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

USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 2.11.

2020
v sále ě. 27 na zámku v Kravařích

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu
12. Schválení návrhové komise
13.

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 13. zasedání Zastupitelstva města kravaře konaného dne 17. 8. 2020
4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města
5. Kancelář úřadu
5.1. Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 2/2020 stanovující podmínky pro pořádání,
průběh a ukončení veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků
52. Dodatek č. 2 k Výzvě č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfmancování výměn
nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech
5.3. Návratné finanční výpomoci - "kotlíkové půjčky"
5.4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - 50 000,- Kč

6. Odbor financí
6.1. Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2020 - farnost Kravaře
62. Domov pro seniory - pořízení klimatizace 2. etapa
7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace
(Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 2. výzva)
72. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace
(Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 3. výzva)
7.3. Nabytí pozemků parc.č. 3033 a 3034/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku od státu do vlastnictví
Města Kravaře (Dvořisko)
7.4. 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
7.5. Záměr Města Kravaře prodat nově vzniklé pozemky parc.č. 1488/2, 1488/3 a 1488/4 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku (ul. Kostelní)
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7.6. Prodej pozemků parc.č. 2021 a 4942 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
7.7. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1329/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (
)
7.8. 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)
7.9. Dohoda o narovnání - ve věci reklamace oplocení stavby: „ SPORTOVNÍ AREÁL VČETNĚ
TECEÍN1CKÉHO ZÁZEMÍ“ při ZŠ Kravaře na Komenského ulici

8. Odbor sociálních věcí
8.1. Hodnocení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města
Kravaře 2018 -2020
82. Průběžná zpráva o službě drogové prevence za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
9. Odbor dopravy
9.1. postoupení odpisu pohledávky ke schválení ZM 10. Organizační záležitosti
11. Diskuze
12. Závěr

a přijalo tato usnesení

Zastupitelstvo města

14.250

1.1 Určení ověřovatele zápisu

určuje
ověřovatele zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva města Kravaře dne 2. 11. 2020 pana Ing. Martina
Weczerka a paní Bc. Petru Guldovou.

14.251

1.2 Schválení návrhové komise

volí
Předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Kravaře
konaného dne 2. 11. 2020 paní Ing. et Ing. Šárku Nedělovou a dva členy paní MUDr. Sylvu
Náhlíkovou a pana Petra Jochima..

14.252

1.3 Schválení programu

schvaluje
program 14. zasedání Zastupitelstva města Kravaře
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14.253 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva
města Kravaře
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Kravaře pana Lukáše Glabasni a pana
Petra Vi láska.

14.254 3.1 Zpráva o plnění úkolů z 13. zasedání Zastupitelstva města
kravaře konaného dne 17. 8. 2020
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů z 13. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 8. 2020.

14.255

4.1 Zpráva o činnosti Rady města

bere na vědomí
zprávu o činnosti 33., 34. a 35. schůze Rady města Kravaře

14.256 5.1 Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 2/2020 stanovující
podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejně přístupných
sportovních a kulturních podniků
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Kravaře č. 2/2020 stanovující podmínky pro pořádání, průběh a
ukončení veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků

14.257 5.2 Dodatek č. 2 k Výzvě č. 1/2019 k předkládání žádostí na
zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města
Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech
schvaluje
Dodatek č. 2 k Výzvě č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn
nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících

strana 3/10

kotlů na pevná paliva v domácnostech.

14.258

5.3 Návratné finanční výpomoci - "kotlíkové půjčky"

rozhodlo
o poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomoci mezi
„poskytovatelem44 městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, 1Č 00300292
zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou a „příjemcem44, jejichž seznam je v příloze, na
předfinancování či refinancování nového zdroje tepla splňujícího podmínky 117. Výzvy OPZP 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.

14.259 5.4 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje - 50 000,- Kč
Ajrozhodlo
o přijetí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000,- Kč, účelově určenou 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 stav, 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 určenou k dofmancování 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 pověřit starostku k podpisu smlouvy.

14.260 6.1 Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2020 farnost Kravaře
schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2020 ve výši 400 000 Kč na akci "
Oprava plotu kolem hřbitova z ulice Novodvorská" církevní organizaci Římskokatolická farnost
Kravaře, IČ: 45236852, se sídlem Náměstí 404/41, 747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje
starostku podpisem.

strana 4/10

14.261

6.2 Domov pro seniory - pořízení klimatizace 2. etapa

schvaluje
investiční příspěvek příspěvkové organizaci Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková
organizace na rok 2020 ve výši 900 000 Kč na provedení II. etapy investiční akce: "Klimatizace
Domova pro seniory sv. Hedviky-Kravaře".

14.262 7.1 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 15.000,- Kč; schvaluje
text
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této
smlouvy.

14.263 7.2 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně
Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 3.
výzva)
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře v souvislosti s realizací projektu
"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. 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 65.000,- Kč; schvaluje
text
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této
smlouvy.

14.264 7.3 Nabytí pozemků parc.č. 3033 a 3034/1 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku od státu do vlastnictví Města Kravaře (Dvořisko)
Ajneschvaluje
úplatný převod pozemků parc.č. 3033, ostatní plocha o výměře 415 m2 a parc.č. 3034/1 ostatní plocha
o výměře 236 m2 oba zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 60000 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku,
obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
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Opava, z vlastnictví České republiky, načež příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Města Kravaře.

Bjschvaluje
text a zaslání zdůvodnění žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č.3033, ostatní plocha o výměře
415 m2 a parc.č. 3034/1 ostatní plocha o výměře 236 m2 oba zapsány v katastru nemovitostí na LV ě.
60000 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, z vlastnictví České republiky, načež příslušnost
hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví
Města Kravaře, ve věcech veřejného zájmu; pověřuje starostku k jeho podpisu.

14.265 7.4 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
Ajschvaluje
odkoupení pozemku parc.č. 2725/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 22 m2 zapsaném
v katastru nemovitostí na LV č. 271 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava a pozemku parc.č. 2725/3
ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 17 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV č. 272 pro
k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava.

Bjrozhodlo
o uzavření kupní smlouvy ě. 10/2020 na pozemek parc.č. 2725/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 22 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 271 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře,
okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, za kupní
cenu 4.400 Kč, mezi
bytem
Kravaře, jakožto
prodávajícím a Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21, Kravaře, zastoupeným starostkou
Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto kupujícím, schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Cjrozhodlo
o uzavření kupní smlouvy č. 11/2020 na pozemek parc.č. 2725/3 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 17 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 272 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře,
okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, za kupní
cenu 3.400 Kč, mezi
bytem
Kravaře, jakožto prodávajícím
a Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21, Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr.
Monikou Brzeskovou, jakožto kupujícím, schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

Djschvaluje
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záměr Města Kravaře směnit pozemek parc.č. 74/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 97
m2 zapsaný 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 pozemky
parc.č. 2725/7 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 19 m2 a par.č. 74/4 ostatní plocha ostatní o výměře 33 m2 zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1732 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku,
obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště
Opava, s finančním vyrovnáním ceny pozemků - doplatkem ve výši 9.000 Kě pro Město Kravaře.

E) pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře směnit
pozemek parc.č. 74/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 97 m2 zapsaný 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 pozemky parc.č. 2725/7 ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 19 m2 a par.č. 74/4 ostatní plocha - ostatní o výměře 33 m2
zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1732 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava,
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, s finančním
vyrovnáním ceny pozemků, na Úřední desce MěÚ Kravaře.

14.266 7.5 Záměr Města Kravaře prodat nově vzniklé pozemky parc.č.
1488/2, 1488/3 a 1488/4 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (ul. Kostelní)
Ajschvaluje
záměr Města Kravaře prodat nově vzniklé pozemky parc.č. 1488/2, 1488/3 a 1488/4, které vznikly
rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1488 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 2.497 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 č. 3499-95/2020 ze dne 16.9.2020.
Bjpověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat
nově vzniklé pozemky parc.č. 1488/2, 1488/3 a 1488/4, které vznikly rozdělením stávajícího pozemku
parc.č. 1488 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 2.497 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 č. 3499-95/2020 ze dne
16.9.2020, který je nedílnou součástí tohoto záměru, na Úřední desce MěÚ Kravaře.

14.267

7.6 Prodej pozemků parc.č. 2021 a 4942 v k.ú. Kravaře ve Slezsku

A) schvaluje
způsob prodeje pozemků parc.č. 2021 trvalý travní porost o výměře 971 m2 a parc.č. 4942 orná půda o
výměře 681 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,
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elektronickou aukcí, s nejnižším podáním dle znaleckého posudku ve výši 50 Kč/m2 pozemku, s
minimálním příhozem 2.000,- Kč, jistina nebude vyžadována.

B)ukládá
vedoucímu odboru místního hospodářství a IV, aby ve spolupráci s referentem odboru kancelář úřadu
Danielem Wawrzinkem, zajistil elektronickou aukci na prodej pozemků parc.č. 2021 trvalý travní
porost o výměře 971 m2 a parc.č. 4942 orná půda o výměře 681 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.

v

14.268 7.7 Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1329/1 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku (
Ajschvaluje
prodej pozemku parc.č. 1329/1 orná půda o výměře 548 m2, zapsaném 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.

Bjschvaluje
způsob prodeje pozemku parc.č. 1329/lomá půda o výměře 548 m2, zapsaném 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, elektronickou aukcí, s nejnižším podáním dle
znaleckého posudku, s minimálním příhozem 2.000,- Kč, jistina nebude vyžadována.
Qukládá
vedoucímu odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.
1329/1 orná půda o výměře 548 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; na Úřední desce MěÚ Kravaře.
Djukládá
vedoucímu odboru místního hospodářství a IV, aby ve spolupráci s referentem odboru kancelář úřadu
Danielem Wawrzinkem, zajistil elektronickou aukci na prodej pozemku parc.č. 1329/1 orná půda o
výměře 548 m2, zapsaném 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.
Ejukládá
vedoucímu odboru místního hospodářství a IV zajistit znalecký posudek, který bude sloužit jako
podklad ke stanovení prodejní ceny za pozemek parc.č. 1329/1 orná půda o výměře 548 m2, zapsaném
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.
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14.269 7.8 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku parc.ě. 4378/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, veřejné osvětlení
(novostavba prodejny LIDL)
bere na vědomí
návrh na 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.ě. 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.

14.270 7.9 Dohoda o narovnání - ve věci reklamace oplocení stavby: „
SPORTOVNÍ AREÁL VČETNĚ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ“ při ZS
Kravaře na Komenského ulici
schvaluje
Dohodu o narovnání - ve věci reklamace oplocení stavby: „ SPORTOVNÍ AREÁL VČETNĚ
TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ'1 při ZŠ Kravaře na Komenského ulici se společností Ostravské stavby
a.s..

14.271 8.1 Hodnocení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit města Kravaře 2018 -2020
bere na vědomí
Hodnocení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Kravaře 2018
-2020

14.272 8.2 Průběžná zpráva o službě drogové prevence za období od 1.1.
2020 do 30. 6. 2020
bere na vědomí
průběžnou zprávu o sociální službě drogové prevence - Terénní práce s uživateli drog, s lidmi
ohroženými závislostí nebo závislostním chováním za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
vyhotovenou OPEN HOUSE o.p.s., Dr. E. Beneše 309/47, Bruntál
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14.273

9.1 postoupení odpisu pohledávky ke schválení ZM -

schvaluje
odpis pohledávky povinného
vůči oprávněnému Město Kravaře, Náměstí 405/43,
747 21 Kravaře ve výši 25.000 Kč s příslušenstvím

Martin Schwarz
místostarosta

Mgr. Monika Brzesková
starostka
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