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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY





U S N E S E N Í

z 9. zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 27.02.2012




















172/09 ZM 12
Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 27.02.2012, a to:

- Ing. Vladimíra Javorského
- Mgr. Petra Czudka


173/09 ZM 12
Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy konaného dne 27.02.2012 ve složení:


–  předseda: Ing. Mgr. Jaroslav Černý
–  člen: pan Lubomír Fišer
–  člen: Bc. René Černohorský
–  člen: pan Karel Bureš
–  člen: Ing. Daniel Michalík





174/09 ZM 12
Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Zastupitelstvo města


schvaluje


doplněný a upravený program 9. zasedání  Zastupitelstva Statutárního města Opavy
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Slezsk￩    divadloSlezské    divadlo      Opava,     příspěvková     organizace   –    informace 
o organizačních  změnách


Zastupitelstvo města



nepřijalo usnesení 



k informaci o organizačních změnách ve Slezském divadle Opava, příspěvková organizace

176/09 ZM 12

Informace o zahájení a průběhu výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“


Zastupitelstvo města

 1. 

bere na vědomí


 
informaci primátora města o zahájení a průběhu výběrového řízení           na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“


2.
podporuje


všechny aktivity, které jsou  v souladu s legislativou ČR, vedoucí k urychlení výstavby realizace stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“  a přípravy stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“


3.
ukládá


Radě Statutárního města Opavy, aby aktivity uvedené v bodě 2 tohoto usnesení byly koordinovány se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11 – I/57, s Moravskoslezským krajem a s členy – poslanci Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvolené                 za Moravskoslezský kraj



177/09 ZM 12

Dodatek č.1 k určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví SMO pro případ jejich prodeje, přílohy č.1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.20008 schválených ZMO usn.č. 226/11 ZM 08


Zastupitelstvo města

 

schvaluje


 
upravený Dodatek č.1 k příloze č. 1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí    ze dne 15.4.2008 schválených Zastupitelstvem statutárního města Opavy usn. č. 226/11 ZM 08 s názvem  určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje, kterou Zastupitelstvo statutárního města Opavy schválilo dne 12.12.2011 usn. č. 148/08 ZM 11 
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Majetkové záležitosti města

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje


a)
prodej pozemků parc.č. 2511/1-zast.pl. a nádvoří o výměře 371 m2 a parc.č. 2512-zahrada o výměře 426 m2 k.ú. Opava-Předměstí spoluvlastníkům domu xxx – manželům J. a . M. P., paní B. H., N .P. a   V. S. za cenu sjednanou dohodou 573.840,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 482/11) 

b)
prodej pozemku parc.č. 2528-zahrada o výměře 371 m2 k.ú. Opava-Předměstí spoluvlastníkům domu xxx – manželům D.a L. B., manželům T. a G. H. a paní M. K. za cenu sjednanou dohodou 296.800,00 Kč                tj.       800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11) 


c)
prodej pozemku parc.č. st. 1620-zast.pl. a nádvoří o výměře 127 m2
k.ú. Kateřinky u Opavy vlastníkům domu xxx – panu M. U., panu J. Š., panu P. B., panu J. U.za cenu stanovenou dohodou 91.440,00 Kč                       tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 879/11)

d)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/22-ost.pl. o výměře 33 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům   P. a   L. S. za cenu stanovenou dohodou 23.760,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

e)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/20-ost.pl. o výměře 28 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům V. a C. U. za cenu stanovenou dohodou 20.160,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

f)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/17-ost.pl. o výměře 46 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy   V. Ž. za cenu stanovenou dohodou 33.120,00 Kč 
tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

g)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/14-ost.pl. o výměře 2 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům K. a M.K. za cenu stanovenou dohodou 1.440,00 Kč    tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

h)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/13-ost.pl. o výměře 9 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům J. a A. B. za cenu stanovenou dohodou 6.480,00 Kč    tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

i)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/10-ost.pl. o výměře 33 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy   L.Š. za cenu stanovenou dohodou 23.760,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

j)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/9-ost.pl. o výměře 22 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy  panu J. F. a paní T.N. za cenu stanovenou dohodou 15.840,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

k)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/6-ost.pl. o výměře 22 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu E. K.za cenu stanovenou dohodou 15.840,00 Kč                   tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)
178/09 ZM 12

l)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/5-ost.pl. o výměře 26 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy   paní J. H. za cenu stanovenou dohodou 18.720,00 Kč                  tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

m)
prodej pozemku parc.č. 2530/817-zahrada o výměře 69 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům J. a  K. B.  za cenu stanovenou dohodou               55.200,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 832/11)

n)
prodej části pozemku parc.č.  2530/167-zahrada k.ú. Opava-Předměstí ideální ¼ na nezapsaném geometrickém plánu značený novým 
parc.č. 2530/927 a parc.č. 2530/926 o výměře 247 m2 manželům J. a L. G. za cenu sjednanou dohodou 325.200,00 Kč tj. 800,- Kč/m2, ideální ¼ na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2530/927 a parc.č. 2530/929 o výměře 10 m2  a parc.č. 2530/924 o výměře 183 m2 manželům    F. a  A. G. za cenu sjednanou dohodou 282.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2, ideální ¼ na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2530/927 a parc.č. 2530/923 o výměře 181 m2 manželům    J. a J. L.  za cenu sjednanou dohodou 272.400,00 Kč tj. 800,- Kč/m2, ideální ¼ na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2530/927 a parc.č. 2530/928 o výměře 8 m2 a parc.č. 2530/925 o výměře 253 m2   R.a Z. L. a  za cenu sjednanou dohodou 336.400,00 Kč                     tj. 800,- Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)

o)
prodej části pozemku parc.č. 2530/573-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2530/916 o výměře 141 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní D. F. za cenu stanovenou dohodou              101.520,00 Kč tj. 800,00 Kč – 10% (zveřejněno č. 483/11)

p)
prodej pozemku parc.č. 328-zast.pl. a nádvoří o výměře 183 m2 paní L. 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 B. L. za 76.320,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 241/11, 331/11)

q)
prodej části pozemku parc.č. 318-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 318/5 o výměře 102 m2 k.ú. Opava-Předměstí   J.a H. U.za cenu stanovenou dohodou 73.440,00 Kč tj. 800,00 /Kč/m2 –       10 % (zveřejněno č. 692/11)

r)
prodej části pozemku parc.č. 1013-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1013/2-zahrada o výměře 54 m2 k.ú. Jaktař panu M. T. za cenu sjednanou dohodou 38.880,00 Kč 
tj. 800,00 Kč/m2 -10 % (zveřejněno č. 563/11)

s)
prodej části pozemku parc.č. 707/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 707/4 o výměře 49 m2 k.ú. Komárov u Opavy paní M. A. za cenu sjednanou dohodou 17.640,00 Kč 
tj. 400,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1467/10)- obecní zastupitelstvo doporučuje

t)
prodej části pozemku parc.č. 873-trvalý travní porost na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „b“ o výměře 70 m2 a části pozemku parc.č. 874-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“a“ o výměře 166 m2 sloučených do nově vzniklého pozemku 
parc.č. 874/2-zahrada o celkové výměře 236 m2 k.ú. Malé Hoštice panu K.K. za cenu sjednanou dohodou 42.480,00 Kč tj. 200,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 832/11)-obecní zastupitelstvo doporučuje
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u)
prodej části pozemků parc.č. 320-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“c“  o výměře 76 m2 a parc.č. 321-ost.pl.                          na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „e“ o výměře 16 m2 sloučených do pozemku parc.č. 320/2 o výměře 92 m2 k.ú. Jaktař  
  J. H. za cenu stanovenou dohodou 66.240,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1098/11)

v)
prodej pozemku parc.č. 1519-ost.pl. o výměře 533 m2 k.ú. Jaktař manželům D. a V. N. za cenu dle znaleckého posudku 590.000,00 Kč                               tj. 1.107,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 509/11)

w)
prodej části pozemku parc.č. 37-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“a“ o výměře 344 m2 a částí pozemku parc.č. 38/2-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „b“ a „c“ o výměře 26 m2 sloučených do pozemku 
parc.č. 37/5 o výměře 370 m2 k.ú. Opava-Město   I. T. za cenu dle znaleckého posudku 565.730,00 Kč tj. 1.529,00 Kč/m2 a zřízení věcného břemene přes část pozemku parc.č. 37/5 pro společnost BETTER SPEAKER s.r.o. k nemovitostí parc.č. 36 k.ú. Opava-Město (zveřejněno 
č. 1147/11)

x)
prodej části pozemku parc.č.37-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „e“ o výměře 22 m2 a části pozemku parc.č. 38/2-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“f“ o výměře 28 m2 sloučených do pozemku parc.č. 37/6 
o výměře 50 m2 k.ú. Opava-Město manželům   M. a   M. U. za cenu dle znaleckého posudku 76.450,00 Kč tj. 1.529,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 1147/11)

y)
prodej části pozemku parc.č. 1553/29-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1553/49 o výměře 291 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy   Z. R. za cenu dle znaleckého posudku          250.000,00 Kč tj. 859,00 Kč (zveřejněno č. 483/11)

z)
prodej 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)


aa)
prodej pozemku parc.č. 3229-ost.pl. o výměře 299 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti UNICONT Opava s.r.o. za cenu stanovenou  dohodou 149.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 692/11)

ab)
prodej pozemku pod garáží parc.č.  2702/310-zast.pl. a nádvoří o výměře 
26 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu F. P. za 13.000,00 Kč 
tj. 500,00,- Kč /m2 (zveřejněno č. 997/11)

ac)
prodej pozemku pod garáží parc.č.  2702/401-zast.pl. a nádvoří o výměře 23 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní J. B. za 11.500,00 Kč 
tj. 500,00,- Kč /m2 (zveřejněno č. 1071/11)

ad)
směnu pozemku parc.č. 3295-zast.pl. a nádvoří o výměře 243 m2 
k.ú. Opava-Předměstí ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc.č. 2322/29-ost.pl./ost.komunikace o výměře 146 m2 k.ú. Kateřinky
u Opavy ve vlastnictví pana J. Š. s finančním vyrovnáním (zveřejněno č. 56/12)
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ae)
směnu části pozemku parc.č. 534/1-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm „e“ o výměře 125 m2 a části pozemku parc.č. 534/2-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“c“ o výměře 45 m2 sloučených do pozemku parc.č. 534/2 o celkové výměře 170 m2, pozemku parc.č. 534/3-ost.pl./ost.komunikace o výměře 
153 m2 a části pozemku PK 342 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 350/5-orná půda o výměře 389 m2 vše                          v k.ú. Vávrovice ve vlastnictví   J. F. a pana V.F. za pozemek parc.č. 341/8-zahrada o výměře 712 m2 k.ú. Vávrovice ve vlastnictví Statutárního města Opavy (zveřejněno č. 1147/11)-obecní zastupitelstvo doporučuje

af)
směnu části pozemku parc.č. 3278-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený písm „a“ o výměře 11 m2 ve vlastnictví pana K. S. a paní E. F. za část pozemku parc.č. 2308/8-ost.pl./ost.komunikace na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „b“ a části pozemku parc.č. 2308/23-ost.pl./ost.zeleň na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „c“         o výměře  8 m2 sloučených do pozemku na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2308/34 o výměře 10 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy  vše v k.ú. Kateřinky u Opavy (zveřejněno č. 1718/11)

ag)
směnu části pozemku parc.č. 2085/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2085/5 o výměře 78 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 2081 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2081/2 o výměře 78 m2         ve vlastnictví paní L. M. vše v k.ú. Opava-Předměstí (zveřejněno 
č. 942/11) – obecní zastupitelstvo doporučuje


2. 
schvaluje

a)
revokaci usnesení ZMO č. 139/08 ZM 11 odst.2, písm. c) ze dne 12.12.2011 ( ZMO schvaluje 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    V. C.  vše v k.ú. Jaktař s finančním vyrovnáním 555.000,- Kč ze strany . V. C. 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)

b)
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   V. C.  vše v k.ú. Jaktař s finančním vyrovnáním 555.000,- Kč ze strany  V. C. a zřízení věcného břemene pozemku a to na dobu pěti let ode dne právních účinků vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí 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)
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3.
schvaluje

a)
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 3024/3-ost.pl.na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3024/6 o výměře 17 m2 
k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Slezské univerzity Opava (zveřejněno č. 577/11)

b)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 3035-vodní plocha o výměře 1537m2, parc.č. 3036-vodní plocha o výměře 10410 m2, parc.č. 3037/1-vodní plocha o výměře 2599 m2 k.ú. Jaktař a pozemků parc.č. 357-vodní plocha                   o výměře 8640 m2 a parc.č. 351/2-vodní plocha o výměře 2294 m2 
k.ú. Zlatníky u Opavy z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Povodí Odry státní podnik (zveřejněno č. 17/12)

c)
bezúplatný převod pozemku parc.č. 2322/14-ostatní.plocha, ostatní komunikace o výměře 284 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

d)
bezúplatný převod pozemku parcela 586/4-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 315 m2 zapsaném na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Opava-Město, 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 nemovitostí:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. 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 a nebudou vloženy do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu 10 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. I, 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.
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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)
návrh na bezúplatný převod   pozemku parc.č. 171/3-ostatní plocha o výměře 548 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy, který byl Geometrickým plánem č. 2713-5166/2011 ze dne 14.11.2011 oddělen z pozemku parcela číslo 171/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 744 m2,  pozemku parc.č. 205/50-ostatní plocha o výměře 1396 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy, který byl Geometrickým plánem č. 2713-5166/2011 ze dne 14.11.2011 oddělen z pozemku parcela číslo 205/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4216 m2,  pozemku parc.č. 3107/1-ostatní plocha o výměře 2241 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy, který byl Geometrickým plánem 
č. 2639-5002/2011 ze dne 19.1.2011 oddělen z pozemku parcela číslo 3107 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2855 m2,  pozemku parc.č. 3195/1-ostatní plocha o výměře 202 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy, který byl Geometrickým plánem č. 2714-66/2011 ze dne 21.11.2011 oddělen z pozemku parcela číslo 3195 ostatní plocha, zeleň o výměře 216 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 nemovitostí s omezujícími podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji 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 a nebudou vloženy do obchodních společností.  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 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  
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          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 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.
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.




f)
bezúplatný převod pozemku parcela 3187-jiná plocha o výměře 571 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 nemovitostí:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. 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 a nebudou vloženy do obchodních společností. 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:
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a)v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. I, 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.
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.


g)
revokaci usnesení ZMO č. 336/18 ZM 09 odst.1, písm. ak) ze dne 17.2.2009 (ZMO schvaluje bezúplatný převod budovy s číslem popisným 1750 na pozemku parcelní číslo 174/1 a pozemků parcelní čísla 174/1 zastavěná plocha a 174/4 ostatní plocha v katastrálním  území Opava-Předměstí, obec Opava, do vlastnictví Statutárního města Opavy a těmito závazky:
1. Nabyvatel se zavazuje, že nemovitosti, uvedené v článku II této smlouvy bude užívat pouze k účelům v souladu s veřejným zájmem, tj. k zajištění provozu mateřské školy, nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám, nezcizit je , to vše po dobu 10 let ode dne jejich nabytí.
2.Stanou-li se nemovitosti uvedené v čl. II této smlouvy před uplynutím lhůty dle odst. 1 pro nabyvatele pro účel stanovený v odst. 1 nepotřebnými a nevyužije je ani k možnému jinému druhu veřejné služby, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro 
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    zastupování státu ve věcech majetkových cenu, kterou nemovitosti měly ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle cenového předpisu platného ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostmi dle svého uvážení.
3. Úhradu dle předchozího odstavce provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude l zaplacení převodcem písemně vyzván.
4.Bude-li zjištění sankce dle odst.2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.
5.Převodce je oprávněný kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
6.Nabyvatel je povinen k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené odst.1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.


h)
bezúplatný převod budovy s číslem popisným 1750 na pozemku parcela 174/1 a pozemků parcely 174/1-zastavěná plocha a nádvoří a 174/4 ostatní plocha v katastrálním území Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat 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 a nebudou vloženy do obchodních společností.  Toto omezení se sjednává na dobu 15 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. I, 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 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.
	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. 
 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.


i)
smlouvu o budoucí darovací smlouvě (MMOPP00A9JTL)  uzavřenou mezi budoucím dárcem – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno prof.PhDr.Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem, IČ: 00300535 a budoucím obdarovaným – Povodí Odry, státní podnik se sídlem  Moravská Ostrava, Varenská 49, 701 26 Ostrava, zastoupeno Ing.Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem na základě pověření ze dne 24.7.2009, IČ: 70890021

4.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemků parc.č. 3070-ost.pl., parc.č.2123/5-ost.pl., parc.č. 2123/4-zahrada, parc.č. 2133/1-zahrada, parc.č. 2134/1-zahrada, parc.č. 2948/2-ost.pl., parc.č. 2948/3-ost.pl., parc.č. 2089/1-ost.pl., parc.č. 2090/3-ost.pl. a parc.č. 2092/2 vše v k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2301/3-ost.pl., parc.č. 2301/1, část pozemku parc.č. 2303/4-lesní pozemek k.ú. Kateřinky u Opavy a pozemek parc.č. 152/5-ost.pl. k.ú. Palhanec

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1602/3-ost.pl. a částí pozemků parc.č. 1566/1-ost.pl. a parc.č. 2066/1-ost.pl. dle zákresů na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 254/7-ost.pl.k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 792-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 826/12-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

g)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost. pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/7 o výměře 22 m2 k.ú. Kateřinky 
u Opavy za 400,00 Kč/m2
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h)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost. pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/21 o výměře 22/8 m2 k.ú. Kateřinky 
u Opavy za 400,00 Kč/m2

i)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2 za prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost. pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/8 
o výměře 22 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy

j)
vydržení části pozemku parc.č. 2431/4-ost. pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/11 o výměře 33 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy  

k)
souhlasné prohlášení mezi Statutárním městem Opava a 
ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci vzdání se vlastnického práva k pozemku parc.č. 2530/472-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí
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Kupní smlouva - dvojgaráž

Zastupitelstvo města



schvaluje



kupní smlouvu (MMOPP00BYO76), mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ELIO Slezsko a.s. se sídlem Holasovice II č. p. 202, 747 74 Holasovice, 
IČ 60913860, jednající Ing. Zdeňkem Tylem, předsedou představenstva 
a Ing.Radimem Holibkou, členem představenstva
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Smlouvy kupní a darovací – budovy, pozemky

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP006R2AX, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako prodávajícím a 
M. G., jako kupujícím - prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy - budovy a pozemky v obci Opava, části obce Předměstí – budova č. p. 1217 způsob využití obč. vybavenost na pozemku parc. č. 2290/9, budova bez čp/če způsob využití tech. vybavenost na pozemku parc. č. 2290/44,	pozemek parc. č. 2290/2 ostatní plocha o výměře 5636 m2, pozemek parc. č. 2290/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2655 m2, pozemek parc. č. 2290/10 ostatní plocha o výměře 630 m2, 	pozemek parc. č. 2290/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 a 	pozemek parc. č. 2290/72 ostatní plocha o výměře 1654 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (Vančurova 5) za celkovou kupní cenu 20.100.000,- Kč
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b)
uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP006R2ED, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako prodávajícím a 
J. L., jako kupujícím - prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy - budovy a pozemku v obci Opava, části obce Kateřinky u Opavy – budova bez čp/če - způsob využití garáž na pozemku parc. č. St. 1290  a pozemek parc. č. St. 1290 – zast. plocha a nádvoří o výměře 82 m2, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (ul. Fügnerova), za celkovou kupní cenu 340.000,- Kč


c)
uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP006R2F8, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako prodávajícím a spol.  MORAVA STAVBY s.r.o., se sídlem Olomoucká 119, 746 01 Opava, 
IČ: 26852756, jako kupujícím - prodej budovy a pozemku v obci Opava, části obce Předměstí – budova bez čp/če - způsob využití garáž                   na pozemku parc. č. 2154/69  a 	pozemek parc. č. 2154/69 – zast. plocha a nádvoří o výměře 67 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (ul. Krnovská), za celkovou kupní cenu 300.000,- Kč


d)
uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP006R2G3, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako prodávajícím a              I. E., jako kupujícím - prodej budovy a pozemku v obci Opava, části obce Předměstí – budova bez čp/če - způsob využití garáž na pozemku parc. č. 2154/68  a pozemek parc. č. 2154/68 – zast. plocha a nádvoří o výměře  51 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (ul. Krnovská), za celkovou kupní cenu 250.000,- Kč


e)
uzavření darovací smlouvy, PID MMOPP006R2DI, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
zast. prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako dárcem a Českou republikou, právo hospodaření s majetkem státu Slezské zemské muzeum, se sídlem Tyršova 705/1, 746 06 Opava, IČ: 00100595, zastoupeno Mgr. Antonínem Šimčíkem, ředitelem, jako obdarovaným – darování budovy v obci Opava, části obce Předměstí – budova bez 
čp/če - garáž ležící na pozemku parc. č. 709/6 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 16 m2, zapsána v k.ú. 
Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský 
(ul. Jánská)
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Podmínky smlouvy o provedení dražby – Milostovice

Zastupitelstvo města


schvaluje



podmínky smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby na prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – budovy a pozemku v obci Opava, části obce Milostovice - budova č.p. 15 způsob využití objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 31/1 a pozemku parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 617 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 122 pro k.ú. Milostovice, obec Opava, okres Opava, adresa Lihovarská č. or. 20, 746 00 Opava, jak následuje:

	Dražebník: JUDr. Marcela Šebrlová – RK REALIKA, 
Dolní náměstí 25, 746 01 Opava, IČ: 47635835

	Nejnižší podání : 1.300.000,-Kč
	Dražební jistota :    200.000,-Kč
	Minimální příhoz :   20.000,- Kč

	Oprávnění snížit nejnižší podání : Ne

	Odměna dražebníka : 6,00 % z ceny dosažené vydražením, přičemž v odměně jsou zahrnuty veškeré náklady dražby, včetně nákladů případné opakované dražby, včetně DPH 
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Dodatek č.1 a ručitelský závazek-SB Development s.r.o.-„ROHLÍK“ 


Zastupitelstvo města

 

schvaluje


 
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 21.6.2006 a ručitelský závazek (MMOPP00A9ME3) uzavřený mezi pronajímatelem – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava zastoupené  Prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc.-primátor, 
IČ: 00300535 a SB Developmnet s.r.o. se sídlem Za Stolářstvím 1110/7, 
724 00 Ostrava-Stará Bělá jednajícím jednatelem panem Pavlem Šenkem, IČ: 26847213
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Investiční záměr a žádost o dotaci na projekt „Oprava pomníků obětem        1. a 2. světové války“


Zastupitelstvo města


schvaluje



investiční záměr k realizaci akce podání žádosti o státní účelovou dotaci na projekt „Oprava pomníků obětem 1. a 2. světové války“ předkládaný v rámci výzvy Ministerstva obrany České republiky - program ISPROFIN  č. 107 190 „Zachování a obnova historických tradic“
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Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace


Zastupitelstvo města


schvaluje



Dodatek č. 5 (MMOPP009QJUS) ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace ze dne 18. 09. 2007
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Udělení Ceny Statutárního města Opavy J.N. za celoživotní zásluhy o rozvoj vzdělání, výchovy a  sportu ve městě Opava


Zastupitelstvo města


schvaluje



udělení Ceny Statutárního města Opavy J.N. za celoživotní zásluhy o rozvoj vzdělání, výchovy a sportu ve městě Opava 
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Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město za rok 2011
Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2012


Zastupitelstvo města



bere na vědomí


a)
hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Opava za rok 2011 


b)
Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2012
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Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2012/2013

Zastupitelstvo města



bere na vědomí



informaci k zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2012/2013
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Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava za rok 2011

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



Výroční zprávu o činnosti MP Opava za rok 2011
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Dotace ostatní

Zastupitelstvo města

1.

schvaluje



smlouvu o účelové dotaci MMOPP00CXNQM, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města          a Martinem Žižlavským s místem podnikání Krnovská 28/45, 746 01 Opava, IČ 65518161, na náklady související s provozem kina Mír v Opavě, ve výši 200.000,00 Kč


2.
bere na vědomí



informaci o zániku důvodu schválení návrhu dodatku č.1 MMOPP00CXQOB ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace MMOPP00CXQX2 mezi Statutárním městem Opava a společností HALA OPAVA a.s., schválenou ZMO dne 19.9.2011, usn. č. 132/07 ZM 11


3.


a)
bere na vědomí 


aa)
informaci o vyúčtování poskytnuté finanční dotace Obci Slavkov se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, IČ 00300667, na pořízení dokumentace pro stavební řízení, schválené ZMO dne 17.6.2008, usn.č. 247/13 ZM 08, bod 1, písm. m)


ab)
Informaci o porušení rozpočtové kázně z důvodu nevrácení části dotace ve výši 117.572,00 Kč v řádném termínu na základě vyúčtování této dotace ze dne 10.1.2011


ac)
Rozhodnutí o vyměření penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 36.917,60 Kč

b)
promíjí


penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 36.917,60 Kč
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c)
schvaluje



smlouvu o účelové dotaci  MMOPP00CXNPR,  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Obcí Slavkov se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, IČ 00300667, zastoupenou Vladimírem Chovancem, starostou, na pořízení dokumentace pro stavební řízení, ve výši 117.572,00 Kč



4.
schvaluje



  
Rozpočtové opatření č. 2012/1/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 200.000,00 Kč








Martin Žižlavský




(3313,5212,00000000,0020,0000431000000)
+ 200.000,00 Kč








rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 117.572,00 Kč








dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 117.572,00 Kč








dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 117.572,00 Kč








Obec Slavkov




(2219,6341,00000000,0020,0000420000000)
+ 117.572,00 Kč
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Příprava investiční akce – smluvní vztah

Zastupitelstvo města


schvaluje



smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 13/2012/PRI (MMOPP009TIGU) mezi P. H., bytem Opava a Statutárním městem Opavou na výkup části pozemku parc.č. 1985/54 – orná půda, v předpokládané výměře 178 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu dle znaleckého posudku vypracovaným dle platných právních předpisů o oceňování majetku v době uzavření kupní smlouvy, a to po realizaci akce „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy – Otice - Opava (státní hranice)“
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Realizace investičních akcí v roce 2011

Zastupitelstvo města


bere na vědomí



předložený přehled plnění investic 2011
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Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012


Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CFDGG, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ANIMOU VIVA o.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 520.000,00 Kč

b)
smlouvu, MMOPP00CFCTU, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ:  00300535, Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČ: 40613411, zastoupena Michaelem R. Stannettem, národním velitelem, ve výši 1.653.000,00 Kč

c)
smlouvu, MMOPP00CFCUP, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným, 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Centrem 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ: 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 670.000,00 Kč


d)
smlouvu, MMOPP00CFCVK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ: 00494453, zastoupenou Anežkou Marií Dedkovou, provinční představenou, ve výši 550.000,00 Kč

e)
smlouvu, MMOPP00CFCXA, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní, ve výši 585.000,00 Kč


f)
smlouvu, MMOPP00CFCZ0, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a EUROTOPIÍ Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, 
IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou 
- prokuristou, ve výši 425.000,00 Kč
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g)
smlouvu, MMOPP00CFD0O, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FOKUSEM 
– OPAVA se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, 
IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 785.000,00 Kč

h)
smlouvu, MMOPP00CFD1J, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., 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 700.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města

i)
smlouvu, MMOPP00CFD2E, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, 
IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 6.682.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města

j)
smlouvu, MMOPP00CFD39, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a KAFIROU o.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 300.000,00 Kč


k)
smlouvu, MMOPP00CFD5Z, 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 Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 620.000,00 Kč


l)
smlouvu, MMOPP00CFD7P, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením OPEN HOUSE se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, 
IČ: 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, 
ve výši 160.000,00 Kč


m)
smlouvu, MMOPP00CFD8K, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pečovatelskou službou OASA o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, 
IČ: 26839857, zastoupenou MUDr. Petrem Slaným, statutárním zástupcem, 
ve výši 600.000,00 Kč 


n)
smlouvu, MMOPP00CFDAA, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ: 65399447, zastoupenou Josefem Stiborským, prezidentem, ve výši 110.000,00 Kč







  o)
Rozpočtové opatření č. 2012/2/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 400.000,00 Kč








ANIMA VIVA o.s. – sociální poradna




(4312,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 120.000,00 Kč
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Armáda spásy v ČR – azylové domy




(4374,5221,00000000,0040,0000153000000)
 + 1.578.000,00 Kč








Armáda spásy v ČR – sociální rehabilitace




(4344,5221,00000000,0040,0000153000000)
+ 50.000,00








Armáda spásy v ČR – komunitní centrum




(4359,5221,00000000,0040,0000153000000)
+ 25.000,00








Centrum pro zdravotně postižené – poradna




(4312,5222,00000000,0040,0000102000000)
 + 120.000,00 Kč








Centrum pro zdravotně postižené – osobní asistence




(4351,5222,00000000,0040,0000102000000)
 + 550.000,00 Kč








Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky




(4357,5223,00000000,0040,0000154000000)
 + 550.000,00 Kč








ELIM Opava – nízkoprahové kluby pro děti a mládež




(4375,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 300.000,00 Kč








ELIM Opava – krizové centrum




(4372,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 200.000,00 Kč









ELIM Opava – sociálně aktivizační služby




(4371,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 10.000,00 Kč








ELIM Opava – dobrovolnické centrum




(4359,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 75.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – nízkoprahové kluby




(4375,5221,00000000,0040,0000165000000)
 + 300.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 50.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – sociálně aktivizační služby




(4371,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 75.000,00 Kč








FOKUS-Opava – služby následné péče




(4376,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 87.000,00 Kč
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FOKUS-Opava – podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 60.000,00 Kč








FOKUS-Opava – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 470.000,00 Kč








FOKUS-Opava – chráněná dílna




(4377,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 168.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí – asistenční, mediační a terapeutické centrum




(4379,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 500.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí – pomoc sociálně ohroženým rodinám




(4371,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 200.000,00 Kč








Charita Opava – denní stacionář, klub seniorů




(4356,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.262.000,00 Kč








Charita Opava – chráněné bydlení




(4354,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 980.000,00 Kč








Charita Opava – sociální rehabilitace




(4345,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 270.000,00 Kč








Charita Opava – hospicová péče




(4344,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 500.000,00 Kč








Charita Opava – pečovatelská služba




(4351,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 800.000,00 Kč








Charita Opava – chráněné dílny




(4377,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 2.300.000,00 Kč








Charita Opava – mateřské centrum




(4371,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 25.000,00 Kč








Charita Opava – občanská poradna




(4379,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 270.000,00 Kč








Charita Opava – krizová pomoc




(4372,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 275.000,00 Kč








KAFIRA o.s. – odb. soc. poradenství




(4312,5222,00000000,0040,0000160000000)
 + 100.000,00 Kč
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KAFIRA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000160000000)
 + 200.000,00 Kč








Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“




(4376,5222,00000000,0040,0000155000000)
 + 620.000,00 Kč








OPEN HOUSE – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000167000000)
+ 160.000,00 Kč








Pečovatelská služba OASA Opava




(4351,5221,00000000,0040,0000428000000)
+ 600.000,00 Kč








Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých




(4312,5222,00000000,0040,0000157000000)
 + 110.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2012




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 14.360.000,00 Kč
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Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2011


Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky za rok 2011


b)
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 – 2015 za rok 2011
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Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj


Zastupitelstvo města


schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se ruší OZV č. 8/2007, o stanovení času provozu výherních hracích přístrojů

Zastupitelstvo města

 
schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2007, o stanovení času provozu výherních hracích přístrojů
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Granty 2012 - vyhodnocení

Zastupitelstvo města


schvaluje


a)
rozdělení finančních prostředků do jednotlivých grantových programů         pro   rok 2012

b)
finanční dotace žadatelům umístěných v rámci schváleného objemu finančních prostředků v jednotlivých grantových programech pro rok 2012 dle přílohy č. 1, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení
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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 29.11.2011 do 15.02.2012
zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 07.12.2011 do 24.02.2012


Zastupitelstvo města


bere na vědomí


a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 29.11.2011               do 15.02.2012


b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 07.12.2011 do 24.02.2012
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 29.11.2011


Zastupitelstvo města


bere na vědomí



informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města       za období od 29.11.2011
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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.	                               Mgr. Dalibor Halátek   v.r.
                                     primátor			               	          náměstek primátora
		




		

