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Volba ověřovatelů zápisu


Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 14.12.2015, a to:


	p. Petra Pavlíčka
	p. Milana Němce
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Volba členů navrhované komise


Zastupitelstvo města


volí


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 14.12.2015 ve složení:


	předseda: Ing. Tomáš Navrátil

člen: MUDr. Miroslava Kolář
člen: Ing. Vladimír Javorský 
	člen: Ing. arch. Jan Zelinka 
	člen: Mgr. Alexandr Burda 
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Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy


Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
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Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

Zastupitelstvo města


souhlasí


se vzdáním se předkupního práva na převzetí těchto hrobek: 
č. 3/roh.h./2     cena 37.000,00Kč
č. 5/I/1-2          cena 35.000,00Kč 
č. 16/I/35         cena 12.000,00Kč
umístěných na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy
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Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu


Zastupitelstvo města


schvaluje


Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se sazbou poplatku ve výši 495,00 Kč s účinností od 01.01.2016
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Darovací smlouva (2 ks AED defibrilátoru LifePoint, 2 ks dětských elektrod pro AED LifePoint, 2 ks záchranářského kufru IP67)



Zastupitelstvo města


schvaluje


darovací smlouvu, (MMOPP004FKRC) mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 728 99  Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz,  IČ  75151502, zastoupená plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku 
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene



Zastupitelstvo města


schvaluje

	

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP009WHOU) mezi společností OPAREAL s.r.o se sídlem Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, IČ 27809358 zastoupenou Ing. Vladanem Šafarčíkem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění jímky 1 a odlučovače  ropných látek   v pozemku parc.č. 19/2 v k.ú. Opava - Město pro stavbu Parkovacího domu na náměstí Osvoboditelů za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 7.180,00 Kč včetně DPH


	

smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, (MMOPP00FMZUA) mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,        IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění  1 stožáru veřejného osvětlení a vedení veřejného osvětlení 
v pozemku parc.č.  562/3 v k.ú. Opava - Město za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH


	

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 318/1508/15/Gř, (MMOPP00EOCVD) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,       746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění  podzemního vedení veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 3239/19 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 a I/56, Spojka S1 v Opavě“ SO 454 – VO okružní křižovatky na ul. Hlučínské“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši     100,00 Kč včetně DPH
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Prodej splaškové kanalizace na ul. Bílovecká


Zastupitelstvo města


schvaluje

	

kupní smlouvu č. 351/KS/OP/K/2015 (MMOPP00FM5LD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a              Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva týkající se prodeje splaškové kanalizace z potrubí PP o profilu DN 300 v délce 75,50m uložené v pozemcích parc.č. 3205/112, 2759/19, 3205/11, 2759/18 v katastrálním území Kylešovice v rámci stavby „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace, 2. etapa – část stoky G-2 šachty Š5 po šachtu Š4a“ za jednorázovou úplatu ve výši 170.000,00 Kč + DPH
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b)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM5KI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 23 Ostrava IČ 00095711 zastoupenou                  Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace pro umístění podzemního vedení splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 2759/18 v k.ú.  Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace, 2. etapa – část stoky G-2 šachty Š5 po šachtu Š4a“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH
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Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“



Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00BB3LM), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje
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Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci


Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu MMOPP00E4OMI, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupeným Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava
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Rozpočet města na rok 2016,  rozpočtový výhled 2017 - 2018


Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2016 uvedený v příloze č.1


schvaluje


rozpočtový výhled na roky 2017–2018 uvedený v příloze č. 5
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3.
uděluje



kompetence radě města a odboru finančnímu a rozpočtovému 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 2016 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. z položek „rezervních“ do jednotlivých akcí nebo jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou


4.
zmocňuje


vedoucího odboru finančního a rozpočtového a vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2015 v případech, kdy finanční prostředky jsou rezervovány v rozpočtu na rok 2015, ale výdej za ně se uskuteční v roce 2016, případně později
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Dotace ostatní


Zastupitelstvo města





bere na vědomí


žádost o finanční dotaci Daniely Riesové se sídlem Zámecký okruh 55/9, 746 01 Opava, IČ 86979027, na Světový pohár Disco dance 2015 v Ostravě a Mistrovství světa v Disco Dance 2015 v Bochumi, ve výši 60.000,00 Kč



schvaluje

a1)
smlouvu, MMOPP00CX3VT, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Danielou Riesovou se sídlem Zámecký okruh 55/9, 746 01 Opava, IČ 86979027, na Světový pohár Disco dance 2015 v Ostravě a Mistrovství světa v Disco Dance 2015 v Bochumi, ve výši 20.000,00 Kč


a2)
Rozpočtové opatření č. 2015/40/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 20.000,00 Kč








Daniela Riesová




(3429,5212,00000000,0020,0000452000000)
   + 20.000,00 Kč
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bere na vědomí


žádost o finanční dotaci Street Hockey Clubu Opava se sídlem Opava, IČ 68177461, na dofinancování provozních nákladů clubu, ve výši 150.500,00 Kč



schvaluje

b1)
smlouvu, MMOPP00CX3T3, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Street Hockey Clubem Opava se sídlem Opava, IČ 68177461, zastoupeným Ing. Dušanem Vladařem, předsedou a Michalem Blažkem, členem výboru na dofinancování provozních nákladů clubu, ve výši 50.000,00 Kč


b2)
Rozpočtové opatření č. 2015/41/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 50.000,00 Kč








Street Hockey Club




(3419,5222,00000000,0020,0000411000000)
  + 50.000,00 Kč








bere na vědomí

c)
žádost o finanční dotaci Elimu Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava Kateřinky, IČ 02278197, na dofinancování dobrovolnického centra v roce 2015, ve výši 100.000,00 Kč



schvaluje

c1)
smlouvu, MMOPP00CWU13, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Elim Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava Kateřinky, IČ 02278197, zastoupená Mgr. Pavlínou Němcovou, statutárním zástupcem, na dofinancování dobrovolnického centra v roce 2015, ve výši 100.000,00 Kč


c2)
Rozpočtové opatření č. 2015/42/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 100.000,00 Kč








Elim Opava o.p.s.




(4359,5222,00000000,0020,0000161000000)
  + 100.000,00 Kč








bere na vědomí

d)
žádost o finanční dotaci spolku Naučíme naše děti sportovat, z.s. se sídlem Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČ 03193110, na náklady související s projektem „Naučíme naše děti sportovat“, ve výši 400.000,00 Kč
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schvaluje

d1)
smlouvu, MMOPP00CWTZK, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a spolkem Naučíme naše děti sportovat, z.s. se sídlem Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČ 03193110, zastoupeným Miroslavem Glosem, jednatelem, na náklady související s projektem „Naučíme naše děti sportovat“, ve výši 200.000,00 Kč


d2)
Rozpočtové opatření č. 2015/43/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 200.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000120,0020,0002990000000)
+ 200.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000120,0020,0002990000000)
   - 200.000,00 Kč








Naučíme naše děti sportovat




(3421,5221,00000120,0020,0000489000000)
 + 200.000,00 Kč




2.
bere na vědomí


stažení žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy SK Pepa centrum Opava, se sídlem U Fortny 49/10, 746 01 Opava, IČ 47814381, na náklady související s konáním 37. ročníku Grand Prix Pepa Opava, ve výši 150.000,00 Kč 
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Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2016


Zastupitelstvo města


schvaluje

	

podání žádosti o neinvestiční dotaci s názvem „Terénní práce v Opavě 2016“ v rámci dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – dotační program Podpora terénní práce pro rok 2016


	

finanční spoluúčast města žádosti „Terénní práce v Opavě 2016“ ve výši 126.289,00 Kč
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Příprava investiční akce – smluvní vztahy


Zastupitelstvo města


schvaluje


smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 
č. 43/2015/PRI (MMOPP00GGO5L) mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451, zastoupenými Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města na umístění lávek nad vodním tokem, potrubí a vyústních objektů, vše v pozemcích parc. č. 1007 a 1092 v k.ú. Komárov u Opavy 
za jednorázovou úhradu v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě 
– Komárov“ (II. etapa) 
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Investiční akce „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4662 v Komárově“ – dohoda o narovnání



Zastupitelstvo města


schvaluje


dohodu o narovnání č. 39/2015/PRI (MMOPP00GGOBR) ke smlouvě o dílo MMOPP00GGPCF mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném     Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Dálniční stavby 
Praha, a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 40614948, 
DIČ: CZ40614948, zastoupenou Ing. Tomášem Hajičem, předsedou představenstva a.s. a Ing. Michaelem Procházkou, členem představenstva a.s. 
v rámci akce „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4662 v Komárově“
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Realizace investičních akcí v roce 2016


Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený seznam investičních akcí na rok 2016 s tím, že v roce 2016 budou realizovány akce uvedené pod oddílem „zařazené k realizaci v roce 2016“ a akce 
pod oddílem „dotační tituly“ jen v případě získání dotace




	214/11 ZM 15

Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2016


Zastupitelstvo města


schvaluje


seznam projektových dokumentací na rok 2016
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Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



Zastupitelstvo města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGO4Q) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, zastoupenou Ing. Janem Jelínkem, specialistou výrobního ředitele provozu Ostrava DDS a Ing. Pavlem Mertou, vedoucím nabídkového týmu

	cena díla dle smlouvy				    6.914.084,00 Kč

změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                      -  231.214,00 Kč
celková cena					    6.682.870,00 Kč
DPH 21%						    1.403.402,70 Kč
	nová cena celkem s DPH				    8.086.272,70 Kč
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Investiční akce „ZŠ Komárov - tělocvična“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


Zastupitelstvo města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGO3V) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 11, 702 00  Ostrava - Přívoz, IČ: 64610225, zastoupenou Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva

	cena díla dle smlouvy				   20.415.000,00 Kč
	změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                	-   120.754,25 Kč
	celková cena					   20.294.245,75 Kč

DPH 21%						     4.261.791,61 Kč
	nová cena celkem s DPH				   24.556.037,36 Kč
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Majetkové záležitosti


Zastupitelstvo města


schvaluje

	
kupní smlouvu (PID MMOPP00EO8N9) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
J. a Ing. J. S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1453/2 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 135.040,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 odst..1. písm. m) schvaluje)


	

kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00EO8ZL) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a panem M. M., paní J. M., panem D. M., manžely J. a L. Ch., manžely P. a D. K., panem D. K., paní L. Č. a Mgr. D. M. jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej části pozemku parc.č. 2724/16 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2724/147 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 351.495,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy  
(RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 odst.1. písm. e) schvaluje)


	

kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva (PID MMOPP00EOA73) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako prodávajícím a paní A. B., paní K. F., panem R. H., panem P. N., paní L. S.
a paní L. S. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 1223/3 – ostatní plocha, parc.č. 1223/4 – ostatní plocha, parc.č. 1223/7 
– ostatní plocha, parc.č. st. 2008/1 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 
st. 2009 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2010 – zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc.č. st. 2011 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za kupní cenu 268.676,00 Kč (cena dle zásad) (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. a) schvaluje)


	

kupní smlouvu (PID MMOPP00EOAE4) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Ing. K. a J. T. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1885/3 – zahrada a části pozemku parc.č. 1885/1 – zahrada, označené jako písm. „a“ , která se dle nezapsaného geometrického plánu slučuje do pozemku parc.č. 1885/3 - zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 184.320,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy 
(RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. b) schvaluje)

e)
kupní smlouvu (PID MMOPP00EOAD9) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným          Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
J. a D. Š. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1885/1 – zahrada, označené jako písm. „b“ , která se dle nezapsaného geometrického plánu slučuje do pozemku parc.č. 1885/2 
- zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 65.280,00 Kč 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. c) schvaluje)
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f)
kupní smlouvu (PID MMOPP00EOAFZ) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem L. J. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1888/1 – zahrada, označené jako písm. „c“ , a části pozemku parc.č. 1885/1 – zahrada, označené jako písm. „e“, které se dle nezapsaného geometrického slučují 
do pozemku parc.č. 1888/3 - zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.880,00 Kč tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. d) schvaluje)

g)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FM7PF) mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Ing. T. a Mgr. M. P. a manžely Z. a Ing. Š. Š. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 483 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 160.000,00 Kč tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 2.12.2015, č.usn. 910/27 RM 15 bod 1. písm. b) schvaluje)

h)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FM7BD) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a paní L. H., manžely F. a R. M., panem M. P., panem D. S., manžely R. 
a M. S., paní A. Š., paní H. B., panem J. G., manžely M. a O. H., panem J. K., paní D. S., paní J. S., panem M. F., paní P. H., panem J. I., paní H. T., paní K. V., Mgr. P. S., Ing. T. B., manžely J. a T. Š., paní A. J. a manžely P. a J. P. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1853/21 – zahrada 
a pozemků parc.č. 1853/22, parc.č. 1853/17, parc.č. 1853/14, parc.č. 1853/13, parc.č. 1853/15 a parc.č. 1853/16 – vše zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 158.394,00 Kč (cena dohodou) 
(RMO 2.12.2015, č.usn. 910/27 RM 15 bod 1. písm. c) schvaluje)

i)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FM8B6) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností FILSON s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 659/1 – zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 659/3 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař, za kupní cenu 1.136.200,00 Kč 
tj. 650,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) (RMO 2.12.2015, č.usn. 910/27 RM 15 bod 1. písm. d) schvaluje)

j)
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00FM6Z8) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing.  Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím 
a panem J. M., panem P. P.,  manžely Ing. B. a J. Š., manžely J. a P. Š. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 491/5 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 491/2 - zahrada, vše k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 170.319,00 Kč (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy + náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. f) schvaluje)


k)
kupní smlouvu (PID MMOPP00EO8JT) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem P. B., panem J. Š., panem MUDr. J. U., panem M. U., jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2774 – zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 410.880,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. g) schvaluje)
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l)
kupní smlouvu (PID MMOPP00EO8YQ) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely J. a I. B., manžely Ing. S. a A. B., panem D. Ch., paní K. Ch., paní M. K., paní R. P., panem M. R., panem P. T. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 872 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 873 - zahrada, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 536.863,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy 
+ náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu 
(RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. h) schvaluje)

m)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FM6XI) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem M. P., panem J. P. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 1208/9 – ostatní plocha, parc.č. 1209/3 – ostatní plocha, parc.č. 1209/5 – ostatní plocha, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 39.730,00 Kč, tj. 290,00 Kč/m2 (cena 
dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. i) schvaluje)

n)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FM6YD) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. st. 174/3 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 175/3 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1208/12 – ostatní plocha,  část pozemku parc.č. 1209/14 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1209/33, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 81.780,00 Kč, 
tj. 290,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy  (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. j) schvaluje)

o)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FM70W) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely J. 
a V. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 242 
– ostatní plocha, část pozemku parc.č. 201/2 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 201/16, parc.č. 201/17, 
k.ú. Milostovice, za kupní cenu 28.800,00 Kč, tj. 240,00 Kč/m2 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle předložené smlouvy  (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. k) schvaluje)


p)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FM7S0) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Mgr. M. a D. Ch., manžely Mgr. P. a Ing. H. H., paní M. M., panem Mgr. P. M., manžely J. a L. V., panem R. V. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2373/330 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 248.960,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.1. písm. l) schvaluje)
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2.
schvaluje

a)
smlouvu o bezúplatném převodu (PID MMOPP00A0EJ7) mezi Tělovýchovnou jednotou Slavia Malé Hoštice se sídlem Sportovní 485/3, Malé Hoštice, 74705 Opava, IČ 44941994, zastoupenou Gűnterem Holleschem, předsedou jako převodcem a  Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemku parc. č. 599 – zastavěná plocha  a nádvoří,  jehož součástí je stavba č.p. 485 - stavba občanského vybavení, pozemku   parc. č. 600/1 – ostatní plocha, pozemek parc. č. 600/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba a pozemek parc. č. 600/3 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. - stavba občanského vybavení, vše k.ú. Malé Hoštice (RMO 2.12.2015, č.usn. 910/27 RM 15 bod 1 písm. f) schvaluje)


b)
kupní smlouvu (MMOPP00FM850) mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem územního pracoviště Ostrava, 
na základě Příkazu č. 6/2014, ve znění účinném od 12.8.2015, IČ 69797111 jako prodávající a  Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je koupě části pozemku parc.č. 712 
– zastavěná plocha a nádvoří označená dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 712/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
za kupní cenu 1.375.000,00 Kč, tj. 1.189,00 Kč/m2 (RMO 2.12.2015, č.usn. 910/27 RM 15 bod 1 písm. g) schvaluje)

c)
dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci a smlouvu                 o zřízení věcného břemene (PID MMOPP00EO8PZ) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, panem Z. D., panem M. G., paní A. G., paní L. P., paní MUDr. J. Š., jejímž předmětem je zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  pozemku parc.č. 167/1 – zahrada, oddělením části pozemku označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 167/3 
- zahrada, parc.č. 167/4 - zahrada, vše k.ú. Komárov u Opavy (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.2.) schvaluje)


¨

3.
schvaluje


dodatek č. 3 (PID MMOPP00EO9SD) ke Smlouvě o nájmu a o budoucí kupní smlouvě ze dne 29.5.2009 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2010 
a Dodatku č. 2 ze dne 15. 1. 2014 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Z. K. jako kupujícím (RMO 2.12.2015, č.usn. 910/27 RM 15 bod 1 písm. e) schvaluje)



4.
schvaluje 


záměr prodeje pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda a 2577/1 – orná půda, 
k.ú. Kylešovice (RMO 7.10.2015, č.usn. 785/23 RM 15 odst.2, schvaluje)
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5.
neschvaluje

a)
záměr směny pozemků parc. č. 2292, 2289, 2294 v k.ú. Kylešovice   
ve vlastnictví  MUDr. P. S. za části pozemků parc. č. 2349/9, 2349/10, 2349/11, 2370/2 a 2370/20 k.ú. Opava – Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, ve vlastnictví Statutárního města Opava (RMO 23.9.2015, č.usn. 732/22 RM 15, neschvaluje)


b)
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1563 – orná půda, a parc.č. 2165/1 - orná půda, oba k.ú. Jaktař, dle zákresu ve snímku katastrální mapy 
(RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod 7 písm. c) neschvaluje)

c)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2 na cenu 307,00 Kč/m2 za prodej podílů 
o velikosti 5986/10000 pozemku parc.č. 574/28 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod 7. písm. d) neschvaluje)

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 461/1 – zahrada, k.ú Suché Lazce 
(RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod 7. písm. f) neschvaluje)

e)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1403 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy (RMO 2.12.2015, č.usn. 910/27 RM 15 bod 2 ) neschvaluje)

f)
záměr prodeje pozemků parc.č. 1663/2 – orná půda, parc.č. 1663/4 – orná půda, parc.č. 1663/5 – zahrada, k.ú. Kylešovice (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod.7.  písm. e) neschvaluje)
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Majetkové záležitosti – garážiště a pozemky pod garážemi


Zastupitelstvo města


schvaluje
- garážiště Otická 


kupní smlouvu (PID MMOPP00EO8W0) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Bc. P. P. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/390 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod 3) schvaluje)


2.
schvaluje
- garážiště Jiráskova


kupní smlouvu (PID MMOPP00EO8QU) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem J. M. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/68 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod 4) schvaluje)
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3.
schvaluje
- garážiště Jaselská


kupní smlouvu (PID MMOPP00EOABJ) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely J. a H. H. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/16           na pozemku parc.č. 2154/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 7.513,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dohodou) (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod 5) schvaluje)


4.
schvaluje


kupní smlouvu (PID MMOPP00EDT17) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní E. S. jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 553/7 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) (RMO 11.11.2015, č. usn. 823/25 RM 15 odst.6.,schvaluje)


5.
neschvaluje

a)
prodej podílu o velikosti 1/16 na pozemku parc.č. 2154/2 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, p. Č. (RMO 11.11.2015, č.usn. 823/25 RM 15 bod 7. písm. a) neschvaluje)

b)
záměr prodeje pozemků pod garážemi na ulici Vojanova, katastrální území Opava – Předměstí (RMO 2.12.2015, č. usn. 910/27 RM 15 odst.3., neschvaluje)
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Rozpočtová opatření 2015


Zastupitelstvo města


revokuje


Rozpočtové opatření č. 2015/44/Z


ve výdajích – odbor sociálních věcí



Fond ohrožených dětí




asistenční, mediační a terapeutické centrum
 



(4379,5222,00000000,0040,0000101230000)
- 119.750,00 Kč




  



pomoc sociálně ohroženým rodinám




(4371,5222,00000000,0040,0000101230000)
- 157.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2015




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
+ 276.750,00 Kč
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Harmonogram zasedání ZMO na rok 2016


Zastupitelstvo města


schvaluje


harmonogram zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2016:
08. 02. 2016
25. 04. 2016
20. 06. 2016
19. 09. 2016
12. 12. 2016
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Personální záležitosti


Zastupitelstvo města


schvaluje


neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku ve výši 240,00 Kč/hod pro rok 2016, která jim bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce
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Úprava pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy


Zastupitelstvo města


schvaluje


upravené pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy 



	223/11 ZM 15

Žádost o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015


Zastupitelstvo města


bere na vědomí


opětovnou žádost o rozšíření OZV 3/2015 ze dne 20.10.2015, podanou společností AUTO GAMES a. s., IČ: 25544608, Praha Modřany, V potočkách 1020/6


2.
neschvaluje


změny v příloze č. 1 s názvem „Určení veřejně přístupných míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her“ k obecně závazné vyhlášce          č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her navrhované ve výše uvedené žádosti
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Udělení Ceny statutárního města Opavy Leu Heinovi


Zastupitelstvo města


schvaluje

	

udělení Ceny statutárního města Opavy panu Leo Heinovi za celoživotní přínos opavskému loutkoherectví  


	

přiznání finanční odměny panu Leo Heinovi, bytem Opava, ve výši dle předloženého návrhu




	225/11 ZM 15

Zrušení OZV 13/2005 a přijetí Zásad pro užívání znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí



Zastupitelstvo města


schvaluje

	

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, o zrušení Obecně závazné Vyhlášky č. 13/2005, o užívání znaku a vlajky Statutárního Města Opavy a znaků a vlajek městských částí 


	

Zásady pro užívání znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí
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Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy


Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
zrušení Zásad ocenění a poct statutárního města Opavy platných od 1. 1. 2012

b) 
Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy 
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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 10. 09. 2015 do 02. 12. 2015

zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 18. 09. 2015 do 11. 12. 2015


Zastupitelstvo města


bere na vědomí

a)
činnost Rady statutárního města Opavy za období od 10. 09. 2015 
do 02. 12. 2015

b)
činnost Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy za období od 18. 09. 2015 do 11. 12. 2015
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Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 10. 09. 2015



Zastupitelstvo města


bere na vědomí


informaci o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
za období od 10. 09. 2015
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO


Zastupitelstvo města


bere na vědomí


zprávu o kontrole přijatých usnesení Zastupitelstva statutárního města Opavy
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Změny v orgánech města

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí


rezignaci Ing. Marka Veselého na člena rady města


2.
rozhodlo

a)
o tom, že způsob odvolání primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města bude veřejný s použití hlasovacího zařízení
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b)
že, způsob odvolání primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města dle písmene a) tohoto usnesení bude aplikován zastupitelstvem města pouze na dnešním zasedání zastupitelstva města v bodu programu č. 38/11 „Změny v orgánech města“



c)

že, se nejedná o návrh trvalé změny Jednacího řádu zastupitelstva statutárního města Opavy


3.
odvolává



podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


a)
z funkce člena rady města a primátora Ing. Martina Vítečka

b)
z funkce členky rady města a 1. náměstkyně primátora Mgr. Simonu 
Bierhausovou

c)
z funkce člena rady města a náměstka primátora Mgr. Dalibora Halátka

d)
z funkce člena rady města a náměstka primátora p. Josefa Stiborského

e)
z funkce člena rady města p. Milana Němce

f)
z funkce člena rady města p. Adama Ludvíka Kwieka

g)
z funkce člena rady města Ing. Lukáše Kovaříka

h)
z funkce člena rady města Mgr. Libora Menšíka


i)
z funkce člena rady města p. René Holušu
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Volební komise pro volební období 2014 - 2018

Zastupitelstvo města

1.
bere na vědomí


rezignaci člena volební komise pana Ing. Jana Sedláčka

2.
volí


PhDr. Jiřího Juchelku, PhD.  členem volební komise na volební období 2014 - 2018
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3.
bere na vědomí


nové složení volební komisi pro volební období 2014 – 2018:


Bc. Hana Brňáková -   předsedkyně volební komise



Ing. Jana Kolarczyková – členka volební komise



Ing. Libor Pečonka – člen volební komise



Ing. arch. Petr Mlýnek – člen volební komise



Mgr. Olga Pavlíčková – členka volební komise



Ing. Ondřej Tůma – člen volební komise



PhDr. Jiřího Juchelku, PhD. – člen volební komise



Ing. arch. Jan Zelinka – člen volební komise



p. Hanuš Jan – člen volební komise
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Volba primátora

Zastupitelstvo města


volí


Ing. Radima Křupalu do funkce primátora Statutárního města Opavy 





233/11 ZM 15

Volba náměstků primátora a dalších členů rady města

Zastupitelstvo města


volí

a)
Mgr. Dalibora Halátka do funkce náměstka primátora města


b)
Ing. Martina Vítečka do funkce náměstka primátora města

c) 
p. Josefa Stiborského do funkce náměstka primátora města

d)
Mgr. Alexandra Burdu do funkce člena rady města 

e)
Mgr. Tomáše Čvančaru do funkce člena rady města

f)
Ing. Lukáše Kovaříka do funkce člena rady města

g)
p. Adama Ludvíka Kwieka do funkce člena rady města
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h)
p. Libora Moravce do funkce člena rady města

i)
p. Milana Němce do funkce člena rady města

j)
Ing. Jana Sedláčka do funkce člena rady města
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Určení 1. náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v  době                 jeho nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora


Zastupitelstvo města

1.
určuje


Ing. Martina Vítečka 1. náměstkem primátora města

2.
určuje



že v době nepřítomnosti primátora města zastupují primátora města náměstci primátora města v tomto pořadí:

a)
Ing. Martin Víteček


b)
Mgr. Dalibor Halátek

c)
p. Josef Stiborský
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Svěření úkolů primátorovi města a náměstkům primátora

Zastupitelstvo města


svěřuje

a)
primátorovi města Ing. Radimu Křupalovi úkoly na úsecích:
finance
interní audit
Městská policie Opava
kancelář primátora
vnější vztahy
reprezentace města
kultura


b)
1. náměstkovi primátora města Ing. Martinu Vítečkovi úkoly na úsecích: 
majetek města
informatika
sport
Městské lesy Opava p.o.
spolupráce s městskými částmi
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c)
náměstkovi primátora města Mgr. Daliboru Halátkovi úkoly na úsecích: 
rozvoj města
příprava a realizace investic
životní prostředí
Technické služby Opava s.r.o.
odbor hlavního architekta
turistický ruch


d)
náměstkovi primátora panu Josefu Stiborskému úkoly na úsecích:
školství
prevence kriminality
sociální věci
doprava
Městský dopravní podnik Opava a.s.







Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor
Ing. Martin Víteček  v.r.
1. náměstek primátora


