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

USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 20. 6.
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 23. zasedání Zastupitelstva města konaného 25. 4. 2018
4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města
5. Kancelář úřadu
5.1. Český červený kříž návrh na ocenění 5.2. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ za rok 2017
5.3. Stanovy Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
5.4. Buly aréna - Aquapark Kravaře, p.o. - žádost o navýšení neinvestičního příspěvku
příspěvkové organizaci
5.5. Plán rozvoje sportu dle novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
6. Odbor financí
6.1. Závěrečný účet města Kravaře za rok 2017
62. Účetní závěrka města Kravaře za rok 2017
6.3. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Kravaře-Kouty
6.4. Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2018
7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Prodej části pozemku parc.č. 4290 v k.ú. Kravaře ve Slezsku - záměr města
12. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku parc.č. 791/2 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku (dětské hřiště na rohu ulice Rohová a Štěpánkovická)
7.3. Kupní smlouva na nově vzniklý pozemek parc.č. 3347/75 a Směnná smlouva na nově
vzniklé pozemky parc.č. 3347/74 a 3347/73 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, lokalita U Hranic
7.4. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nově vzniklého pozemku parc.č. 1313/3 v
k.ú. Kravaře ve Slezsku - záměr prodeje
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7.5. Souhrnné vyhodnocení výběrového řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček
na program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva Podpora úspěšným
žadatelům města Kravaře (schválení smlouvy o zápůjčce peněz)
7.6. Vypořádání vlastnictví pozemků v prostoru vodojemu - prodej částí pozemků
7.7. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné
7.8. Nabytí pozemku parc.č. 2784 v k.ú. Kravaře ve Slezsku do vlastnictví Města Kravaře (lesní
pozemek v areálu zámeckého parku)
8. Organizační záležitosti
9. Diskuze
10. Závěr

a přijalo tato usnesení

Zastupitelstvo města
24.296

1.1 Určení ověřovatele zápisu

určuje
ověřovatele zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného 20. 6. 2018 pana Petra
Viláška a pana Romana Glinze.

24.297 I 1.2 Schválení návrhové komise
volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města konaného dne
20. 6. 2018 pana Ing. Milana Rostka a dva členy Petra Jochima a Heriberta Sentenského.

24.298 I 1.3 Schválení programu
schvaluje
program 24. schůze Zastupitelstva města Kravaře

24.299 I 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva
města Kravaře
bere na vědomí
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zprávu ověřovatelů zápisu 23. zasedání Zastupitelstva města Kravaře pana Ing. Herberta Kahlera a
pana Petra Jochima.

24.300 : 3.1 Zpráva o plnění úkolů 23. zasedání Zastupitelstva města
konaného 25. 4. 2018
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů 23. zasedání Zastupitelstva města konaného 25. 4. 2018

24.301

4.1 Zpráva o činnosti Rady města

bere na vědomí
zprávu o činnosti 85., 86., 87. a 88. schůze Rady města Kravaře.

v

5.1 Český červený kříž návrh na ocenění -

schvaluje
Přijetí paní
na zasedání Zastupitelstva města Kravaře a vyslovit ji poděkování u
příležitosti udělení stříbrné medaile prof. MUDr. J. Jánského za 20 bezpříspěvkových odběrů.
Přijetí paní
na zasedání Zastupitelstva města Kravaře a vyslovit ji poděkování u
příležitosti udělení stříbrné medaile prof. MUDr. J. Jánského za 20 bezpříspěvkových odběrů.
Přijetí pana
na zasedání Zastupitelstva města Kravaře a vyslovit mu poděkování u
příležitosti udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů.
Přijetí pana
na zasedání Zastupitelstva města Kravaře a vyslovit mu poděkování u
příležitosti udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů.
Přijetí pana
na zasedání Zastupitelstva města Kravaře a vyslovit mu poděkování u
příležitosti udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů.
Přijetí pana
na zasedání Zastupitelstva města Kravaře a vyslovit mu poděkování u
příležitosti udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů.
Přijetí pana
na zasedání Zastupitelstva města Kravaře a vyslovit mu poděkování u
příležitosti udělení Zlatého kříže ČČK III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů.
Přijetí paní
na zasedání Zastupitelstva města Kravaře a vyslovit ji poděkování u
příležitosti udělení Zlatého kříže ČČK III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů.
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24.303 | 5.2 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
za rok 2017
bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ za rok 2017 včetně veškerých příloh.

24.304

5.3 Stanovy Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

schvaluje
Stanovy Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ.

24.305 5.4 Buly aréna - Aquapark Kravaře, p.o. - žádost o navýšení
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
schvaluje
navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Buly aréna- Aquapark Kravaře,
příspěvková organizace na rok 2018 ve výši 850.000 Kč

24.306 5.5 Plán rozvoje sportu dle novely zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu
schvaluje
Plán rozvoje sportu dle novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

24.307

I 6.1 Závěrečný účet města Kravaře za rok 2017

Ajsouhlasí
s celoročním hospodařením města Kravaře za rok 2017, a to bez výhrad.
B)schvaluje
Závěrečný účet města Kravaře za rok 2017.

24.308

6.2 Účetní závěrka města Kravaře za rok 2017

Ajschvaluje
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Účetní závěrku města Kravaře za rok 2017.
B)schvaluje
Protokol o schvalování účetní závěrky města Kravaře za rok 2017.

v

I

6.3 Poskytnutí návratné finanční výpomoci MS Kravaře-Kouty

rozhodlo
poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 70 000 Kč z rozpočtu města Kravaře v roce 2018
Mateřské škole Kravaře-Kouty, příspěvková organizace, Hlučínská 256/189, 747 21 Kravaře, včetně
textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Návratná finanční výpomoc je určena na
předfinancování projektu "Šablony II", který bude realizován z finančních prostředků Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a bude vrácena příspěvkovou organizací do rozpočtu
zřizovatele nejpozději do 31. března 2019.

24.310

6.4 Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2018

Ajschvaluje
poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2018 ve výši 100 000 Kč
na zhotovení zvonu pro kostel Sv. Mikuláše v Kravařích-Koutech,Římskokatolické farnosti Kravaře,
IČ: 45236852, se sídlem Náměstí 404/41, 747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku
podpisem.
Bjschvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2018 ve výši 40 000 Kč na úhradu
neinvestičních nákladů spojených s legalizací provozu fotbalového hřiště na ul. Alejní v Kravařích
spolku Sportovní klub Kravaře, z.s., IČ: 19015461, se sídlem Alejní 13, 747 21 Kravaře, včetně textu
smlouvy a pověřuje starostku podpisem.
Cjschvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2018 ve výši 100 000 Kč na úhradu
neinvestičních nákladů na nákup a opravu čerpadel a s tím souvisejících revizí čerpací stanice
Městskému fotbalovému klubu Kravaře z.s., IČ: 02641461 se sídlem Kravaře, Alejní 728/13, včetně
textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

24.311 7.1 Prodej části pozemku parc.č. 4290 v k.ú. Kravaře ve Slezsku záměr města
A)schvaluje
záměr Města Kravaře prodat nově vzniklý pozemek parc.č. 4290/2 o výměře 51 m2, který vznikl
rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 4290 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo
upravené o výměře 615 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, dle
Geometrického plánu pro rozdělení pozemku ze dne 28.5.2018, č. 3298-60/2018.
Bjpověřuje
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vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat
nově vzniklý pozemek parc.ě. 4290/2 o výměře 51 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku
parc.č. 4290 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 615 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, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku
ze dne 28.5.2018, č. 3298-60/2018, který je nedílnou součásti tohoto záměru, na Úřední desce MěÚ
Kravaře.

24.312 7.2 Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku
parc.č. 791/2 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (dětské hřiště na rohu ulice Rohová
a Stěpánkovická)
Ajschvaluje
záměr města Kravaře prodat oddělenou část stávajícího pozemku parc.č. 791/2 zahrada o výměře 603
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 dle
Geometrického plánu pro změnu hranice pozemků ze dne 29.5.2016, č. 3299-59/2018, písmenem "a" o
výměře 71 m2.
Bjpověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat
oddělenou část stávajícího pozemku parc.č. 791/2 zahrada o výměře 603 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 dle Geometrického plánu
pro změnu hranice pozemků ze dne 29. 5. 2018, č. 3299-59/2018, písmenem "a" o výměře 71 m2,
který je nedílnou přílohou tohoto záměru, na úřední desce MěÚ Kravaře.

24.313 7.3 Kupní smlouva na nově vzniklý pozemek parc.č. 3347/75 a
Směnná smlouva na nově vzniklé pozemky parc.č. 3347/74 a 3347/73 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku, lokalita U Hranic
Ajrozhodlo
o uzavření Směnné smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 3347/74 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 55 m2, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku ze dne 16.3.2018, ě.
3276-23/2018, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 3347/64 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 3.215 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, za nově
vzniklý pozemek parc.č. 3347/73 zahrada o výměře 1 m2, dle Geometrického plánu pro rozdělení
pozemku ze dne 16.3.2018, č. 3276-23/2018, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č.
3347/25 zahrada o výměře 721 m2 zapsaného na LV č. 2617 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec
Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, s
finančním vyrovnáním ceny pozemků za prodejní cenu 200,- Kč za jeden m2 obou pozemků, mezi
Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, IČ 00300292, zastoupeným starostkou
Mgr. Monikou Brzeskovou a
a
oba bytem
schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
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B)rozhodlo
o uzavření Kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 3347/75 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 63 m2, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku ze dne 16.3.2018, č.
3276-23/2018, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 3347/64 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 3.215 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, mezi
Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, IČ 00300292, zastoupeným starostkou
Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto prodávajícím a
bytem
a
bytem
, jakožto
kupujícími, za prodejní cenu 1.155,- Kč zajeden m2 pozemku; schvaluje text této smlouvy se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

24.314 7.4 Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nově vzniklého
pozemku parc.č. 1313/3 v k.ú. Kravaře ve Slezsku - záměr prodeje
Ajrevokuje
usnesení ZM č. 11.95/2016 i) ze dne 20.4.2016 ve znění: ZM schvaluje záměr Města Kravaře prodat
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 pozemku parc.č. 1313 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba rodinného domu č.p. 309, zapsaného na LV č. 1357 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec
Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava,
který je v jeho vlastnictví.
Bjschvaluje
záměr Města Kravaře prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 nově vzniklého pozemku parc.č.
1313/3 zastavěná plocha o výměře 85 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1313
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 309, 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, kterýje přílohou tohoto záměru.
Cjpověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 nově vzniklého pozemku parc.č. 1313/3 zastavěná plocha o
výměře 85 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1313 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 309, 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, kterýje přílohou tohoto záměru.

24.315 i 7.5 Souhrnné vyhodnocení výběrového řízení pro poskytování
návratných účelových zápůjček na program „Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 2. výzva Podpora úspěšným žadatelům města
Kravaře (schválení smlouvy o zápůjčce peněz)
rozhodlo
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o uzavření Smlouvy o zápůjčce peněz mezi Městem Kravaře, IČ: 00300292, se sídlem v Kravařích,
Náměstí 405/43, 747 21, Kravaře, zastoupené starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto
„zapůjčitelem“ a
bytem
jakožto
„vydlužitelem“, na částku ve výši 100.000 Kč splatnou jednorázově nejpozději do 1 roku od podpisu
smlouvy; schválit text smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřit starostku k
podpisu této smlouvy.

24.316 7.6 Vypořádání vlastnictví pozemků v prostoru vodojemu prodej částí pozemků
A) schvaluje
záměr Města Kravaře odkoupit, v rámci vypořádání vlastnictví pozemků v prostoru vodojemu, část
(1.200 m2) stávajícího pozemku parc.č. 3449/19 orná půda o výměře 2.003 m2 zapsaného v katastru
nemovitostí na LV č. 1737 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 novým parcelním číslem: parc.č. 5100, za celkovou
kupní cenu 584.400 Kč.
B) schvaluje
záměr Města Kravaře odkoupit, v rámci vypořádání vlastnictví pozemků v prostoru vodojemu, části
(celkem 500 m2) stávajícího pozemku parc.č. 3449/35 orná půda o výměře 931 m2 zapsaného v
katastru nemovitostí na LV č. 309 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, označené na základě
právě probíhajících komplexních pozemkových úprav novými parcelními čísly: parc.č. 5099 o výměře
235 m2, parc.č. 5104 o výměře 86 m2 a parc.č. 5105 o výměře 179 m2, za celkovou kupní cenu
243.500 Kč.
C) rozhodlo
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část (1.200 m2) pozemku parc.č. 3449/19 orná půda
o výměře 2.003 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1737 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. 5100, mezi
smluvními stranami:
bytem
jakožto "budoucím
prodávajícím" a Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, Kravaře, PSČ: 747 21, IČ: 00300292,
zastoupeným Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou, jakožto „budoucím kupujícím“ za celkovou
kupní cenu 584.400 Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami
a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
D) rozhodIo
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části (celkem 500 m2) pozemku parc.č. 3449/35 orná
půda o výměře 931 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 309 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku,
obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště
Opava, označených na základě právě probíhajících komplexních pozemkových úprav parc.č. 5099 o
výměře 235 m2, parc.č. 5104 o výměře 86 m2 a parc.č. 5105 o výměř 179 m2, mezi smluvními
stranami:
bytem
jakožto "budoucím prodávajícím"
a Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, Kravaře, PSČ: 747 21, IČ: 00300292, zastoupeným
Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou, jakožto „budoucím kupujícím“ za celkovou kupní cenu
243.500 Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje
starostku k podpisu této smlouvy.
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24.317 7.7 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro stočné
schvaluje
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné za rok 2017

24.318 7.8 Nabytí pozemku parc.č. 2784 v k.ú. Kravaře ve Slezsku do
vlastnictví Města Kravaře (lesní pozemek v areálu zámeckého parku)
schvaluje
nabytí pozemku parc.č. 2784 lesní pozemek o výměře 790 m2, zapsaného na LV č. 2522 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 právo hospodařit má podnik Lesy České
republiky, s.p., výběrovým řízením.

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Ing. Petr Muczka
místostarosta
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