Page 1 of2

E-podatelna: Žádost dle informačního zákona
Od:
Komu: posta@kravare.c
Datum: 19.11.2020 12:22

Tento email byl vygenerován automaticky z epodatelny města Kravaře
Odesílatel:
Datum narození:
Adresa:

Telefon:
E-mail:
Věc: Žádost dle informačního zákona
Zpět
12. 11.2020, 18:45
Komu:
sekretariat@kravare.cz
žádost dle informačního zákona
Dobrý den,
jsem studentkou právnické fakulty v Olomouci a letošní semestr píšeme seminární práci s názvem „Poznej své
město". Bohužel jsem na některé otázky, které musím zodpovědět, na internetových stránkách nenašla odpověď nebo
mě internetové stránky našeho města odkazují na Vás, sekretářku paní starostky. Mohla byste mi prosím pomoct a
zodpovědět tyto moje dotazy?
1. Je již stanoveno datum nejbližšího zasedání zastupitelstva? Pokud ano, na který den a čas?
2. Pokud je již stanoven program nejbližšího zasedání zastupitelstva, bude na programu rozhodování nějaké
záležitosti související s ochranou životního prostředí? Pokud ano, o co se jedná?
3. Jaké kategorie usnesení přijala v poslední době rada obce? Uveďte prosím 3 konkrétní usnesení rady.
4. Vyskytuje se v jakémkoli zasedání rady obce alespoň jeden bod, který by se týkal:
a) ochrany životního prostředí,
b) nakládání s majetkem,
c) územního plánování
5. Jaké funkce plní tyto výbory ?
a. Finanční výbor zastupitelstva
b.

Kontrolní výbor zastupitelstva

c.

Výbor pro dotace, kulturu a sport

20.11.2020
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6. Jaké komise zřídila rada obce? Jaké funkce tyto komise plní?

Omlouvám se za velký počet mých otázek a moc děkuji za Váš čas a ochotu odpovědět mi na mé dotazy.
Přeji hezký den,
Odesláno dne 19.11.2020 prostřednictvím epodatelny http://www.kravare.cz/

20.11.2020
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Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle informačního zákona ze dne 19.11.2020
MUKR 16108/2020, Vám zasíláme odpovědi na Vaše dotazy:
1) Je již stanoveno datum nejbližšího zasedání zastupitelstva? Pokud ano, na který
den a čas?
Termín nejbližšího zasedání zastupitelstva města je stanoven na středu 9. 12. 2020
v 16.00 hodin. Pozvánka s programem bude zveřejněna na úřední desce a to 7 dní před
konáním ZM.
2) Pokud je již stanoven program nejbližšího zasedání zastupitelstva, bude na
programu rozhodování nějaké záležitosti související s ochranou životního
prostředí? Pokud ano, o co se jedná?
Program zasedání zastupitelstva zatím stanoven není.
Záležitosti související s ochranou životního prostředí byly projednány na 14. zasedání
zastupitelstva města, které se uskutečnilo dne 2. 11. 2020. Jednalo se o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných
finančních výpomocí (kotlíkové dotace).
Dále byla schválena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně
smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj – kotlíkové dotace – 2. a 3. výzva)
3) Jaké kategorie usnesení přijala v poslední době rada obce? Uveďte prosím 3
konkrétní usnesení rady.
Bod 1) Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací
nebo návratných finančních výpomocí, (kotlíkové dotace)
Usnesení
Rada města doporučuje ZM rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci a
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
www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. – pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 12:00

ČJ.: MUKR 16108/2020

Mgr. Monikou Brzeskovou – starostkou a „příjemcem“, jejichž seznam je v příloze, na
předfinancování či refinancování nového zdroje tepla splňujícího podmínky 117.
Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům ve městě Kravaře za podmínky, že
příjemce předloží doklad o schválení dotace nebo kopii podepsané Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Bod 2) Majetkoprávní narovnání skutečného stavu užívání pozemků parc.č. 2725/2,
2725/3, 2725/4, 2725/7, 74/2 a 74/4 a 2735/6 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (část ulice
Mlýnská) - kupní smlouvy, směna pozemků - záměr města
Usnesení
a) Rada města bere na vědomí podané informace o majetkoprávním narovnání
pozemkových hranic pozemku parc.č. 1870/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 1.492 m2 a části pozemku 1978/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 3.233 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.
b) Rada města pověřuje vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil
vyhotovení polohopisného záznamu skutečného stavu hranic pozemku parc.č.
1870/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1.492 m2 (ulice Hraniční) a
části pozemku 1978/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 3.233 m2
(ulice Nábřežní) 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, se kterým budou následně
seznámení vlastníci dotčených pozemků a na základě kterého bude vyhotovený
geometrický plán pro rozdělení pozemků.
Bod 3) Zásady urbanistické regulace vymezených lokalit s historickou zástavbou
Usnesení
Rada města souhlasí se záměrem stavebních úprav rodinného domu na pozemku parc.
č. 1682 k. ú. Kravaře ve Slezsku v Kravařích část Kouty, Hlučínská 226/129, vlastník
a to dle předloženého návrhu
4) Vyskytuje se v jakémkoli zasedání rady obce alespoň jeden bod, který by se týkal:
- ochrany životního prostředí,
- nakládání s majetkem,
- územního plánování
Životní prostředí – na 36. schůzi RM, která se uskutečnila 26. 10. 2020, byl projednán
bod:
-

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí, (kotlíkové dotace)

2

*MUKRX00BEAAN*

Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

MUKRX00BEAAN

nakládání s majetkem – na 36. schůzi RM, která se uskutečnila 26. 10. 2020, byl
projednán bod:
-

Majetkoprávní narovnání skutečného stavu užívání pozemků parc.č. 2725/2,
2725/3, 2725/4, 2725/7, 74/2 a 74/4 a 2735/6 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (část ulice
Mlýnská) kupní smlouvy, směna pozemků - záměr města

územního plánování - na 36. schůzi RM, která se uskutečnila 26. 10. 2020, byl
projednán bod:
-

Zásady urbanistické regulace vymezených lokalit s historickou zástavbou

5) Jaké funkce plní tyto výbory?
- Finanční výbor zastupitelstva
- Kontrolní výbor zastupitelstva
- Výbor pro dotace, kulturu a sport
Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor - ( č.128/2000 Sb. zákon o
obcích)
Kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským
úřadem na úseku samostatné působnosti, a plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej
pověřilo zastupitelstvo města.
Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na
úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis
podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se
kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě
zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
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Finanční výbor je oprávněn provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními
prostředky města a taktéž plnit další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo města.
Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Výbor pro dotace, kulturu a sport - cílem je projednat žádosti organizací o dotaci a
vypracovat návrh na přidělení dotací. Jedná se o poradní orgán zřízený zastupitelstvem
města.
(Výbory zastupitelstva jsou poradní orgány zřízené zastupitelstvem města. Jak uvádí
zákon o obcích § 119, povinně je vždy zřizován finanční a kontrolní výbor).
6. Jaké komise zřídila rada obce? Jaké funkce tyto komise plní?
Komisi prevence kriminality a bezpečnostně dopravní
Jedná se o poradní orgán rady města Kravaře.
Cílem komise je přispět ke snižování kriminality v rámci katastru města, zvyšování pocitu
bezpečnosti občanů a vytvoření stabilního systému prevence kriminality. Dále se vyjadřuje
k problematice bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přijímá a projednává
podněty, návrhy a připomínky týkající se zlepšení bezpečnosti dopravy a navrhuje jejich
řešení. Plní úkoly, kterými ji pověří rada města.
7. Kdo je odpovědný za informování občanů o činnosti obce?
Za informování veřejnosti o činnosti obce podle ustanovení odpovídá na základě § 103 odst. 4
písm. e) zákona o obcích starosta obce.
Občané jsou informováni prostřednictvím úřední desky, webových stránek města, na fb
stránkách města, dále rozhlasem, tištěným periodikem Besedník, na vývěskách a v době
nouzového stavu město informovalo také prostřednictvím letáků.
S pozdravem
„podepsáno elektronicky“
Mgr. Monika Brzesková
starostka
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