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

USNESENI
z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 12.12.
2018
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 2. zasedání Zastupitelstva města konaného 16. 11.2018
4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města
5. Kancelář úřadu
5.1. Jmenování členů školské rady při ZŠ Kravaře, p. o. a při ZŠ Kravaře-Kouty, p. o.
5.2. Žádost o dotaci - Učebna tělesné výchovy ZŠ Kravaře - Kouty
6. Odbor financi
6.1. Obecně závazná vyhláška města Kravaře č.3/2018, o místním poplatku ze psů
6.2. Usnesení z 1. zasedání Finančního výboru
6.3. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2019
6.4. Rozpočet města Kravaře na rok 2019
7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Žádost o převod části pozemku parc.č. 3317 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
revokace usnesení, schválení záměru

-

7.2. Prodej části pozemku parc.č. 3343/42 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (ulice Mírová) schválení
záměru prodeje
7.3. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nově vzniklého pozemku parc.č. 1313/3 v
k.ú. Kravaře ve Slezsku
7.4. Vypořádání vlastnictví pozemků v prostoru vodojemu - odkoupení částí pozemků parc.č.
3449/68, 3449/67, a 3449/66 v k.ú. Kravaře ve Slezsku Městem Kravaře
7.5. Žádost o odprodej pozemků parc.č. 2855/1 a 2854/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
7.6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace
(Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace)
7.7. Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace s účinností od 1. 1.2019.
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7.8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem na území města Kravaře
7.9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8. Organizační záležitosti
9. Diskuze
10. Závěr

a přijalo tato usnesení

Zastupitelstvo města

3.024 | 1.1 Určení ověřovatele zápisu
určuje
ověřovatele zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného 12. 12. 2018 pana Petra
Viláška a paní MUDr. Janu Wehowskou.

3.025

1.2 Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města konaného dne
12.12. 2018 paní Bc. Irenu Sentenskou a dva členy pana Heriberta Sentenského a pana Ing. Martina
Weczerka.

3.026

1.3 Schválení programu

schvaluje
program 3. schůze Zastupitelstva města Kravaře

3.027 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva
města Kravaře
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře pana Ing. Herberta Kahlera a
paní Mudr. Sylvy Náhlíkové.

strana 2/8

3.028 3.1 Zpráva o plnění úkolů 2. zasedání Zastupitelstva města
konaného 16.11. 2018
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů 2. zasedání Zastupitelstva města konaného 16. 11.2018.

3.029

4.1 Zpráva o činnosti Rady města

bere na vědomí
zprávu o činnosti 2. a 3. schůze Rady města Kravaře

3.030 5.1 Jmenování členů školské rady při ZŠ Kravaře, p. o. a při ZŠ
Kravaře-Kouty, p. o.
A) jmenuje
pana Petra Jochima členem školské rady při Základní škole Kravaře - Kouty, p. o., na dobu tří let

B) jmenuje
paní MUDr. Janu Wehowskou členkou školské rady při Základní škole Kravaře, p. o., na dobu tří let

Qjmenuje
pana Martina Schwarze členem školské rady při Základní škole Kravaře, p. o., na dobu tří let

3.031

5.2 Žádost o dotaci - Učebna tělesné výchovy ZŠ Kravaře - Kouty

rozhodlo
podat žádost o dotaci z programu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli.

3.032 : 6.1 Obecně závazná vyhláška města Kravaře č.3/2018, o místním
poplatku ze psů
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o místním poplatku ze psů.

3.033

6.2 Usnesení z 1. zasedání Finančního výboru

bere na vědomí
usnesení z 1. zasedání Finačního výboru.
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3.034 6.3 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na
rok 20 9
A) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace na rok
2019 ve výši 615 000 Kč,
B) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace na
rok 2019 ve výši 800 000 Kč,
C) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Kravaře, příspěvková organizace na rok 2019 ve
výši 3 600 000 Kč,
D) schvaluje
investiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Kravaře, příspěvková organizace na rok 2019 ve výši
250 000 Kč na zakoupení konvektomatu,
Ejschvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace na rok 2019
ve výši 735 000 Kč,
F)schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ivo Žídka-Kravaře,
příspěvková organizace na rok 2019 ve výši 39 000 Kč,
Gjschvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková
organizace na rok 2019 ve výši 113 200 Kč,
Hjschvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Buly aréna - Aquapark Kravaře, příspěvková organizace
za rok 2019 ve výši 1 364 800 Kč,
Ijschvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Centrum volného času Kravařů, příspěvková organizace
na rok 2019 ve výši 460 000 Kč.

3.035

6.4 Rozpočet města Kravaře na rok 2019

schvaluje
celkový rozpočet města Kravaře na rok 2019 jako schodkový tím, že schodek ve výši 52 370 000 Kč
bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let včetně fondů. V příjmech i ve výdajích je
rozpočtována částka pro rok 2019 ve výši 201 475 100 Kč včetně financování (změna stavu na
bankovních účtech), peněžních fondů a úhrady splátek dlouhodobých úvěrů.

v

3.036

7.1 Žádost o převod části pozemku parc.č. 3317 v k.ú. Kravaře ve
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Slezsku

- revokace usnesení, schválení záměru

A)revokuje
usnesení č. 15.108c/2012 z 15. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 12.9.2012 ve
znění: ZM schvaluje záměr města prodeje části pozemku parc.č. 3317, ostatní komunikace, o výměře
3340 m2, v obci Kravaře, v k.ú. Kravaře ve Slezsku, nově označenou parc.č. 3317/3, ostatní
komunikace, o výměře 560 m2, v k.ú. Kravaře ve Slezsku, který vznikl oddělením z původního
pozemku parc.č. 3317, v obci Kravaře, v k.ú. Kravaře ve Slezsku, geometrickým plánem č.
2234-257/2007 firmy GEODAT, v.o.s.
Bjrevokuje
usnesení ě. 16.118c/2012 z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26.11.2012 ve
znění: ZM rozhodlo o uzavření Kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 3317/3, ostatní
plocha
o výměře 560 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,
který vznikl oddělením z původního pozemku parc.č. 3317, ostatní plocha o výměře 3340 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, geometrickým
plánem č. 2234-257/2007 pro rozdělení pozemku ze dne 24.10.2007, ověřeného úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem
pod č. 250/2007, se souhlasem Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště v Opavě ze dne 1.11.2007, č. 1658/2007 a na základě
usnesení Městského úřadu Kravaře, odboru výstavby a územního plánování ze dne 15.9.2011, které
nabylo právní moci dne 6.10.2011, mezi Městem Kravaře, IČ: 00300292, Náměstí 405/43, PSČ 747 21
Kravaře, zastoupené Ing. Andreasem Hahnem, jakožto prodávající a společností SILGOR a.s., IČ:
26856140, se sídlem Hlávkova 592/1, Ostrava - přívoz, PSČ 702 04, jednající
- předsedou představenstva a
- členem představenstva, jakožto kupující. Cena
pozemku parc.č. 3317/3 specifikovaného výše byla stanovena dohodou stran na částku 200.000 Kč
(slovy: dvěstětisíckorunčeských) a tato kupní cena bude kupujícím zaplacena prodávajícímu před
podpisem smlouvy. Rovněž i správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí zaplatí
kupující; schvaluje text smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy.

Cjschvaluje
záměr Města Kravaře prodat část pozemku parc.č. 3317 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře
3340 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,
označenou na Geometrickém plánu pro rozdělení pozemku ze dne 24. 10. 2007, č. 2234-257/2007,
novým parcelním číslem 3317/3, na Úřední desce MěÚ Kravaře. Geometrický plán je nedílnou
součástí
tohoto záměru.
Djpověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat
část pozemku parc.č. 3317 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 3340 m2 zapsaném
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, označenou na
Geometrickém plánu pro rozdělení pozemku ze dne 24. 10. 2007, č. 2234-257/2007, novým parcelním
číslem 3317/3, na Úřední desce MěÚ Kravaře. Geometrický plán je nedílnou součástí tohoto záměru.
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3.037 7.2 Prodej části pozemku parc.č. 3343/42 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
(ulice Mírová) schválení záměru prodeje
A) schvaluje
záměr Města Kravaře prodat nově vzniklý pozemek parc.č. 3343/51 orná půda o výměře 57 m2, který
vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 3343/42 orná půda o výměře 335 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 20.9.2018, ě. 3333-105/2018, v rámci majetkoprávní narovnání
pozemkových hranic na ulici Mírová.

Bjpovčřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat
nově vzniklý pozemek parc.č. 3343/51 orná půda o výměře 57 m2, který vznikl rozdělením stávajícího
pozemku parc.č. 3343/42 orná půda o výměře 335 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 20.9.2018,
č. 3333-105/2018, který je nedílnou součásti tohoto záměru, na Úřední desce MěÚ Kravaře.

3.038 7.3 Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nově vzniklého
pozemku parc.č. 1313/3 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
rozhodlo
o uzavření Kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 nově vzniklého pozemku parc.č.
1313/3 o výměře 85 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1313 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 758 m2 zapsaného na LV č. 1357 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 ze dne 14.4.2018, č. 03290-16/2018. mezi smluvními
stranami Městem Kravaře, IČ 00300292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným
starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto prodávající a
bytem
jakožto kupující, za kupní cenu 32.500 Kč; schvaluje text této
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této
smlouvy.

3.039 | 7.4 Vypořádání vlastnictví pozemků v prostoru vodojemu odkoupení částí pozemků parc.č. 3449/68, 3449/67, a 3449/66 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku Městem Kravaře
A) schvaluje
odkoupení částí (682 + 65 m2) pozemku parc.č. 3449/68 orná půda o výměře 2.941 m2 zapsaného v
katastru nemovitostí na LV č. 1207 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, označenou na základě
právě probíhajících komplexních pozemkových úprav parc.č. 5108a parc.č. 5107, za celkovou kupní
cenu 363.789 Kč.
B) schvaluje
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odkoupení části (439 m2) pozemku parc.č. 3449/67 orná půda o výměře 2.356 m2 zapsaného v
katastru nemovitostí na LV č. 2356 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, označenou na základě
právě probíhajících komplexních pozemkových úprav parc.č. 5109, za celkovou kupní cenu 213.793
Kč.

C) schvaluje
odkoupení části (56 m2) pozemku parc.č. 3449/66 orná půda o výměře 2.807 m2 zapsaného v katastru
nemovitostí na LV č. 1772 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, označenou na základě právě
probíhajících komplexních pozemkových úprav parc.č. 5110, za celkovou kupní cenu 27.272 Kč.

v

3.040 7.5 Žádost o odprodej pozemků parc.č. 2855/1 a 2854/1 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku
neschvaluje
prodej pozemků parc.č. 2855/1 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře
165 m2 a parc.č. 2854/1 trvalý travní porost o výměře 378 m2, zapsané 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 prodat.

3.041 ■ 7.6 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně
Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace)
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře v souvislosti s realizací projektu
"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" mezi Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 43,
747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou města 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 7.500,- Kč; schvaluje text
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této
smlouvy.

3.042 | 7.7 Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace
s účinností od 1.1. 2019.
schvaluje
na základě provedené kalkulace, cenu stočného na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 28,70
Kč/m3 bez DPH + příslušnou aktuální sazbu DPH a poplatek za použití kanalizace na období od 1. 1.
2019 do 31. 12. 2019 ve výši 57,50 Kč/m3 bez DPH + příslušnou aktuální sazbu DPH.
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3.043 7.8 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na
území města Kravaře
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na
území města Kravaře a pověřuje starostku a místostarostku k jejímu podpisu.

3.044 7.9 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a pověřuje starostku a místostarostku
k jejímu podpisu.

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Mgr. Sandra Hradilová
místostarostka
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