Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.:
e-mail:

isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 27. 11.
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 z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11.2019
4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města
5. Kancelář úřadu
5.1. Buly Aréna - Aquapark Kravaře p.o. - odkup spoluvlastnického podílu
5.2. Buly Aréna - Aquapark Kravaře p.o. - návrh podmínek spolupráce
5.3. Buly aréna - Aquapark Kravaře p.o. - Žaloba
5.4. Žádost o dotaci - Rekonstrukce sportovního areálu Olšinky
5.5. Návratné finanční výpomoci - „kotlíkové půjčky'1

6. Odbor financí
6.1. Usnesení ze 3. zasedání Finančního výboru
6.2. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025
6.3. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory sv. Hedviky-Kravaře
6.4. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2020
6.5. Rozpočet města Kravaře na rok 2020
6.6. Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 5/2019, o místním poplatku ze psů

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2164/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
7.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 3. výzva (Krajský úřad MSK)
7.3. Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace s účinností od 1. 1.2020.
7.4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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7.5. Obecně závazná vyhláška č. 4 /2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7.6. Dohoda o narovnání - ve věci reklamace oplocení stavby: „ SPORTOVNÍ AREÁL VČETNĚ
TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ“ při ZŠ Kravaře na Komenského ulici

8. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
8.1. Názvy ulic
9. Organizační záležitosti
10. Diskuze
11. Závěr

a přijalo tato usnesení

Zastupitelstvo města

10.165 j 1.1 Určení ověřovatele zápisu
určuje
ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 27. 11. 2019 pana Ing.
Herberta Kahlera a pana Ing. Martina Weczerka

10.166

1.2 Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře
konaného dne 27. 11. 2019 paní Bc. Irenu Sentenskou a dva členy pana Ing. Milana Rostka a pana
Josefa Hahna.

10.167 i 1.3 Schválení programu
schvaluje
program 10. jednání Zastupitelstva města Kravaře

10.168 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva
města Kravaře
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře pana Ing. Petra Muczky a pana
Heriberta Sentenského.
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10.169 | 3.1 Zpráva o plnění úkolů z 9. zasedání Zastupitelstva města
Kravaře konaného dne 4. 11. 2019
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů 9. zasedání zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4.11.2019

10.170 ; 4.1 Zpráva o činnosti Rady města
bere na vědomí
zpráva o činnosti 19. a 20. schůze Rady města Kravaře

10.171 | 5.1 Buly Aréna - Aquapark Kravaře p.o. - odkup
spoluvlastnického podílu
rozhodlo
o odkupu celých spoluvlastnických podílů ve vlastnictví BULY ARÉNA - zájmové sdružení se sídlem
na adrese Hlučínská 252/181, 747 21 Kravaře, IČO 70630097, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12202 („BULY ARÉNA“) na nemovitostech:
Spoluvlastnický podíl ve výši 5/8 na stavbě č. p. 2075, stojící na pozemku pare. č. 3715/13, zapsané na
LV č. 3945 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava;
Spoluvlastnický podíl ve výši 2061/10000 na pozemku pare. č. 3715/13, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 1844 m2, zapsaného na LV č. 3879 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava;
Spoluvlastnický podíl ve výši 2061/10000 na pozemku pare. č. 3715/14, ostatní plocha, o výměře 813
m2, zapsaného na LV č. 3879 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava;
Spoluvlastnický podíl ve výši 2061/10000 na pozemku pare. č. 3715/15, orná půda, o výměře 4696
m2, zapsaného na LV č. 3879 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava;
Spoluvlastnický podíl ve výši 2061/10000 na pozemku pare. ě. 3715/17, orná půda, o výměře 332 m2,
zapsaného na LV č. 3879 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava;
Spoluvlastnický podíl ve výši 2061/10000 na pozemku pare. ě. 3715/47, orná půda, o výměře 323 m2,
zapsaného na LV č. 3879 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava.
a k právnímu jednání, na jehož základě se město stane vlastníkem vymezených spoluvlastnických
podílů.
V rámci jednání o dohodě však celková kupní cena za tyto podíly nepřekročí částku ve výši
30.000.000 Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) vč. DPH.
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10.172 5.2 Buly Aréna - Aquapark Kravaře p.o. - návrh podmínek
spolupráce
rozhodlo
o návrhu podmínek spolupráce:
Příprava nové dohody o správě společné věci, a to za následujících předpokladů:
- BULY ARÉNA - zájmové sdružení převede na město Kravaře podíl na budově aquaparku, a to tak,
aby podíl města Kravaře na budově aquaparku byl ve výši 2/3, přičemž BULY ARÉNĚ by zůstal
spoluvlastnický podíl ve výši 1/3;
- BULY ARÉNA dá městu Kravaře souhlas s vybudováním elektrické přípojky, nadále však bude
preferován odběr elektrické energie a tepla od BULY ARÉNY;
- Město Kravaře dále ponese náklady na provoz aquaparku ve výši 100%, zároveň však případný zisk
plynoucí z provozu aquaparku připadne výhradně městu Kravaře, resp. příspěvkové organizaci Buly
aréna - Aquapark Kravaře, která doposud zajišťuje provoz aquaparku

10.173

5.3 Buly aréna - Aquapark Kravaře p.o. - Žaloba

Ajrozhodlo
vzhledem k nezbytnosti vyřešení majetkoprávních sporů souvisejících s blížícím se konce účasti města
Kravaře ve sdružení, jež vzniklo dne 16. 8. 2006 na základě smlouvy o sdružení („Smlouva o
sdružení"4) uzavřené s BULY ARÉNOU - zájmovým sdružením, se sídlem na adrese Hlučínská
252/181, 747 21 Kravaře, IČO 70630097, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, pod sp. zn. L 12202 („BULY ARENA"4), ke kterému dojde na základě výpovědi ze strany
BULY ARÉNY ke dni 30. 11. 2019, čímž dojde k faktickému zániku sdružení a vzniku
spoluvlastnictví k pozemkům v okolí a pod Aquaparkem a budově Aquaparku, o podání žaloby na
zrušení a vypořádání podílové spoluvlastnictví (,,Zaloby“) Města a BULY ARÉNA na následujících
nemovitostech:
budově č. p. 2075, Kouty, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku pare. č. 3715/13,
zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí na č. 3945 pro katastrální území Kravaře
ve Slezsku, obec Kravaře,
pozemku pare č. 3715/13, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku pare. č. 3715/14, ostatní plocha,
pozemku pare. č. 3715/15, orná půda,
pozemku pare. č. 3715/17, orná půda,
pozemku pare. č. 3715/47, omá půda,
zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3879 pro katastrálním území Kravaře ve
Slezsku, obec Kravaře
(„Nemovitosti"1).
Zastupitelstvo města rozhodlo o podání žaloby na zrušení podílového spoluvlastnictví na
Nemovitostech a jeho vypořádání tak, že spoluvlastnické podíly BULY ARÉNY na Nemovitostech
budou přikázány do výlučného vlastnictví Města, které za to poskytne náhradu ve prospěch BULY
ARÉNA ve výši hodnoty těchto podílů stanovené znaleckým posudkem č. 1113/26/19 ze dne 1. 4.
2019, zadaným Městem a vyhotoveným společností Ostravská znalecká a.s., IČO: 26838745, tj. do
výše 16.695.000 Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí, že soud není návrhem na způsob vypořádání a
výši vypořádacího podílu za nabytí spoluvlastnických podílů vázán, Rada je povinna v takovém
případě učinit nezbytné procesní úkony, aby vypořádací podíl nepřesáhl uvedenou výši stanovenou
znaleckým posudkem, pokud nerozhodne zastupitelstvo jinak.
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B)rozhodlo
o zaplacení soudního poplatku za podání Žaloby, jež bude požadován ze strany příslušného soudu.

Cjuděluje
plnou moc advokátní kanceláři FORLEX s.r.o. k zastupování města Kravaře v soudním řízení o žalobě
na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

Djpověřuje
Radu, aby činila i jiné právní kroky směřující k ochraně majetku Města, zejména podala předběžná
opatření a učinila jiné kroky zajišťující, že na majetku Města nedoje ke škodám a nebude změněn
dosavadní účel využívání majetku v době, kdy bude probíhat řízení o Žalobě

10.174

5.4 Žádost o dotaci - Rekonstrukce sportovního areálu Olšinky

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

10.175

5.5 Návratné finanční výpomoci - „kotlíkové půjčky“

Ajrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem41 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem11
na pořízení nového zdroje
tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 150 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.

Bjrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem11 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem11
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 150 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.

Qrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem11 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem11
na pořízení nového
zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 150 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.

D) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem11 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
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747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem"4
na pořízení no
splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 120 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

Ejrozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomoci mezi „poskytovatelem41 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře, IČ 00300292 zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem44
na pořízení nového zdroje
tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPŽP v rámci SC 2.1 pro rodinný dům na adrese
ve výši 200 000,- Kč vč. textu smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.

10.176

6.1 Usnesení ze 3. zasedání Finančního výboru

bere na vědomí
usnesení ze 3. zasedání Finančního výboru.

10.177

6.2 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025

schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025.

10.178 I 6.3 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory
sv. Hedviky-Kravaře
rozhodlo
poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města Kravaře v roce 2020 ve výši 4 000 000 Kč
Domovu pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková organizace, Alejní 375/22, 747 21 Kravaře,
včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Návratná finanční výpomoc je určena
na dočasné pokrytí provozních nákladů.

10.179

6.4 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2020

Ajschvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace na rok
2020 ve výši 620 000 Kč,

Bjschvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace na
rok 2020 ve výši 880 000 Kč,

C) schvaluje
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investiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace na
rok 2020 ve výši 160 000 Kč na zakoupení herního prvku.

D) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Kravaře, příspěvková organizace na rok 2020 ve
výši 3 700 000 Kč,

E) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace na rok 2020
ve výši 760 000 Kč,

F) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ivo Žídka-Kravaře,
příspěvková organizace na rok 2020 ve výši 39 000 Kč,

G) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková
organizace na rok 2020 ve výši 500 000 Kč,

H) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Buly aréna - Aquapark Kravaře, příspěvková organizace
za rok 2020 ve výši 1 200 000 Kč,

I) schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace
na rok 2020 ve výši 460 000 Kč.

10.180

6.5 Rozpočet města Kravaře na rok 2020

schvaluje
celkový rozpočet města Kravaře na rok 2020 jako schodkový tím, že schodek ve výši 72 792 370 Kč
bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let včetně fondů. V příjmech i ve výdajích je
rozpočtována částka pro rok 2020 ve výši 229 449 810 Kč včetně financování (změna stavu na
bankovních účtech), peněžních fondů a úhrady splátek dlouhodobých úvěrů.

10.181 6.6 Obecně závazná vyhláška města Kravaře ě. 5/2019, o místním
poplatku ze psů
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku ze psů.

v

I

7.1 Žádost
Kravaře ve Slezsku

ozemku parc.č. 2164/1 v k.ú.

neschvaluje
prodej části pozemku parc.č. 2164/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1.861 m2
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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, není záměrem
města tento pozemek prodat.

10.183 7.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva (Krajský úřad MSK)
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00887/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva", mezi Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje a
Městem Kravaře, IČ: 00300292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným Mgr.
Monikou Brzeskovou, starostkou města; schvaluje text tohoto dodatku se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jeho podpisu.

10.184 7.3 Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace
s účinností od 1.1. 2020.
schvaluje
na základě provedené kalkulace, cenu stočného na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 28,70
Kč/m3 bez DPH + příslušnou aktuální sazbu DPH a poplatek za použití kanalizace na období od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020 ve výši 60,38 Kě/m3 bez DPH + příslušnou aktuální sazbu DPH.

10.185 | 7.4 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a pověřuje starostku a místostarostu k
jejímu podpisu.

10.186 7.5 Obecně závazná vyhláška č. 4 /2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 4 /2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a pověřuje
starostku a místostarostu k jejímu podpisu
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10.187 7.6 Dohoda o narovnání - ve věci reklamace oplocení stavby: „
SPORTOVNÍ AREÁL VČETNĚ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ“ při ZS
Kravaře na Komenského ulici
A)
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

B) rozhodlo
- vzhledem k tomu, že dne 11. 12. 2019 uplyne promlčecí lhůta k uplatnění práv z odpovědnosti za
vady díla - sportoviště včetně technického zázemí, které bylo realizováno společností OSTRAVSKÉ
STAVBY a.s.
- s ohledem na to, že zastupitelstvo města Kravaře neschválilo předloženou smlouvu o narovnání,
kterou se narovnávají práva a povinnosti stran smlouvy o dílo, pokud jde o odpovědnost za vady díla,
odstranění vad díla, jakož i dalších práv a povinností s tímto spojených
o uplatnění nároků z vad výše uvedeného díla vůči společnosti OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
prostřednictvím civilní žaloby u Okresního soudu v Opavě.

10.188

8.1 Názvy ulic

Ajrozhodlo
o názvu nové ulice na pozemcích pare. ě. 153/4, 156/6, 155/2, 156/2 k. ú. Kravaře ve Slezsku
(stavební obvod v lokalitě Bohmova) SLEZSKÁ

Bjrozhodlo
o názvu nové ulice na pozemku pare. č. 3721/66 k. ú. Kravaře ve Slezsku (stavební obvod Kouty)
SPORTOVNÍ

Martin Schwarz
místostarosta

Mgr. Monika Brzesková
starostka
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