)

o)
prodej pozemku parc.č. 398-zast.pl. a nádvoří o výměře 392 m2 k.ú. Jaktař Ing. Pavlu Hírešovi za cenu dle znaleckého posudku  327.640,00 Kč  tj. 836,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 563/11)

p)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2373/476-zast.pl. a nádvoří o výměře 
25 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Kamilu a Bc. Ivaně Celtovým 
za cenu stanovenou dohodou 12.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 656/11)


q)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2373/477-zast.pl. a nádvoří o výměře 
26 m2 k.ú. Opava-Předměstí MUDr. Lucii Sýkorové za cenu stanovenou dohodou 13.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)


r)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 1915/30-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Arnoldu a Evě Kostkovým a paní Jaroslavě Lexové za cenu stanovenou dohodou 10.000,00 Kč 
tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)


s)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 1014/11-zast.pl. a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing.Karlu a Zdeňce Pavelkovým  
za cenu stanovenou dohodou 11.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 656/11)


t)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/642-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Josefu Gocalovi a manželům Marii a Milanu Žačkovi za cenu stanovenou dohodou 9.000,00 Kč tj 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11)

u)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/431-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Josefu a Marii Špačkovým a manželům Miroslavu a Pavle Bahenským za cenu stanovenou dohodou 9.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11)

v)
směnu pozemku parc.č. 324/2-ost.pl. o výměře 11 m2, pozemku parc.č. st.147 o výměře 21 m2 a části pozemku parc.č. 324/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „b“ o výměře 37 m2, který se slučuje do pozemku nově značeného parc.č. 170/7 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 170/3 na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „e“ o výměře 97m2, který se slučuje do pozemku parc.č. 324/1  ve  vlastnictví TJ Sokol Zlatníky vše v k.ú. Zlatníky u Opavy (zveřejněno č. 483/11)
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2.
schvaluje

a)
revokaci usnesení ZMO č. 106/6 ZM 07 odst. 1, písm. z) ze dne 18.9.2007 
(ZMO schvaluje směnu pozemku parc.č. 1716/15-zahrada 
o výměře 565 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy ve vlastnictví manželům 
Ing. Jiřího a Mgr. Gabriely Tomšíčkových za část pozemku 
parc.č. 1563-orná půda dle nezapsaného geometrického plánu 
parc.č. 1563/2 o výměře 629 m2 k.ú. Jaktař ve vlastnictví Statutárního města Opavy (zveřejněno č. 1584/07)

b)
smlouvu o budoucí směnné smlouvě (MMOPP00AD9WO) uzavřenou mezi manžely Ing. Jiřím a Mgr. Gabrielou Tomšíčkovými – na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.,                  IČ: 00300535 – na straně druhé (zveřejněno č. 789/11)


c)
směnu části pozemku parc.č. 1134-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1134/4 o výměře 866 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 1135 – orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1135/2 o výměře 301 m2 ve vlastnictví Ing. Vlastimila Cygala  vše v k.ú. Jaktař s finančním vyrovnáním 555.000,- Kč ze strany Ing. Vlastimila Cygaly a zřízení věcného břemene pozemku parc.č. 1135/1 k.ú. Jaktař jako přístupovou cestu sloužící k průchodům průjezdům k pozemkům parc.č. 1135/2 a parc.č. 1134/1 k.ú. Jaktař (zveřejněno č. 1018/11)



3.
schvaluje

a)
bezúplatný převod části pozemku parcela  369/1 ostatní plocha o výměře 84 m2 v k.ú. Vávrovice, která byla Geometrickým plánem č. 459-145/2011 ze dne 2.8.2011 oddělena z pozemku parcela číslo 369/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1323 m2, zapsaném na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Vávrovice, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava 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  nemovitosti s omezujícími podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku II. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst.2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost   využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve prospěch  třetí osoby.  Toto omezení se sjednává na dobu 10 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 ceny:
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     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. 

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,- 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
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b)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 3154-ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 6133 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 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 nemovitosti s omezujícími podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitosti 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.

	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 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.
	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.

 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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	Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.



c)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 2868-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2486 m2, parc.č. 3032ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
186 m2, parc.č. 3035/64-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
838 m2, parc.č. 3035/70-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
622 m2, parc.č. 3180-ostatní plocha, zeleň o výměře 410 m2, parc.č. 3181-ostatní plocha, zeleň o výměře 109 m2, parc.č. 3182-ostatní plocha, zeleň   o výměře 102 m2, parc.č.3183-ostatní plocha, zeleň o výměře 
253 m2, parc.č. 3189-ostatní plocha, zeleň o výměře 5783 m2, parc.č. 3190-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 649 m2, parc.č. 3191-ostatní plocha, zeleň o výměře 333 m2, parc.č. 3192-ostatní plocha, zeleň o výměře 348 m2, parc.č. 3193-ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 312 m2 a parc.č. 3196-ostatní plocha, zeleň o výměře 
337 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 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 nemovitosti s omezujícími podmínkami:
1.Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným 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:
	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 
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	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.
	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 do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
 t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.
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d)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 121/5-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2287  m2, parc.č. 127/1-ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 
806 m2, parc.č. 128/5-ost.pl., jiná plocha o výměře 10 m2, parc.č. st. 2202-zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 178 m2, parc.č. 2861-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m2, parc.č. 3136-ostatní plocha, zeleň o výměře 308 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 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 nemovitosti s omezujícími podmínkami:
1.Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným 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:
	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.
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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. 
6.  Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
 t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.


e)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 3035/58-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 540 m2, parc.č. 3138-ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 390 m2 a parc.č. 3186-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 932 m2 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, obec Opava  z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy

f)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 3035/57-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 261 m2, parc.č. 3035/63-ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 
376 m2, parc.č. 3176-ostatní plocha, zeleň o výměře 361 m2, parc.č.   3178-ostatní plocha,jiná plocha o výměře 171 m2 a parc.č. 3194-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4284 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 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 nemovitosti s omezujícími podmínkami:
1.Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným 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
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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.
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 do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
 t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.


4. 
schvaluje

 a)
výkup částí pozemku parc.č. 2184/117-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značené novými parc.č. 2184/125-ost.pl./ost.komunikace o výměře 1364 m2, parc.č. 2184/126-ost.pl./jiná plocha o výměře 357 m2  a pozemek  2184/127-ost.pl./jiná plocha o výměře 7 m2 k.ú. Opava-Předměstí od vlastníka – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace za 460.000,00 Kč


b)
výkup části pozemku parc.č. 3035/1 ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým  parc.č. 3035/76-ost.pl./zeleň o výměře 849 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníka Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  za cenu sjednanou dohodou 468.000,00 Kč tj. 551,00 Kč/m2

5.
neschvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 554-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú.Jaktař


b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 747/1-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Komárov u Opavy
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c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 742/3-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

d)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2537/1-ost.pl./neplodná půda a parc.č. 2537/2-vodní pl./vodní nádrž umělá k.ú. Kylešovice



6.
nepřijalo usnesení 

a)
k prodeji pozemku parc.č. 328-zast.pl. a nádvoří o výměře 183 m2 paní Lukašákové za 146.400,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 a  části pozemku parc.č. 318-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 318/4 o výměře 106 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Blahoslavě Lukašákové za 76.320,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 241/11, 331/11)

b)
k prodeji pozemku parc.č. st.107-zast.pl. a nádvoří o výměře 28 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. za cenu dle znaleckého posudku 47.000,00 Kč tj. 1.679,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 832/11)
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Městský dopravní podnik Opava, a.s. – návrh na volbu zástupce města v dozorčí radě společnosti


Zastupitelstvo města

1.

bere na vědomí



informaci o rezignaci pana Daniela Žídka, bytem U Černého mlýna 10, Opava 9, na funkci člena dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. s účinností ke dni 26. 9. 2011, kdy odstoupení z funkce člena dozorčí rady projednala rada města vykonávající působnost valné hromady společnosti  


2.
navrhuje



v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného nového zástupce Statutárního města Opavy do dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: 

	Ing. Josefa Trčku, bytem 17. listopadu 935/31, Opava - Kylešovice 
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Realizace investičních akcí v roce 2012

Zastupitelstvo města


schvaluje



upravený seznam investičních akcí na rok 2012
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Investiční akce –  seznam projektových dokumentací na rok 2012

Zastupitelstvo města


schvaluje



seznam projektových dokumentací na rok 2012
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Zrušení stipendií SMO

Zastupitelstvo města



ruší



poskytování Stipendií Statutárního města Opavy, která byla schválena 
dne 15.04.2008 Zastupitelstvem Statutárního města Opavy usnesením 
č. 220/11 ZM 08, a to s účinností od 01.01.2012
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Zřízení Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace                    a schválení její Zřizovací listiny


Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
zřízení Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2012

b)
Zřizovací listinu, (MMOPP003LV7A), Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 13, 746 01 Opava, 
IČ: 72074183  
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Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ - účelová dotace z rozpočtu SMO


Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
finanční dotaci občanskému sdružení Krizové a kontaktní centrum
„Pod slunečníkem“, IČ: 47812052, se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, ve výši 50.000,00 Kč 
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b)
upravenou smlouvu, MMOPP00CFCR4, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Krizovým 
a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ se sídlem Hradecká 650/16, 
746 01 Opava, IČ 47812052, zastoupeným Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 50.000,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2011/21/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“




(4376,5222,00000000,0040,0000155000000)
 + 50.000,- Kč








Program iniciace projektů




(4349,5169,00000000,0040,0001054000000)
 - 50.000,- Kč
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Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících  služeb z rozpočtu SMO na rok 2012


Zastupitelstvo města



schvaluje



upravené výše dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2012 – viz příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení
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Výkup nemovitostí – Malé Hoštice

Zastupitelstvo města


schvaluje



kupní smlouvu MMOPP003FFXY uzavřenou mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako  kupujícím a Jiřím Felkelem, bytem Slezská 10, 747 05 Malé Hoštice jako prodávajícím – výkup nemovitostí, tzn. budovy č. p. 137, rodinný dům, ležící v části obce Malé Hoštice na pozemku parc. č. 376, dále pozemku parc. č. 376, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 686 m2  a pozemku parc. č. 377, zahrada, o výměře 84 m2 , kteréžto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí  na LV č. 132 vedeném u Katastrálního úřadu          pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava pro katastrální území Malé Hoštice, obec Opava, okres Opava, za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 1.237.130,00 Kč
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Změna Přílohy č.1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZMO usn.č. 226/11 ZM 08 - Určení kupní ceny pozemků             ve vlastnictví Statutárního města Opavy


Zastupitelstvo města

 

schvaluje


 
upravenou změnu Přílohy č.1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZSMO usn. č. 226/11 ZM 08-Určení kupní ceny pozemků   ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje
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Převod technické infrastruktury lokalita ul. Jabloňová, Švestková a Višňová

Zastupitelstvo města


schvaluje



kupní smlouvu (MMOPP00CP5CY) mezi společností Živnostenská Development, s.r.o. se sídlem Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 26692023, zastoupenou a Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746  26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., týkající se pozemku parc.č. 2724/59, ostatní plocha a parc.č. 2724/135, orná půda v katastrálním území Kylešovice, stavby pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 2724/59 v katastrálním území Kylešovice, stavby dešťové kanalizace uložené v pozemcích parc.č. 2724/59, 2724/15, 2882
 a 2724/1 v katastrálním území Kylešovice, za cenu 4,00 Kč  
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Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích


Zastupitelstvo města



schvaluje



upravenou Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích s účinností  patnáctým dnem po dni vyhlášení
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Obecně závazná vyhláška X/2011, o stanovení míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her


Zastupitelstvo města


nepřijalo usnesení 



k Obecně závazné vyhlášce X/2011, o stanovení míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her s účinností od 1.1.2012
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Obecně závazná vyhláška 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj


Zastupitelstvo města


schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj s účinností od 1.1.2012 
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Název nové ulice v městské části Opava – Milostovice


Zastupitelstvo města


rozhodlo



o názvu nové ulice městské části Milostovice: Severní
v souladu s § 84 odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
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Rozpočet města na rok 2012
Rozpočtový výhled 2013 – 2014
Schválení dotačních smluv


Zastupitelstvo města

1.
schvaluje


upravené závazné ukazatele rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2012  dle  přílohy č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení 

2.
bere na vědomí




rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014 
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3.
ukládá



Radě SMO v návaznosti na bod 2. přijmout opatření k zabezpečení vyrovnanosti rozpočtů na roky 2013 a 2014,  a to především formou úspor provozních výdajů
T: nejpozději do 31.10.2012 (pro rok 2013)
T: nejpozději do 31.10.2013 (pro rok 2014)  


4.
uděluje



Radě SMO kompetence k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst.2., písm.a) zákona č.128/2000Sb. O obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v rozsahu:

a)
všechna rozpočtová opatření, týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), z Úřadu regionálních rad soudržnosti (ÚRR) a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčil jinak


b)
ostatní rozpočtová opatření, zvyšující nebo snižující schválený rozpočet     do úhrnné výše 10-ti% celkové schválené částky rozpočtu 
Do tohoto finančního objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu schválených položek, např. do jednotlivých akcí nebo jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou


5.
schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00CXQ8J, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HALOU OPAVA, a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva, na sportovní činnost, ve výši 7.000.000,00 Kč


b)
smlouvu MMOPP00CXQFK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HC SLEZANEM OPAVA  a.s. se sídlem Holasická 1154/2, 747 05 Opava – Kateřinky,, IČ 25845802, zastoupeným Marcelem Hadamczikem, členem představenstva, na provoz Sportovního centra mládeže HCL SLEZANU OPAVA a.s., ve výši 4.275.000,00 Kč


c)
smlouvu MMOPP00CXQGF, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TJ OPAVA         se sídlem Lipová 2, 746 01 Opava, IČ 00495948, zastoupenou Jaromírem Hendrychem, předsedou, na sportovní činnost, ve výši 440.000,00 Kč


d)
smlouvu MMOPP00CXQHA, 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, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou, na činnost družstev mládeže, ve výši 660.000,00 Kč
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e)
smlouvu MMOPP00CXQ9E, 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, na sportovní činnost, ve výši 6.750.000,00 Kč


f)
smlouvu MMOPP00CXQLQ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleských, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, na sportovní činnost, ve výši 740.000,00 Kč


g)
smlouvu MMOPP00CXQKV, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem plaveckých sportů se sídlem Zámecký okruh 4, 746 01 Opava, IČ 47815345, zastoupeným Vladimírem Ryplem, předsedou a Ing. Václavem Jedličkou, místopředsedou, na sportovní činnost, ve výši 350.000,00 Kč


h)
smlouvu MMOPP00CXQ5Y, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením Přátelé orientačního běhu Opava, o.s. se sídlem Vojanova 31a, 746 01 Opava, IČ 26534991, zastoupeným Ing. Miroslavem Hadačem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 170.000,00 Kč


i)
smlouvu MMOPP00CXQJ0, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Kánoe klubem Opava se sídlem Jaselská 24, 747 05 Opava 5, IČ 00536105, zastoupeným Kamilem Křempkem, hospodářem, na sportovní činnost, ve výši 250.000,00 Kč


j)
smlouvu MMOPP00CXQ7O, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA se sídlem Wolkerova 1a, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26541645, zastoupeným Ing. Pavlem Frankem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 450.000,00 Kč


k)
smlouvu MMOPP00CXQ6T, 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, zastoupeným Mgr. Přemyslem Novákem, statutárním zástupcem,                na sportovní činnost, ve výši 500.000,00 Kč


l)
smlouvu MMOPP00CXQA9, 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, na provoz, ve výši 3.300.000,00 Kč
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m)
smlouvu MMOPP00CXQCZ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mendelovým gymnáziem , Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na lyžařský výcvik, ve výši 64.000,00 Kč


n)
smlouvu MMOPP00CXQML, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací se sídlem Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava, IČ 47813482, zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou, ředitelkou, na lyžařský výcvik, ve výši 14.000,00 Kč


o)
smlouvu MMOPP00CXQB4, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českým svazem ochránců přírody, ZO ČSOP Areka se sídlem Stěbořice 94, 747 51, IČ 70986118, zastoupeným Jaromírem Havláskem, statutárním zástupcem, na aktivity střediska environmentální výchovy, ve výši 330.000,00 Kč


p)
smlouvu MMOPP00CXQ43, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou pro tělesné postižené Opava, Dostojevského 12 se sídlem Dostojevského 12, 746 01 Opava, zastoupenou Mgr. Silvií Häuserovou, ředitelkou,             na lyžařský výcvik, ve výši 16.000,00 Kč


q)
smlouvu MMOPP00CXQEP, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností PREEDUK o.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ 65889053, zastoupeným Mgr.Hanou Borunskou, předsedkyní, na činnost, ve výši 150.000,00 Kč


6.
bere na vědomí



platební kalendář, podle kterého budou uvolňovány finanční prostředky určené na provoz a údržbu sportovní haly společnosti HALA OPAVA a.s.
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Dotace ostatní


Zastupitelstvo města

1.
neschvaluje


a)
finanční dotaci sdružení HOLOS se sídlem Marie Dolanské 12, 746 01 Opava-Vlaštovičky, IČ 26639866, na podporu výstavby Centra zdraví v Opavě-Vlaštovičkách, ve výši 300.000,00 Kč


b)
finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, na náklady související s výměnou laviček na tribuně Tyršova stadiónu, ve výši 400.000,00 Kč
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2.
nepřijalo usnesení 



k dodatku č.1 MMOPP00CXQOB ke Smlouvě MMOPP00CXQX2 uzavřené dne 27.9.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HALOU OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva, na změnu účelu použití finančních prostředků
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Přijetí OZV č. 7/2011 o zrušení OZV č. 02/2004 o oceněních a poctách SMO a přijetí Zásad ocenění a poct SMO


Zastupitelstvo města

1.
schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 o zrušení OZV č. 02/2004 o oceněních    a poctách Statutárního města Opavy


2.
schvaluje


Zásady ocenění a poct Statutárního města Opavy
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Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace


Zastupitelstvo města


schvaluje



Dodatek č. 2 MMOPP00A9YMN ke Zřizovací listině Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace ze dne 15.09.2009
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Priority a směřování zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy v letech 2011 – 2014


Zastupitelstvo města


schvaluje



upravený předložený dokument „Priority a směřování zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy v letech 2011 – 2014“
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Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům


Zastupitelstvo města



schvaluje



neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku ve výši 240,-- Kč/hod. pro rok 2012, která jim bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce
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Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2012

Zastupitelstvo města



schvaluje



projektový záměr „Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2012“ a finanční spoluúčast tohoto záměru ve výši 290.700,00 Kč
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Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností patnáctý den po dni vyvěšení 
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Obecně závazná vyhláška č. 9/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2010, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  


Zastupitelstvo města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2010, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  
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Dodatek č. 4 – společnost Crestyl

Zastupitelstvo města


schvaluje



dodatek č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků 
PID MMOPP00A9J42 uzavřeného mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupené 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako budoucím prodávajícím a spol. Opava Development Company, a.s., IČ 26704277, se sídlem Praha 1, Husova 240/5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7703, jednající Ing. arch. Omarem Koleilatem, předsedou představenstva oprávněným jednat jménem společnosti samostatně, jako budoucím kupujícím
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Návrh na pořízení změny Územního plánu města Opavy

Zastupitelstvo města


nesouhlasí


s pořízením změny Územního plánu města Opavy 
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Volba zástupce města v dozorčí radě obchodní společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.


Zastupitelstvo města

1.

bere na vědomí



odstoupení Ing. Miroslava Krajíčka z funkce člena dozorčí rady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ke dni 20. října 2011

2.
navrhuje 


v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného zástupce Statutárního města Opavy do orgánu následující obchodní společnosti, v níž má město majetkovou účast,

do dozorčí rady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.:
- Ing. Václava Klučku

ing. Václava Klučku
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Harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2012


Zastupitelstvo města


schvaluje


harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2012 
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Jednací řád Zastupitelstva statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


Jednací řád Zastupitelstva statutárního města Opavy s účinností                            od 01.01.2012
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Granty 2012 – vyhlášení grantových programů

Zastupitelstvo města

1.

vyhlašuje



grantové okruhy pro rok 2012 ke dni 14.12.2011 s termínem odevzdání žádostí do 16.01.2012 včetně, s výjimkou grantového programu                     1.2. Pravidelná sportovní činnost s termínem odevzdání žádostí                        do 15.02.2012 včetně:

Sport 
1.1. Podpora sportovních akcí
1.2. Pravidelná sportovní činnost – poukázkový systém

Kultura
2.1.  Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže
2.2.  Podpora kulturních akcí ve městě
2.3.  Ediční činnost
2.4.  Reprezentace města


2. 
ukládá

a)
Radě Statutárního města Opavy stanovit kritéria v jednotlivých programech a váhu jednotlivých kritérií dle Zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy
Z: Rada SMO
T: 16.01.2012
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b) 
Radě Statutárního města Opavy předložit na zasedání zastupitelstva města dne 27.02.2012 návrh pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech s výjimkou grantového programu 1.2., který bude předložen na zasedání zastupitelstva města dne 23.04.2012
Z: Rada SMO
T: 27.02.2012 (bez grantového programu 1.2.)
T: 23.04.2012 (grantový program 1.2.)
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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 05.09.2011 do 29.11.2011
 -     zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy       
       od 16.09.2011 do 07.12.2011

Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 05.09.2011                do 29.11.2011


b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 16.09.2011 do 07.12.2011
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08.09.2011


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města       za období od 08.09.2011
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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






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

