Město Kravaře

Usnesení

z 19. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného
dne 22. 9. 2021 ve farní stodole v Kravařích

usn. čís. 19.351/2021 - 19.371/2021

Mgr. Monika Brzesková
starostka
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Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání dne 22. 9. 2021 projednalo:

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu
1.2. Schválení návrhové komise
1.3. Schválení programu

2.
3.
4.
5.

Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města
Zpráva o ěinnosti rady města
Kancelář úřadu
5.1. Kontrolní výbor - personální záležitosti

6. Odbor financí
6.1. Žádost o neinvestiční a investiční příspěvek: Buly aréna - Aquapark Kravaře

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 - 3. výzva)
7.2. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2822/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
7.3. Majetkoprávní narovnání skutečného stavu užívání pozemků ul. Mlýnská, kupní
smlouva na pozemek parc.č. 2735/6 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
7.4. Odkoupení pozemků za účelem vybudování hasičského areálu včetně objektu
hasičské zbrojnice (lokalita u aquaparku)
7.5. Směna pozemku parc.č. 327/1 a části pozemku parc.č. 3506/60 za část pozemku
parc.č. 4527 v k.ú. Kravaře ve Slezsku - záměr města
7.6. Kupní smlouva na část (5m2) pozemku parc.č. 2191/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
7.7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
7.8. Smlouva o narovnání (pozemek pare. č. 1583 v k.ú. Kravaře ve Slezsku)

8. Odbor sociálních věcí
8.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Kravaře
2021-2026
8.2. OPEN HOUSE - Průběžná zpráva za období: od 01. 01.2021 —30. 06. 2021

9. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
9.1. Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko na úrovni ORP
Kravaře
9.2. Návrh na pořízení změny územního plánu města Kravaře zkráceným postupem
- fotovoltaické elektrárny

10. Odbor dopravy
10.1. Odpis pohledávky povinného

11. Diskuze
12. Závěr
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a přijalo tyto usnesení

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

19. 351/2021 1.1 Určení ověřovatele zápisu
určuje
ověřovatele zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města Kravaře dne 22. 9. 2021 paní Bc. Petru
Guldovou a pana MUDr. Vítězslava Hahna.

19. 352/2021

1.2 Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města
Kravaře konaného dne 22. 9. 2021 pana Ing. Andrease Hahna a dva členy paní MUDr. Sylvu
Náhlíkovou a pana Ing. Petra Muczku.

19. 353/2021 1.3 Schválení programu
schvaluje
program 19. zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

19.354/2021 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Kravaře paní Mgr. Moniky
Kotíkové a pana Josefa Hahna.

19.355/2021 3.1 Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů z 18. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 6. 2021.

19. 356/2021 4.1 Zpráva o činnosti rady města
bere na vědomí
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zprávu o činnosti 50., 51., 52. a 53. schůze Rady města Kravaře.

19. 357/2021 5.1. Kontrolní výbor - personální záležitosti
A) bere na vědomí
rezignaci paní Evy Juráškové na členství v kontrolním výboru.

B) volí
členem kontrolního výboru pana Heriberta Sentenského, člena ZM.

C) bere na vědomí
rezignaci paní Bc. Petry Guldové na funkci předsedkyně Kontrolním výboru.

D) volí
předsedou Kontrolního výboru pana Heriberta Sentenského.

19. 358/2021 6.1. Žádost o neinvestiění a investiění příspěvek: Buly aréna - Aquapark
Kravaře, p.o.
A) schvaluje
investiční příspěvek ve výši 200 000 Kč na rok 2021 z rozpočtu města Kravaře pro
příspěvkovou organizaci Buly aréna - Aquapark Kravaře, p.o., na pořízení pokladního systému.

B) schvaluje
navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Buly aréna - Aquapark Kravaře,
p.o., na rok 2021 ve výši 300 000 Kč na úhradu provozních nákladů v roce 2021.

19. 359/2021 7.1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy
o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 3. výzva)
A) 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 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou 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 155.000,- Kč; schvaluje text smlouvy se všemi zavazujícími a
omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

B) 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 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou,
jakožto “poskytovatelem” a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
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Ostrava, zastoupeným hejtmanem kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., jakožto příjemcem, na
dotaci v celkové výši 20.000,- Kč; schvaluje text smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími
podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

19.360/2021 7.2. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2822/1 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku
neschvaluje
prodej části (cca 95 m2) pozemku parc.č. 2822/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1.443
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, který je ve
vlastnictví Města Kravaře, není záměrem města tento pozemek prodat.

19.361/2021 7.3. Majetkoprávní narovnání skutečného stavu užívání pozemků ul.
Mlýnská, kupní smlouva na pozemek parc.č. 2735/6 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy č. 8/2021 na pozemek parc.č. 2735/6 zahrada o výměře 31 m2
zapsaný v katastru nemovitostí na LV 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres
Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, za kupní
cenu 6.200 Kč, mezi Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným
starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím; schvaluje
text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k
jejímu podpisu.

19. 362/2021 7.4. Odkoupení pozemků za účelem vybudování hasičského areálu včetně
objektu hasičské zbrojnice (lokalita u aquaparku)
schvaluje
odkoupení pozemku parc.č. 3715/2 orná půda o výměře 596 m2 a částí pozemků parc.č.
3715/25 orná půda o výměře 4.010 m2 a 3715/28 orná půda o výměře 3.649 m2 zapsaných v
katastru nemovitostí na LV č. 2671 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, o celkové výměře
7.255 m2 za celkovou kupní cenu 7.255 000 Kč.

19. 363/2021 7.5. Směna pozemku parc.č. 327/1 a části pozemku parc.č. 3506/60 za část
pozemku parc.č. 4527 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
- záměr města
A) schvaluje
záměr Města Kravaře směnit pozemek parc.č. 327/1 orná půda o výměře 813 m2 a část (353
m2) pozemku parc.č. 3506/60 orná půda o výměře 1.509 m2 zapsaných na LV č. 2834 pro k.ú.
Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, katastrální pracoviště Opava, za část (1.166 m2) pozemku parc.č. 4527 orná půda o výměře
1.489 m2 zapsaného na LV č. 1184 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava.
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B) pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře
směnit pozemek parc.č. 327/1 orná půda o výměře 813 m2 a část (353 m2) pozemku parc.č.
3506/60 orná půda o výměře 1.509 m2 zapsaných na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku,
obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Opava, za část (1.166 m2) pozemku parc.č. 4527 orná půda o výměře 1.489 m2
zapsaného na LV č. 1184 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava; na úřední desce
MěÚ Kravaře.

19. 364/2021 7.6. Kupní smlouva na část (5m2) pozemku parc.č. 2191/1 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku
rozhodlo
o uzavření Kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 2191/4 ostatní plocha - jiná plocha
o výměře 5 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 2191/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 33 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, mezi smluvními stranami: Městem Kravaře, se sídlem Náměstí
405/43, Kravaře, PSČ: 747 21, IČ: 00300292, zastoupeným Mgr. Monikou Brzeskovou,
starostkou, jakožto “Prodávající44 a
jakožto “Kupující”, za kupní cenu ve výši 1.000
Kě; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.

19. 365/2021 7.7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška ě. 3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
A) vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a pověřuje starostku a místostarostu k jejímu podpisu,

B) vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
a pověřuje starostku a místostarostu k jejímu podpisu.

19. 366/2021 7.8. Smlouva o narovnání, pozemek parc.č. 1583 v k.ú. Kravaře ve Slezsku

rozhodlo
o uzavření Smlouvy o narovnání, vztahující se k vlastnictví pozemku parc.č. 1583 ostatní
plocha - jiná plocha o výměře 438 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, mezi smluvními stranami: Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
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Kravaře, PSČ: 747 21, IČ: 00300292, zastoupeným Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou a
schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a
pověřuje starostku k jejímu podpisu.

19. 367/2021 8.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města
Kravaře 2021-2026
schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Kravaře 2021-2026.

19. 368/2021 8.2. OPEN HOUSE - Průběžná zpráva za období: od 01. 01. 2021 — 30. 06.
2021

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. 2021 do 30. 06. 2021
vyhotovenou společností OPEN HOUSE o.p.s., Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál.

19. 369/2021 9.1. Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko na
úrovni ORP Kravaře
rozhodlo
schválit časový plán provádění opatření k programu zlepšování kvality ovzduší za ORP
Kravaře.

19. 370/2021 9.2. Návrh na pořízení změny územního plánu města Kravaře zkráceným
postupem - FVE
A) rozhodlo
schválit záměr na základě návrhu, o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem dle
§ 55a zákona č.l 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, pro lokalitu č.l - „Nový Dvůr“ v k.ú. Kravaře ve Slezsku, a to z aktuálního
využití plochy - orná půda nově na plochy výrobní.

rozhodlo
neschválit záměr na základě návrhu, o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
dle § 55a zákona č.l83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, pro lokalitu ě.2 - „u Hanůvky“ v k.ú. Kravaře ve Slezsku, a to z
aktuálního využití plochy - orná půda nově na plochy výrobní.

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

B)rozhodlo
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neschválit záměr na základě návrhu, o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, pro lokalitu č.3 - „Kutské louky“ v k.ú. Kravaře ve Slezsku, a to z
aktuálního využití plochy - trvalý travní porost nově na plochy výrobní.

C) rozhodlo
o podmínění úhrady nákladů na změnu územního plánu navrhovatelem

D) rozhodlo
o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem: změna funkčního využití
plochy orné půdy na plochu výrobní pro účely zřízení fotovoltaických elektráren

19. 371/2021 10.1. Odpis pohledávky povinného
oprávněnému Městu Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře ve výši 25.000 Kě s
příslušenstvím.
schvaluje
odpis pohledávky povinného
vůči oprávněnému Městu 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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