Město Kravaře

Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného
dne 24. 2. 2021 ve farní stodole v Kravařích

usn. čís. 16.293/2021 - 16.315/2021

Mgr. Monika Brzesková
starostka

i

Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání dne 24. 2. 2021 projednalo:

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu
1.2. Schválení návrhové komise
1.3. Schválení programu

2.
3.
4.
5.

Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města
Zpráva o ěinnosti rady města
Kancelář úřadu

5.1. Volba občanů do funkce přísedících Okresního soudu Opava pro období
2021-2025
5.2. Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře za rok 2020
5.3. Usnesení ze 7. jednání výboru pro dotace, kulturu a sport.
5.4. Aquapark-Dohody a smlouvy o vypořádání vlastnických podílů

6. Odbor financí
6.1. Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2021

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Odkoupení nově vzniklých pozemků pod cyklostezkou Kravaře - Dolní
Benešov, Kamenolomy ČR s.r.o.
7.2. Směnná smlouva na pozemky parc.č. 74/2, 2725/7 a 74/4 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku (ulice Mlýnská,
7.3. Žádost o odkoupení části (cca 860 m2) pozemku parc.č. 3380/16 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku,
7.4. Prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 1488/2, 1488/3, a 1488/4 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku - kupní smlouvy (ul. Kostelní,
7.5. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smluv o
poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 3. výzva)
7.6. Kupní smlouva - část místní komunikace Ludmily Hořké, Dvořisko
(majetkoprávní narovnání pozemkových hranic),
ČJ.: MUKR 2166/2021
7.7. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic, části místní komunikace
Kašpara Peterka - kupní smlouvy
7.8. Prodej pozemku parc.č. 1329/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, kupní smlouva
7.9. Prodej pozemků parc.č. 2021 a 4942 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, výsledek
elektronické aukce, kupní smlouva

8. Odbor sociálních věcí
8.1. OPEN HOUSE - Průběžná zpráva za období: od 01. 01.2020 — 31. 12. 2020
8.2. Dotace z rozpočtu města Kravaře - registrované sociální služby

9. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
9.1. Změna územního plánu zkráceným postupem

10. Organizační záležitosti
11. Diskuse
12. Závěr
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a přijalo tyto usnesení
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

16. 293/2021 1.1 Určení ověřovatele zápisu
určuje
ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře dne 24. 2. 2021 pana Petra
Viláška a pana MUDr. Vítězslava Hahna.

16.294/2021

1.2 Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města
Kravaře konaného dne 24. 2. 2021 pana Heriberta Sentenského a dva členy paní Mgr. Sandru
Hradilovou a pana Davida Bitomského.

16. 295/2021 1.3 Schválení programu
schvaluje
program 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

16.296/2021 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů z 15. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 9. 12. 2020.

16.297/2021 3.1 Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů z 15. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 9. 12. 2020.

16. 298/2021 4.1 Zpráva o činnosti rady města
bere na vědomí
zprávu o činnosti 38., 39., 40., 41. a 42. schůze Rady města Kravaře.
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16. 299/2021 5.1 Volba občanů do funkce přísedících Okresního soudu Opava pro období
2021-2025
A) volí
do funkce přísedícího Okresního
soudu Opava pro volební období 2021-2025.

B) volí
do funkce přísedícího
Okresního soudu Opava pro volební období 2021-2025.

C) volí
do funkce přísedícího
Okresního soudu Opava pro volební období 2021-2025.

D) volí
do funkce přísedícího
Okresního soudu Opava pro volební období 2021-2025.

16.300/2021 5.2 Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře za rok 2020
bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Kravaře za rok 2020.

16. 301/2021 5.3 Usnesení ze 7. jednání výboru pro dotace, kulturu a sport,
bere na vědomí
usnesení ze 7. jednání výboru pro dotace, kulturu a sport.

16.302/2021 5.4 Aquapark-Dohody a smlouvy o vypořádání vlastnických podílů
A)rozhodlo
vzhledem k nezbytnosti vyřešení majetkoprávních sporů souvisejících s podílovým
spoluvlastnictvím nemovitých věcí, a to:
- budovy č. p. 2075, Kouty, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku pare. č.
3715/13, zastavěná plocha
a nádvoří,
zapsané v katastru nemovitostí na č. 3945 pro katastrální území Kravaře ve Slezsku, obec
Kravaře,
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- pozemku pare č. 3715/13, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku pare. č. 3715/14, ostatní plocha,
- pozemku pare. č. 3715/15, omá půda,
- pozemku pare. č. 3715/17, omá půda,
- pozemku pare. č. 3715/47, omá půda,
zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3879 pro katastrálním území Kravaře ve
Slezsku, obec Kravaře
(,,Nemovitosti“),
kdy podílovými spoluvlastníky jsou Město a BULY ARÉNA - zájmové sdružení, se sídlem na
adrese Hlučínská 252/181, 747 21 Kravaře, IČO: 706 30 097, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. L 12202 („BULY ARÉNA“), o uzavření
Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví mezi Městem a BULY ARÉNOU (,,Dohoda“).
V rámci Dohody se Město stane výlučným vlastníkem některých z Nemovitostí (budovy pare.
č. 2075, pozemků pare. č. 3715/13, 3715/14, a nově vymezených pozemků pare. č. 3715/15 a
3715/66), BULY ARÉNA pak vlastníkem ostatních (pozemku pare. č. 3715/17, a nově
vymezených pozemků pare. č. 3715/47 a 3715/65). V rámci dohody bude dále Městem uhrazen
vypořádací podíl..

B) rozhodlo
podat žádost o udělení výjimky podle § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a § 169 zákona č. 183/2006
Sb.

C) rozhodlo
vzhledem k tomu, že Dohodou dojde k vyřešení majetkoprávních sporů souvisejících s
Nemovitostmi, o uzavření Dohody o narovnání („Dohoda o narovnání").

D) schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2/2021

16.303/2021 6.1 Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2021
A) schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2021 ve výši 260 000 Kč na
celoroční provoz spolku Sportovní klub Kravaře, z.s., IČ: 19015461 se sídlem Alejní 13, 747
21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

B) schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2021 ve výši 90 000 Kč na
celoroční provoz spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kravaře, IČ: 66738741, se
sídlem Štěpánkovická 21,747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

C) schvaluje
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poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2021 ve výši 720 000 Kč na
celoroční provoz spolku Městský fotbalový klub Kravaře, z.s., IČ: 02641461, se sídlem Alejní
728/13, 747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

D) schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2021 ve výši 3 000 000 Kč na
celoroční provoz a individuální dotaci z rozpočtu města Kravaře na rok 2022 ve výši 3 000 000
Kč na celoroční provoz BULY ARENĚ-zájmové sdružení, IČ: 70630097, se sídlem Hlučínská
252/181, 747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

E) schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2021 ve výši 90 000 Kč na
výměnu oken a dveří na rybářské chatě spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Kravaře, IČ: 15503305, se sídlem Alejní 3134/28, 747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a
pověřuje starostku podpisem.

F) schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2021 ve výši 350 000 Kč na
opravu topení a výmalbu kostela sv. Mikuláše v Koutech Římskokatolické farnosti Kravaře,
IČ: 45236852, se sídlem Náměstí 404/41, 747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje
starostku podpisem.

G) schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2021 ve výši 30 000 Kě na
rekonstrukci venkovní jízdárny spolku Jezdecký klub Nový Dvůr Kravaře, z.s., IČ: 08763461,
se sídlem Hanůvka 617/2, 747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

16.304/2021 7.1 Odkoupení nově vzniklých pozemků pod cyklostezkou Kravaře - Dolní
Benešov, Kamenolomy ČR s.r.o.
A) schvaluje
odkoupení nově vzniklých pozemků parc.č. 4207/17 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 16 m2 a parc.č. 4207/19 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 90 m2, dle
Geometrického plánu č. 3428-110/2019 ze dne 12. 2. 2020, za celkovou kupní cenu 25.652 Kč
(200 Kč zajeden m2 pozemku + DPH).

B) rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na nově vzniklé pozemky parc.č. 1207/17 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 16 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 4207/4 orná
půda o výměře 5.953 m2 a parc.č. 4207/19 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 90
m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 4207/1 orná půda o výměře 31.342
m2 zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 3280 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře,
okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, dle
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Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3428-110/2019 ze dne 12.2.2020, mezi
smluvními stranami: společností KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ: 49452011, se sídlem
Polanecká 849, Svinov, 721 00 Ostrava, jakožto „Prodávající a Městem Kravaře, IČ:
00300292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21, Kravaře, zastoupeným Mgr. Monikou
Brzeskovou, starostkou, jakožto „Kupující, za celkovou kupní cenu 25.652,- Kč; schvaluje
text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k
podpisu této smlouvy.

16.305/2021 7.2 Směnná smlouva na pozemky parc.č. 74/2, 2725/7 a 74/4 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku (ulice Mlýnská,
rozhodlo
o uzavření směnné smlouvy na pozemek parc.č. 74/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 97 m2 zapsaný 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 za pozemky parc.č. 2725/7 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 19 m2 a par.č.
74/4 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 33 m2 zapsané v katastru nemovitostí na
LV č. 1732 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, s finančním vyrovnáním ceny pozemků doplatkem ve výši 9.000 Kč pro Město Kravaře; mezi Městem Kravaře, se sídlem Náměstí
405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou a
, bytem
Kravaře; schvaluje text této smlouvy se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

16.306/2021 7.3 Žádost o odkoupení části (cca 860 m2) pozemku parc.č. 3380/16 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku,
setrvává
na rozhodnutí 25. zasedání Zastupitelstva města Kravaře ze dne 5.3.2014, které pod bodem
usnesení č. 25. 187/2014 neschválilo prodej části pozemku parc.č. 3380/16 omá půda o výměře
10.219 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, není záměrem
města tento pozemek prodat.

16.307/2021 7.4 Prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 1488/2, 1488/3, a 1488/4 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku - kupní smlouvy (ul. Kostelní,
A)rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na nově vzniklé pozemky parc.č. 1488/2 a 1488/3, které vznikly
rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1488 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře
2.497 m2 zapsaného 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, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků ze dne 16.9.2020, č. 3499-95/2020,
za celkovou kupní cenu ve výši 8.800 Kč, mezi Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
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747 21, Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto prodávajícím a
bytem
Kravaře - Kouty, jakožto kupujícím,
schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje
starostku k podpisu této smlouvy.

B) rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1488/4, které vznikl rozdělením
stávajícího pozemku parc.č. 1488 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 2.497 m2
zapsaného 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,
dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků ze dne 16.9.2020, č. 3499-95/2020, za kupní
cenu ve výši 3.600 Kč, mezi Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21, Kravaře,
zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto prodávajícím a manžely
a
oba bytem
Kravaře - Kouty, jakožto
kupujícími, schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a
pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

16.308/2021 7.5 Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smluv o
poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 3. výzva)
A)rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře v souvislosti s realizací
projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” mezi Městem Kravaře, se
sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou,
jakožto “poskytovatelem” a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, zastoupeným hejtmanem kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., jakožto příjemcem, na
dotaci v celkové výši 35.000,- Kč; schvaluje text smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími
podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

B) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře v souvislosti s realizací
projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” mezi Městem Kravaře, se
sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou,
jakožto “poskytovatelem” a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, zastoupeným hejtmanem kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., jakožto příjemcem, na
dotaci v celkové výši 70.000,- Kč; schvaluje text smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími
podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy

16.309/2021 7.6 Kupní smlouva - část místní komunikace Ludmily Hořké, Dvořisko
(majetkoprávní narovnání pozemkových hranic),
rozhodlo
o uzavření Kupní smlouvy č. 5/2021 na nově vzniklé pozemky parc.č. 2833/5 ost. plocha - jiná
plocha o výměře 11 m2 a parc.č. 2833/6 ost. plocha - jiná plocha o výměře 6 m2, které vznikly
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rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 2833/3 zahrada o výměře 96 m2, zapsaném v katastru
nemovitostí na LV č. 116, pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, dle
Geometrického plánu pro rozdělení pozemků, ze dne 20.09.2017, č. 3228-5064/2017, který je
nedílnou součástí této smlouvy, mezi
bytem
Kravaře, PSČ 747 21, jakožto “prodávající” a Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
Kravaře, PSČ 747 21, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto “kupující”,
za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 3.400,- Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

16.310/2021 7.7 Majetkoprávní narovnání
komunikace Kašpara Peterka - kupní smlouvy

pozemkových

hranic,

části

místní

A) schvaluje
odkoupení nově vzniklých pozemků, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků ze dne
22. 10. 2020, č. 3493-87/2020, na kterých je umístěna část místní komunikace Kašpara Peterka,
za prodejní cenu 200 Kč/m2 pozemku, která je shodná s ostatními případy stejného charakteru,
z důvodu majetkoprávního narovnání pozemkových hranic.

B) rozhodlo
o uzavření Kupní smlouvy č. 3/2021 na nově vzniklý pozemek parc.č. 1801/2 ost. plocha-jiná
plocha o výměře 6 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1801 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 465 m2, zapsaném v katastru nemovitostí na LV č. 1317, pro k.ú.
Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, katastrální pracoviště Opava, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků, ze dne
22.10.2020, č. 3493-87/2020, který je nedílnou součástí této smlouvy, mezi
bytem
Kravaře, PSČ 747 21, jakožto “prodávající” a
Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, Kravaře, PSČ 747 21, zastoupeným starostkou
Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto “kupující”, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
1.200,- Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a
pověřuje starostku k jejímu podpisu.

C) rozhodlo
o uzavření Kupní smlouvy č. 4/2021 na nově vzniklý pozemek parc.č. 1796/2 zahrada o výměře
15 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1796 zahrada o výměře 636 m2,
zapsaném v katastru nemovitostí na LV č. 1536, pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře,
okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava,
dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků, ze dne 22.10.2020, č. 3493-87/2020, který je
nedílnou součástí této smlouvy, mezi
bytem
Kravaře,
PSČ 747 21, jakožto “prodávající” a Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, Kravaře, PSČ
747 21, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto “kupující”, za dohodnutou
celkovou kupní cenu ve výši 3.000,- Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a
omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
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16.311/2021 7.8 Prodej pozemku parc.č. 1329/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, kupní
smlouva (manželé
rozhodlo
o uzavření Kupní smlouvy č. 1/2021, na pozemek parc.č. 1329/1 orná půda o výměře 548 m2,
zapsaný 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, mezi
smluvními stranami: Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, IČ:
00300292, zastoupeným Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou, jakožto „Prodávající" a
oba bytem
Kravaře, jakožto
„kupující", za kupní cenu ve výši 260.000 Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

16.312/2021 7.9 Prodej pozemků parc.č. 2021 a 4942 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, výsledek
elektronické aukce, kupní smlouva
schvaluje
Kupní smlouvu č. 7/2021, na 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 ě. 2834 pro k.ú.
Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, katastrální pracoviště Opava, mezi smluvními stranami: Městem Kravaře, se sídlem
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, IČ: 00300292, zastoupeným Mgr. Monikou Brzeskovou,
starostkou, jakožto „Prodávající" a
nar.
bytem
747 21 Kravaře, jakožto „kupující", za celkovou kupní cenu ve výši 82.600 Kč; schvaluje text
této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu
podpisu.

16.313/2021

8.1 OPEN HOUSE - Průběžná zpráva za období: od 01. 01. 2020 — 31. 12.

2020

bere na vědomí
průběžnou zprávu o sociální službě drogové prevence - Terénní práce s uživateli drog, s lidmi
ohroženými závislostí nebo závislostním chováním za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
vyhotovenou společností OPEN HOUSE o.p.s., Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál.

16.314/2021

8.2 Dotace z rozpočtu města Kravaře - registrované sociální služby

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2021 na činnost registrovaných sociálních
služeb v celkové výši 60 000 Kč společnosti EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČ: 25852345 se sídlem
Zacpalova 379/27, 747 01 Opava a to pro registrovanou sociální službu „Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi" ve výši 30 000 Kč a pro registrovanou sociální službu „Odborné
sociální poradenství" ve výši 30 000 Kč, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem
10

16.315/2021

9.1 Změna územního plánu města Kravaře zkráceným postupem

A) rozhodlo
na základě návrhu podaného zájmovým sdružením BULY ARÉNA o pořízení změny územního
plánu zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

B) rozhodlo
o podmínění úhrady nákladů na změnu územního plánu navrhovatelem: BULY ARÉNA zájmové sdružení, zastoupen
předsedou.

C) rozhodlo
o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem: změna funkčního využití
části plochy tělovýchovy a sportu na plochu občanského vybavení pro účely sociálních a
zdravotních služeb.

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Martin Schwarz
místostarosta

