Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.:
e-mail:

, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 4.11.
2019
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu
1.2. 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 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 11.9. 2019
4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města
5. Kancelář úřadu
5.1. Volba členů volební komise
5.2. Volba dvou členů Rady města Kravaře
5.3. Buly aréna- Aquapark Kravaře, příspěvková organizace
5.4. Výbor pro dotace, kulturu a sport-usnesení z 4. jednání Výboru pro dotace, kulturu a sport.
5.5. Návratné finanční výpomoci - „kotlíkové půjčky“

6. Odbor financí
6.1. Individuální dotace z rozpočtu města za rok 2019
7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu části (124 m2)
pozemku parc.č. 1715 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
7.2. Žádost o vyjádření se Města Kravaře k záměru směny částí pozemků v areálu bývalého
zahradnictví
7.3. Žádost o směnu části pozemku parc.č. 2785/1 za část pozemku parc.č. 3317 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku
7.4. Směnná smlouva na pozemek parc.č. 3300/2 za část pozemku parc.č. 4792 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku (Město Kravaře x
), cyklostezka Stítina - Kravaře
7.5. Kupní smlouvy na části pozemku parc.č. 631/2 v k.ú. Kravaře ve Slezsku

8. Organizační záležitosti
8.1. Informace ohledně finančních darů
9. Diskuze
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10. Závěr

a přijalo tato usnesení

Zastupitelstvo města

9.147

1.1 Určení ověřovatele zápisu

určuje
ověřovatele zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2019 pana Ing.
Petra Muczku a pana Heriberta Sentenského.

9.148

1.2 Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města konaného dne
4. 11. 2019 paní Mgr. Sandru Hradilovou a dva ěleny MUDr. Vítězslava Hahna a Bc. Petru Guldovou.

9.149

1.3 Schválení programu

schvaluje
program 9. jednání Zastupitelstva města Kravaře

9.150 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva
města Kravaře
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře pana Josefa Hahna a paní Evy
J urážkové

9.151 3.1 Zpráva o plnění úkolů z 8. zasedání Zastupitelstva města
Kravaře konaného dne 11. 9. 2019
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 11.9. 2019
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9.152

4.1 Zpráva o činnosti Rady města

bere na vědomí
zprávu o činnosti 17. a 18. schůze Rady města Kravaře

9.153

5.1 Volba členů volební komise

volí
volební komisi pro volbu dvou členů Rady města ve složení předseda: Bc. Petra Guldová a dva členy
paní MUDr. Jana Wehowská a pan Ing. Martin Weczerek.

9.154

5.2 Volba dvou členů Rady města Kravaře

A) volí
paní Evu Juráškovou do funkce dalšího člena Rady města Kravaře

B) volí
pana Davida Bitomského do funkce dalšího člena Rady města Kravaře

C) volí
pana Petra Viláška do funkce dalšího člena Rady města Kravaře

9.155

5.3 Buly aréna- Aquapark Kravaře, příspěvková organizace

bere na vědomí
informace o aktuálním dění okolo Buly aréna-Aquapark Kravaře, příspěvková organizace

9.156 5.4 Výbor pro dotace, kulturu a sport-usnesení z 4. jednání Výboru
pro dotace, kulturu a sport.
bere na vědomí
usnesení z 4. jednání Výboru pro dotace, kulturu a sport

9.157

5.5 Návratné finanční výpomoci - „kotlíkové půjčky“

Ajrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem" městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
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747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem"
na pořízení nového zdroje tepla
splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 200 000,- 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 „poskytovatelem" městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem"
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 150 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
C) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem" městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem"
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 140 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
D) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem" městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem"
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 140 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Ejrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem" městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem"
na pořízení nového zdroje
tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adres
ve výši 150 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Fjrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem" městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem"
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 150 000,- Kě vč. textu smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Gjrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem" městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
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747 21 Kravaře, 1Č 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem-4
na pořízení nového zdroje
tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 150 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.

Hjrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem44 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem44
na pořízení nového zdroje
tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 150 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.

9.158

6.1 Individuální dotace z rozpočtu města za rok 2019

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro 2019 ve výši 100 000 Kč spolku
Sportovní klub Kravaře, z.s„ 1Č: 19015461, se sídlem Alejní 13, 747 21 Kravaře, na opravu zděného
oplocení kolem areálu tenisových kurtů, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

r

9.159 7.1 Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k
převodu části (124 m2) pozemku parc.č. 1715 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
bere na vědomí
sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu části (124 m2) pozemku parc.č.
1715 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 3.659 m2 zapsaného na LV č. 60000 pro k.ú.
Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, který je ve vlastnictví ČR a příslušnost s ním hospodařit má Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

v

9.160 7.2 Žádost o vyjádření se Města Kravaře k záměru směny částí
pozemků v areálu bývalého zahradnictví
schvaluje
záměr pana
jakožto vlastníka pozemku
parc.č. 2785/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 7.567 m2 zapsaného na LV č. 3911 pro k.ú.
Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, směnit část (27 m2) uvedeného pozemku, za část (35m2) pozemku
parc.č. 2785/2 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 296 m2 zapsaného na LV č. 3265 pro k.ú. Kravaře
ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Opava, který je ve vlastnictví pana
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a to z pozice oprávnění z předkupního práva k oběma uvedeným pozemkům, dle
předloženého návrhu geometrického plánu pro rozdělení pozemku za předpokladu, že budou pozemky
směněny i s povinnostmi vůči Městu Kravaře; pověřuje starostku k podpisu vyjádření Města Kravaře k
této směně.

9.161 7.3 Žádost o směnu části pozemku parc.č. 2785/1 za část pozemku
parc.č. 3317 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
schvaluje
záměr Města Kravaře směnit část (77 m2) pozemku parc.č. 3317 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 3.340 m2 zapsaného na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, který je ve vlastnictví
Města Kravaře za část (77 m2) pozemku parc.č. 2785/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 7.567
m2 zapsaného na LV č. 3911 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, dle návrhu geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 03394-29/2019, který je nezbytnou přílohou tohoto záměru.

9.162 7.4 Směnná smlouva na pozemek parc.č. 3300/2 za část pozemku
parc.č. 4792 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (Město Kravaře x
,
cyklostezka Stítina - Kravaře
rozhodlo
o uzavření Směnné smlouvy ě. 4/2019 na pozemek parc.č. 3300/2 orná půda o výměře 930 m2
zapsaného v katastru nemovitostí na LV ě. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres
Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava za nově vzniklý
pozemek parc.č. 4792/2 orná půda o výměře 930 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku
parc.č. 4792 orná půda o výměře 8.160 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 284 pro k.ú.
Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3416-135/2019 ze
dne 28.8.2019, mezi Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným
starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou a
schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.

9.163 7.5 Kupní smlouvy na části pozemku parc.č. 631/2 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku
)
A)rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 631/4 zahrada o výměře 23 m2, který
vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 631/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře
319 m2 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, za celkovou prodejní cenu 4.600,- Kč, mezi
Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou
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Brzeskovou, jakožto prodávajícím a
jakožto kupující; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a
pověřuje starostku k jejímu podpisu.

Bjrozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 631/5 zahrada o výměře 23 m2, který
vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 631/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře
319 m2 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, za celkovou prodejní cenu 4.600,- Kč, mezi
Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou
Brzeskovou, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupující; schvaluje text této smlouvy se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

9.164

8.1 Informace ohledně finančních darů

bere na vědomí
informace o žalobě MV na město Kravaře č.j. MV-7396-18/ODK-2016, o rozsudku Krajského soudu v
Ostravě č.j. 22 A 120/2016 - 66 a rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 190/2018 - 35.

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Martin Schwarz
místostarosta

strana 7/7

