Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz
r

USNESENI
z 13. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 17. 8.

2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu
12. Schválení návrhové komise
1.3. Schválení programu

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře
3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
3.1. Zpráva o plnění úkolů z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 18. 5. 2020
4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města
5. Kancelář úřadu
5.1. Návratné finanční výpomoci - „kotlíkové půjčky“
52. Dodatek č. 1 k Výzvě č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn
nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech
53. Kontrolní výbor - Usnesení ze 7. jednání Kontrolního výboru, Zápis z jednání Kontrolního
výboru, Zápis o provedené kontrole dne 9. 6. 2020, Stanovisko k usnesení Kontrolního
výboru
5.4. Závěrečný účet DSO SOH za rok 2019
5.5. Závěrečný účet SOMH-z za rok 2019

6. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
6.1. Darování spoluvlastnického podílu o velikosti 1/48 pozemku parc.č. 4507 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku
62. Majetkoprávní narovnání pozemku parc.č. 2191/3 v k.ú. Kravaře ve Slezsku - legalizace
stávajícího stavu (kupní smlouva
6.3. Žádost o odprodej částí (celkem cca 140 m2) pozemků parc.č. 2591/1 a 2591/2 v k.ú
Kravaře ve Slezsku
6.4. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 3213 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
6.5. Převod částí pozemků parc.č. 4109/1, 4207/7 a 4208/2 v k.ú. Kravaře ve Slezsku z
vlastnictví ČR (spravuje Státní pozemkový úřad) do vlastnictví Města Kravaře - Cyklostezka
Kravaře - Dolní Benešov
6.6. Žádost o koupi pozemků parc.č. 2021 a 4942 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
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6.7. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné za rok
2019

7. Odbor sociálních věcí
7.1. Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2020 - Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s.
8. Organizační záležitosti
8.1. Žádost o koupi pozemku - výstavba hasičské zbrojnice
9. Diskuze
10. Závěr

a přijalo tato usnesení

Zastupitelstvo města

13.230

1.1 Určení ověřovatele zápisu

určuje
ověřovatele zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Kravaře dne 17. 8. 2020 pana Lukáše
Glabasniu a pana Petra Viláška.

13.231

1.2 Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Kravaře
konaného dne 17. 8. 2020 pana Ing. Herberta Kahlera a dva členy pana Ing. Milana Rostka a pana Ing.
Martina Weczerka.

13.232

1.3 Schválení programu

schvaluje
program 13. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

13.233 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva
města Kravaře
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře paní Evy Juráškové a pana
Josefa Hahna.
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13.234 3.1 Zpráva o plnění úkolů z 12. zasedání Zastupitelstva města
Kravaře konaného dne 18. 5. 2020
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 18. 5. 2020

13.235

4.1 Zpráva o činnosti Rady města

bere na vědomí
zprávu o činnosti 29., 30., 31. a 32. schůze Rady města Kravaře

13.236

5.1 Návratné finanční výpomoci - „kotlíkové půjčky“

A) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem41 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem11
s trvalým pobytem
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
Kravaře ve výši 150 000 Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Bjrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem11 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem11
s trvalým pobytem
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
Kravaře ve výši 150 000 Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Cjrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem11 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem11
s trvalým pobytem
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
Kravaře ve výši 150 000 Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Djrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem11 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
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747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem14
s trvalým pobytem
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
Kravaře ve výši 150 000 Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.

E) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem11 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem11
s trvalým pobytem
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
Kravaře ve výši 150 000 Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
F) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem11 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem11
s trvalým pobytem
na pořízení nového zdroje
tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
Kravaře ve výši 150 000 Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
G) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomocí z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem11 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem11
s trvalým pobytem
na pořízení nového zdroje
tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
Kravaře ve výši 150 000 Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

13.237 5.2 Dodatek č. 1 k Výzvě č. 1/2019 k předkládání žádostí na
zajištění předfínancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města
Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech
schvaluje
Dodatek č. 1 k Výzvě č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfínancování výměn
nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících
kotlů na pevná paliva v domácnostech.

13.238 5.3 Kontrolní výbor - Usnesení ze 7. jednání Kontrolního výboru,
Zápis z jednání Kontrolního výboru, Zápis o provedené kontrole dne 9. 6.
2020, Stanovisko k usnesení Kontrolního výboru
bere na vědomí
Usnesení ze 7. jednání Kontrolního výboru konaného dne 9. 6. 2020, Zápis ze 7. jednání Kontrolního
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výboru konaného dne 9. 6. 2020, Zápis o provedené kontrole ze dne 9. 6. 2020 a Stanovisko
k usnesení Kontrolního výboru

13.239

5.4 Závěrečný účet DSO SOH za rok 2019

bere na vědomí
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019 ze
strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok
2019.

13.240

5.5 Závěrečný účet SOMH-z za rok 2019

bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2019 ze strany
Moravskoslezského kraje a Zprávy Kontrolní a revizní komise při Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska - západ o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za
rok 2019.

13.241 6.1 Darování spoluvlastnického podílu o velikosti 1/48 pozemku
parc.č. 4507 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
Ajschvaluje
nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 1/48 pozemku parc.č. 4507 trvalý travní porost o výměře
3.356 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 437 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře,
okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava,
darováním.
Bjrozhodlo
o uzavření darovací smlouvy na spoluvlastnický podíl o velikosti 1/48 pozemku parc.č. 4507 trvalý
travní porost o výměře 3.356 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 437 pro k.ú. Kravaře ve
Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Opava, mezi
oba bytem
jakožto "dárci" a Městem Kravaře, IČ: 00300292, se sídlem Náměstí 405/43,
Kravaře, PSČ: 747 21, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto "obdarovaným";
schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy.
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13.242 6.2 Majetkoprávní narovnání pozemku parc.č. 2191/3 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku - legalizace stávajícího stavu (kupní smlouva rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2191/3 orná půda o výměře 97 m2 zapsaný na LV č.
2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, za kupní cenu 19.400 Kč, mezi smluvními
stranami: Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, Kravaře, PSČ: 747 21, IČ: 00300292,
zastoupené Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou, jakožto „prodávajícím44 a
bytem
, jakožto "kupující"; schvaluje text této smlouvy se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

13.243 6.3 Žádost o odprodej částí (celkem cca 140 m2) pozemků parc.č.
2591/1 a 2591/2 v k.ú Kravaře ve Slezsku
neschvaluje
prodej pozemků (popř. částí pozemků) parc.č. 2591/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 213 m2 a
parc.č. 2591/2 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 203 m2 zapsaných v katastru nemovitostí
na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, není záměrem města tyto pozemky (popř. částí
pozemků) prodat.

13.244 6.4 Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 3213 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku
setrvává
na usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, které se uskutečnilo dne 22.6.2016 ve znění
"ZM neschvaluje prodej pozemků parc.č. 3212/8 ostatní plocha - zeleň o výměře 118 m2 a parc.č.
3213 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 450
stojící na pozemku parc.č. 3213 zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve
Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Opava, které jsou ve vlastnictví Města Kravaře.

13.245 6.5_ Převod částí pozemků
parc.č. 4109/1, 4207/7 a 4208/2 v k.ú.
v
Kravaře ve Slezsku z vlastnictví CR (spravuje Státní pozemkový úřad) do
vlastnictví Města Kravaře - Cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov
A)schvaluje
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převod nově vzniklých pozemků:
- parc.č. 4109/14 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 40 m2, který vznikl oddělením z
původního pozemku parc.č. 4109/1 trvalý travní porost o výměře 1.067 m2 dle geometrického plánu ě.
3458-7/2020 potvrzeného Katastrálním úřadem pro MSK, Katastrální pracoviště Opava, dne
14.2.2020
- parc.č. 4207/18 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 50 m2, který vznikl oddělením z
původního pozemku parc.č. 4207/7 orná půda o výměře 6.314 m2 dle geometrického plánu č.
3428-110/2019 potvrzeného Katastrálním úřadem pro MSK, Katastrální pracoviště Opava, dne
14.2.2020
- parc.č. 4208/24 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 519 m2, který vznikl oddělením z
původního pozemku parc.č. 4208/2 trvalý travní porost o výměře 5.259 m2 dle geometrického plánu ě.
3428-110/2019 potvrzeného Katastrálním úřadem pro MSK, Katastrální pracoviště Opava, dne
14.2.2020
z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Kravaře.

B)schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod nově vzniklých pozemků: parc.č. 4109/14, který vznikl oddělením
z původního pozemku parc.č. 4109/1, parc.č. 4207/18, který vznikl oddělením z původního pozemku
parc.č. 4207/7 a parc.č. 4208/24 pozemku, který vznikl oddělením z původního pozemku parc.č.
4208/2; pověřuje starostku města Kravaře paní Mgr. Moniku Brezskovou k podepsání žádosti o
bezúplatný převod výše uvedených pozemků.

13.246 6.6 Žádost o koupi pozemků parc.č. 2021 a 4942 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku
A)schvaluje
prodej pozemků parc.č. 2021 trvalý travní porost o výměře 971 m2 a parc.č. 4942 orná půda o výměře
681 m2 zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře,
okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava.
Bjpověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil opětovné zveřejnění záměru Města Kravaře
prodat pozemky parc.č. 2021 trvalý travní porost o výměře 971 m2 a parc.č. 4942 orná půda o výměře
681 m2 zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře,
okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava.

13.247 6.7 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro stočné za rok 2019
bere na vědomí
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné za rok 2019
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13.248 7.1 Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2020 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s.
schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2020 ve výši 20 000 Kč Centru pro
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s., 1Č 26593548 se sídlem Bileblova 3, 702 00
Ostrava, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

13.249

Iv

v

•

8.1 Žádost o koupi pozemku - výstavba hasičské zbrojnice

A) schvaluje
záměr Města Kravaře odkoupit část (2.900 m2) pozemku parc.č. 810/41 ostatní plocha - zeleň o
výměře 9.545m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 3338 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec
Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava
B) pověřuje
právního zástupce Města Kravaře Mgr. Lukáše Hrabovského k vypracování návrhu kupní smlouvy na
odkoupení části (2.900 m2) pozemku parc.č. 810/41 ostatní plocha - zeleň o výměře 9.545 m2
zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 3338 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres
Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Martina Schwarz
místostarosta
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