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

USNESENI
z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 11. 9.
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 ze 7. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 31.7. 2019
4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města
5. Kancelář úřadu
5.1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro JSDH Kravaře - 50
000,5.2. Závěrečný účet SOMH - z za rok 2018
5.3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018
5.4. Jednací řád Zastupitelstva města Kravaře
5.5. Buly aréna- Aquapark Kravaře, příspěvková organizace
6. Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
6.1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky
7. Odbor financí
7.1. Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci - Domov pro seniory sv. Hedviky na rok
2019
8. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
8.1. Kupní smlouva na pozemek parc.č. 1326/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
8.2. Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích parc.č. 2619/1, 2619/2 a
2619/4 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (dešťová kanalizace)
8.3. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nově vzniklého pozemku parc.č. 1313/3 v
k.ú. Kravaře ve Slezsku - úprava kupní smlouvy
8.4. Darovací smlouva na části pozemků pod chodníky podél komunikace ulice Ludmily Hořké v
Kravařích část Dvořisko ( Moravskoslezský kraj)
8.5. Směna pozemku parc.č. 3300/2 za část pozemku parc.č. 4792 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
(cyklostezka Štítina - Kravaře)
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8.6. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic (část ulice Potočná a Cihelní) - směnné
smlouvy
8.7. Žádosti o odkoupení částí pozemku parc.č. 631/2 v k.ú. Kravaře ve Slezsku v rámci
majetkoprávního narovnání pozemkových hranic
8.8. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pozemku parc.č. 1313/1 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku - kupní smlouva
8.9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace
(Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 2. výzva)
8.10. Novostavba prodejny L1DL Kravaře - návrhy smluv
9. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
9.1. Uzemní plán - změna č.2
10. Organizační záležitosti
11. Diskuze
12. Závěr

a přijalo tato usnesení

Zastupitelstvo města

8.123

1.1 Určení ověřovatele zápisu

určuje
ověřovatele zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 11. 9. 2019 pana Josefa
Hahna a paní Evu Juráškovou.

8.124

1.2 Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města konaného dne
11. 9. 2019 paní Ing. et Ing. Šárku Nedělovou a dva členy pana Davida Bitomského a MUDr. Sylvu
Náhlíkovou.

8.125

1.3 Schválení programu

schvaluje
program 8. jednání Zastupitelstva města Kravaře
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8.126 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva
města Kravaře
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře paní Bc. Ireny Sentenské a
pana Petra Viláška

8.127 3.1 Zpráva o plnění úkolů ze 7. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 31. 7. 2019
bere na vědomí
Zprávu o plnění úkolů 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 31. 7. 2019

8.128

4.1 Zpráva o činnosti Rady města

bere na vědomí
zprávu o činnosti 15. a 16. schůze Rady města Kravaře

8.129 5.1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje pro JSDH Kravaře - 50 000,A)rozhodlo
o přijetí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000,- Kč, účelově určené k dofinancování nákladů na
zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kravaře, kategorie JPO II,
která zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu
jednotce v síle nejméně jednoho družstva o zmenšeném početním stavu, ve složení velitel, strojník a
dva hasiči, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Bjschvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a městem Kravaře, se sídlem Náměstí
405/43, 747 21 Kravaře, IČ: 00300292, za účelem přijetí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000,Kč, účelově určené k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Kravaře, kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd z místa své dislokace
k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu jednotce v síle nejméně jednoho družstva o
zmenšeném početním stavu, ve složení velitel, strojník a dva hasiči, dle Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
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8.130

5.2 Závěrečný účet SOMH - z za rok 2018

bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2018 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 2018.

8.131 ; 5.3 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2018
bere na vědomí
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018 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
2018.

8.132

5.4 Jednací řád Zastupitelstva města Kravaře

vydává
Jednací řád Zastupitelstva města Kravaře

8.133

5.5 Buly aréna- Aquapark Kravaře, příspěvková organizace

bere na vědomí
výpověď smlouvy o dodávce tepelné energie a výpověď smlouvy o dodávce elektrické energie podané
BULY ARÉNOU zájmovým sdružením dne 19. 8. 2019.

8.134 6.1 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o regulaci používání
zábavní pyrotechniky
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky.

8.135 7.1 Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci - Domov
pro seniory sv. Hedviky na rok 2019
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schvaluje
investiční příspěvek příspěvkové organizaci Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková
organizace na rok 2019 ve výši 900 000 Kč na provedení I. etapy investiční akce: "Klimatizace
Domova pro seniory sv. Hedviky-Kravaře".

8.136 8.1 Kupní smlouva na pozemek parc.č. 1326/1 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku
rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1326/1 omá půda o výměře 886 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 celkovou prodejní cenu 260.000,- Kč, mezi
Městem Kravaře, se sídlem Náměstí
Brzeskovou, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími
podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

8.137 8.2 Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích
parc.č. 2619/1, 2619/2 a 2619/4 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (dešťová
kanalizace)
A)rozhodlo
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích parc.č. 2619/1 a 2619/4 v
k.ú. Kravaře ve Slezsku mezi manžely
jakožto stranou Povinnou a Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto stranou Oprávněnou, za
jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a
omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

Bjrozhodlo
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc.č. 2619/2 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku mezi manžely
jakožto stranou Povinnou a Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře,
zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto stranou Oprávněnou, za jednorázovou
náhradu ve výši 5.000,- Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími
podmínkami a pověřuje starostku kjejímu podpisu.

8.138 8.3 Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nově vzniklého
pozemku parc.č. 1313/3 v k.ú. Kravaře ve Slezsku - úprava kupní smlouvy
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schvaluje
úpravu kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1313/3 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, uzavřené
mezi smluvními stranami Městem Kravaře, IČ 00300292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře,
zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto prodávající a
, jakožto kupující. Úprava spočívá v doplnění již nově
vzniklého pozemku parc.č. 1313/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 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.

8.139 8.4 Darovací smlouva na části pozemků pod chodníky podél
komunikace ulice Ludmily Hořké v Kravařích část Dvořisko (
Moravskoslezský kraj)
rozhodlo
o uzavření Darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 4377/4 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 929 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 4377/1 a díl "a" o
výměře 885 m2 stávajícího pozemku parc.č. 4377/1 , který bude sloučen do nově vzniklého pozemku
parc.č. 4377/3 a díl "b" o výměře 37 m2 stávajícího pozemku parc.č. 4791, který bude sloučen do nově
vzniklého pozemku parc.č. 4377/3 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 922 m2 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku, mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupeným Správou silnic MSK, příspěvkovou organizací, zastoupené ředitelem
jakožto dárcem a Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře,
zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto obdarovaným; schvaluje text této
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

8.140 8.5 Směna pozemku parc.č. 3300/2 za část pozemku parc.č. 4792 v
k.ú. Kravaře ve Slezsku (cyklostezka Stítina - Kravaře)
A) schvaluje
směnu pozemku parc.č. 3300/2 orná půda o výměře 930 m2 zapsaného na LV ě. 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 (930 m2) pozemku parc.č. 4792 orná
půda o výměře 8.160 m2 zapsaného na LV ě. 284 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres
Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, který je ve
vlastnictví
za účelem
plánované výstavby cyklostezky Štítina - Kravaře.
B)pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře směnit
pozemek parc.č. 3300/2 orná půda o výměře 930 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, který je ve vlastnictví Města Kravaře za část (930 m2) pozemku parc.č. 4792 orná
půda o výměře 8.160 m2 zapsaného na LV ě. 284 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres
Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, který je ve
vlastnictví
za účelem
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plánované výstavby cyklostezky Štítina - Kravaře, dle barevného zakreslení v mapě, která tvoří
nedílnou součást tohoto záměru; na Úřední desce MěÚ Kravaře.

8.141
8.6 Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic (část ulice
Potočná a Cihelní) - směnné smlouvy
A)rozhodlo
o uzavření Směnné smlouvy č. 1/2019 na nově vzniklý pozemek parc.ě. 971/4 orná půda o výměře 41
m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.ě. 971/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 5.227 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
za nově vzniklý pozemek parc.ě. 983/4 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 118 m2, který
vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.ě. 983/1 orná půda o výměře 813 m2 zapsaného v katastru
nemovitostí na LV č. 701 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. 03319-44/2018 ze dne 31.8.2018, mezi Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747
21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou a
s finančním vyrovnáním kupní ceny pozemků, kdy Město
Kravaře doplatí
15.400 Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Bjrozhodlo
o uzavření Směnné smlouvy č. 2/2019 na nově vzniklý pozemek parc.ě. 971/7 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 75 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.ě. 971/1 ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 5.227 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 za nově vzniklý pozemek parc.ě. 982/7 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 2 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.ě. 982/2 orná půda o
výměře 1.224 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV ě. 3864 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 ě. 03342-59/2018 ze dne 25.2.2019, mezi Městem
Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou
Brzeskovou a
s finančním vyrovnáním kupní
ceny pozemků, kdy
doplatí Městu Kravaře 14.600 Kč; schvaluje text této smlouvy se
všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

Cjrozhodlo
o uzavření Směnné smlouvy č. 3/2019 na nově vzniklý pozemek parc.ě. 971/6 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 6 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.ě. 971/1 ostatní plocha
- ostatní komunikace o výměře 5.227 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 za nově vzniklý pozemek parc.ě. 981/6 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 4 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.ě. 981/2 orná půda o
výměře 609 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 523 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. 03342-59/2018 ze dne 25.2.2019, mezi Městem
Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou
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Brzeskovou a
s finančním vyrovnáním
kupní ceny pozemků, kdy
doplatí Městu Kravaře 400 Kč; schvaluje text této
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

D) rozhodlo
o uzavření Směnné smlouvy č. 4/2019 na nově vzniklý pozemek parc.č. 971/5 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 7 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 971/1 ostatní plocha
- ostatní komunikace o výměře 5.227 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. 972/2 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 53 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 972 zahrada o
výměře 340 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 888 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. 03342-59/2018 ze dne 25.2.2019, mezi Městem
Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou
Brzeskovou a
s
finančním vyrovnáním kupní ceny pozemků, kdy Město Kravaře doplatí
9.200 Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

I

v

8.142 8.7 Žádosti o odkoupení částí pozemku parc.č. 631/2 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku v rámci majetkoprávního narovnání pozemkových hranic
Ajschvaluje
záměr Města Kravaře prodat dvě části (každá o výměře cca 30 m2) 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, v rámci
majetkoprávního vyrovnání, za schválenou prodejní cenu 200 Kč zajeden m2.
B)pověřuje
vedoucího místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat dvě části
(každá o výměře cca 30 m2) 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, dle barevného zakreslení v přiložené mapě, která
je nedílnou součástí tohoto záměru; na Úřední desce MěÚ Kravaře.
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8.143 8.8 Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pozemku parc.č.
1313/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku - kupní smlouva
rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 pozemku parc.č. 1313/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 672 m2, jehož součástí je stavba RD č.p. 309 stojící na pozemku parc.č.
1313/1 zapsaného na LV č. 1357 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, mezi smluvními stranami
Městem Kravaře, IČ 00300292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou
Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto prodávající a
jakožto kupujícím, za celkovou prodejní cenu 428.840,- Kč, schvaluje text této
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

8.144 8.9 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně
Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 2.
výzva)
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře v souvislosti s realizací projektu
"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 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 33.000,- Kč; schvaluje
text
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této
smlouvy.

8.145

8.10 Novostavba prodejny LIDL Kravaře - návrhy smluv

Ajrozhodlo
o uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí darovací", v rámci stavby prodejny LIDL v Kravařích, mezi
společností Lidi Česká republika v.o.s. IČ: 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158
00, zastoupenou společníkem společností Lidi Holding s.r.o., kterou zastupují jednatelé
jakožto budoucím dárcem a Městem Kravaře, IČ: 00300 292, se sídlem Náměstí
405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto budoucím
obdarovaným, dle koordinačního situačního výkresu, vypracovaném
zodpovědným projektantem
který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří
její přílohu; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje
starostku k podpisu této smlouvy.
Bjrozhodlo
o uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí a smlouvy o provedení
stavby", v rámci stavby prodejny LIDL v Kravařích, mezi společností Lidi Česká republika v.o.s. IČ:
26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, zastoupenou vedoucím regionálního
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úseku nemovitostí, panem
jakožto budoucí povinnou a
Městem Kravaře, IC: 00300 292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou
Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto budoucí oprávněnou, dle koordinačního situačního výkresu,
vypracovaném
zodpovědným projektantem
který je
nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

C) rozhodlo
o uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí a smlouvy o provedení
stavby", v rámci stavby prodejny LIDL v Kravařích, mezi Městem Kravaře, IČ: 00300 292, se sídlem
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto budoucí
povinnou a společností Lidi Česká republika v.o.s. IČ: 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11,
PSČ 158 00, zastoupenou vedoucím regionálního úseku nemovitostí, panem
jakožto budoucí oprávněnou, dle koordinačního situačního výkresu,
vypracovaném
zodpovědným projektantem
který je
nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

8.146

9.1 Územní plán - změna č.2

schvaluje
Zadání Změny č. 2 územního plánu Kravaře, na základě pokynů v návrhu Zprávy ě. 2 o uplatňování
územního plánu Kravaře za období 08/2016 až 02/2019

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Martin Schwarz
místostarosta
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