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

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 9.12.

2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu
12. 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 z 14. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.
2020.
4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města
5. Kancelář úřadu
5.1. Rezignace na funkci zastupitelky a složení slibu náhradníka.
5.2. Kontrolní výbor - Usnesení z 8. jednání Kontrolního výboru a Zápis z 8. jednání
Kontrolního výboru
6. Odbor financí
6.1. Usnesení ze 4. zasedání Finančního výboru
62. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2021
6.3. Rozpočet města Kravaře na rok 2021
6.4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Buly aréně - Aquapark Kravaře
6.5. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory sv. Hedviky-Kravaře
6.6. Domov pro seniory - navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020
7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace s účinností od 1. 1.2021.
12. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7.3. Možnosti nabytí podílů o velikosti 4/18 pozemků parc.č. 5898, 5900 a 5903 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku z vlastnictví ČR (Státní pozemkový úřad) do vlastnictví Města Kravaře (u ČOV)
7.4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 4378/1 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku, veřejné osvětlení (novostavba prodejny LIDL)
7.5. Záměr Města Kravaře uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nemovitých
věcí, prodej pozemku, zřízení služebností (BULY ARÉNA, zájmové sdružení)
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8. Organizační záležitosti
9. Diskuze
10. Závěr

a přijalo tato usnesení

Zastupitelstvo města

15.274

1.1 Určení ověřovatele zápisu

určuje
ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Kravaře dne 9. 12. 2020 pana Ing. Petra
Muczku a pana Petra Jochima.

15.275

1.2 Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Kravaře
konaného dne 9. 12. 2020 pana Lukáše Glabasniu a dva členy Ing. Milana Rostka a paní Evu
Juráškovou.

15.276

1.3 Schválení programu

schvaluje
program 15. zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

15.277 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva
města Kravaře
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva města Kravaře pana Ing. Martina Weczerka a
paní Bc. Petry Guldové.

15.278 3.1 Zpráva o plnění úkolů z 14. zasedání Zastupitelstva města
Kravaře konaného dne 2. 11. 2020.
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bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů z 14. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2. 11. 2020.

15.279

4.1 Zpráva o činnosti Rady města

bere na vědomí
zprávu o činnosti 36. a 37. schůze Rady města Kravaře.

15.280

5.1 Rezignace na funkci zastupitelky a složení slibu náhradníka.

A)bere na vědomí
rezignaci paní MUDr. Jany Wehowské na funkci zastupitelky s účinnosti od 27. 11.2020.
B)bere na vědomí
složení slibu členky Zastupitelstva města Kravaře paní Mgr. Moniky Kotíkové do funkce zastupitelky
města Kravaře.

15.281 5.2 Kontrolní výbor - Usnesení z 8. jednání Kontrolního výboru a
Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru
bere na vědomí
usnesení z 8. jednání Kontrolního výboru konaného dne 8. 9. 2020 a Zápis z 8. jednání Kontrolního
výboru konaného dne 8. 9. 2020.

15.282

6.1 Usnesení ze 4. zasedání Finančního výboru

bere na vědomí
usnesení ze 4. zasedání Finančního výboru.

15.283

6.2 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2021

Ajschvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace na rok
2021 ve výši 615 000 Kč,
Bjschvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MS Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace na
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rok 2021 ve výši 880 000 Kč,
Qschvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Kravaře, příspěvková organizace na rok 2021 ve
výši 4 120 000 Kč,
D) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace na rok 2021
ve výši 760 000 Kč,
E) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ivo Žídka-Kravaře,
příspěvková organizace na rok 2021 ve výši 39 000 Kč,
F) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková
organizace na rok 2021 ve výši 1 000 000 Kč,
G) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Buly aréna - Aquapark Kravaře, příspěvková organizace
za rok 2021 ve výši 1 200 000 Kč,
H) s chváluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace
na rok 2021 ve výši 474 000 Kč.
I) schvaluje
investiční příspěvek příspěvkové organizaci Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace
na rok 2021 ve výši 70 000 Kč na zakoupení vojenského stanu.

15.284

6.3 Rozpočet města Kravaře na rok 2021

schvaluje
Celkový rozpočet města Kravaře na rok 2021 jako schodkový tím, že schodek ve výši 104 710 000 Kč
bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let včetně fondů. V příjmech i ve výdajích je
rozpočtována částka pro rok 2021 ve výši 258 088 200 Kč včetně financování (změna stavu na
bankovních účtech), peněžních fondů a úhrady splátek dlouhodobých úvěrů. Rozpočet se schvaluje
oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu s následujícími úpravami: ve výdajích se výše závazného
ukazatele paragraf 5512 snižuje o 5,5 mil. Kč na 1 471 000 Kč, dále paragraf 6409 se zvyšuje o 5,5
mil. Kč na 10 239 360 Kč.

15.285 6.4 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Buly aréně Aquapark Kravaře
rozhodlo
poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města Kravaře v roce 2020 ve výši 800 000 Kč
Buly aréně - Aquaparku Kravaře, příspěvková organizace, Kostelní 2075/28b, 747 21 Kravaře, včetně
textu smlouvy a pověřit starostku podpisem smlouvy. Návratná finanční výpomoc je určena na
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dočasné pokrytí provozních nákladů.

15.286 6.5 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory
sv. Hedviky-Kravaře
rozhodlo
poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města Kravaře v roce 2021 ve výši 4 000 000 Kč
Domovu pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková organizace, Alejní 375/22, 747 21 Kravaře,
včetně textu smlouvy a pověřit starostku podpisem smlouvy. Návratná finanční výpomoc je určena na
dočasné pokrytí provozních nákladů.

15.287
2020

6.6 Domov pro seniory - navýšení neinvestičního příspěvku na rok

schvaluje
navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře,
p.o., na rok 2020 ve výši 100 000 Kč na úhradu provozních nákladů v roce 2020.

15.288 7.1 Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace
s účinností od 1.1. 2021.
schvaluje
na základě provedené kalkulace, cenu stočného na období od 1. 1.2021 do31. 12. 2021 ve výši 31,50
Kč/m3 bez DPH + příslušnou aktuální sazbu DPH a poplatek za použití kanalizace na období od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021 ve výši 66.42 Kč/m3 bez DPH + příslušnou aktuální sazbu DPH.

15.289 7.2 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a pověřit starostku a místostarostu k
jejímu podpisu a ponechání poplatku na rok 2021 ve výši 650,- Kč na poplatníka.

15.290

7.3 Možnosti nabytí podílů o velikosti 4/18 pozemků parc.č. 5898,
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5900 a 5903 v k.ú. Kravaře ve Slezsku z vlastnictví ČR (Státní pozemkový
úřad) do vlastnictví Města Kravaře (u ČOV)
schvaluje
podání žádosti o vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 5898 trvalý travní porost o
výměře 5.140 m2, parc.č. 5900 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1.492 m2 a parc.č. 5903 trvalý
travní porost o výměře 3.903 m2, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 2520 pro k.ú. Kravaře ve
Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Opava, u Státního pozemkového úřadu, kterému přísluší právo s těmito pozemky
hospodařit; pověřuje starostku k podpisu této žádosti.

15.291 7.4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku parc.č. 4378/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, veřejné osvětlení
(novostavba prodejny LIDL)
rozhodlo
o uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB - služebnosti inženýrské sítě č.
OP-164-20-56-VK", veřejného osvětlení v rámci stavby prodejny LIDL v Kravařích, na pozemku
parc.č. 4378/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou
organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 - Nusle, jakožto budoucí stranou
povinnou, Městem Kravaře, IČ: 00300 292, se sídlem Náměstí 405/43, PSČ 747 21 Kravaře,
zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto budoucí stranou oprávněnou a
společností Lidi Česká republika v.o.s. IČ: 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158
00, jakožto stavebníkem, dle situačního výkresu, 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.

15.292 7.5 Záměr Města Kravaře uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví nemovitých věcí, prodej pozemku, zřízení služebností
(BULY ARÉNA, zájmové sdružení)
schvaluje
záměr Města Kravaře uzavřít:
1. Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví níže uvedených nemovitých věcí:
a) budovy občanské vybavenosti v části obce Kouty, č.p. 2075, postavené na pozemku parc.č. 3715/13
b) pozemku parc.č. 3715/13 - o výměře 1.844 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí stavba v
části obce Kouty č.p. 2075, budova občanské vybavenosti
c) pozemku parc.č. 3715/14 - o výměře 813 m2, ostatní plocha
d) pozemku parc.č. 3715/15-0 výměře 4.696 m2, orná půda
e) pozemku parc.č. 3715/17 - o výměře 332 m2, orná půda
f) pozemku parc.č. 3715/47 - o výměře 323 m2, orná půda
to vše v k.ú. Kravaře ve Slezsku (LV 3945 a 3879)
-jejíž předmětem je dále prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 3715/64 o výměře 26 m2, orná půda,
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který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 3715/19 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, dle GP č.
3512-103/2020
- zřízení služebnosti elektropřípojky ve prospěch Města Kravaře
- zřízení služebnosti vodopřípojky k tíži Města Kravaře
- zřízení služebnosti dešťové kanalizace k tíži Města Kravaře
2. Dohodu o narovnání mezi Městem Kravaře, BULY ARÉNOU - zájmovým sdružením a Buly
Arénou - Aquaparkem Kravaře, příspěvkovou organizací

Martin Schwarz
místostarosta

Mgr. Monika Brzesková
starostka
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