Město Kravaře
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dne 9. 3. 2022 na zámku v Kravařích
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Mgr. Monika Brzesková
starostka
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Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 9. 3. 2022 projednalo:
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2.
3.
4.
5.
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5.1. Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře za rok 2021
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6.1. Žádost o investiční příspěvek: Městský aquapark Kravaře (pořízení mycího
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6.3. MŠ Kravaře-Kouty - žádost o investiční příspěvek
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7.1. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 152/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
7.2. Směna nově vzniklých pozemků parc.č. 1488/5 a parc.č. 3805/28 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku - záměr města
7.3.Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o
poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 3. výzva)
7.4. Doplnění žádosti o zařazení pozemků do směny, ÚZSVM
7.5. Bezesmluvní užívání části pozemku parc.č. 2822/15 v k.ú. Kravaře ve Slezsku,
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11. Závěr

a přijalo tyto usnesení

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

21.400/2022 1.1.

Určení ověřovatele zápisu

určuje
ověřovatele zápisu z 21. zasedání zastupitelstva města Kravaře dne 9. 3. 2022 pana Davida
Bitomského a Lukáše Glabasniu.

21. 401/2022 1.2.

Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města
Kravaře konaného dne 9. 3. 2022 paní Bc. Petru Guldovou a dva členy pana Ing. Andrease
Hahna a pana Josefa Hahna.

21. 402/2022 1.3.

Schválení programu

schvaluje
program 21. zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

21.403/2022 2.1.

Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města

bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře pana Heriberta
Sentenského a pan Ing. Herberta Kahlera.

21.404/2022 3.1.

Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města

bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 8. 12. 2021.

21. 405/2022 4.1.

Zpráva o činnosti rady města

bere na vědomí
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zprávu o činnosti 58., 59., 60., 61. a 62. schůze Rady města Kravaře

21. 406/2022 5.1.

Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře za rok 2021

bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Kravaře za rok 2021

21. 407/2022 5.2.

Stanovení počtu zastupitelů pro období 2022-2026

stanovuje
počet členů na následující volební období (2022-2026) na 21 členů.

21. 408/2022 5.3.

Kontrolní výbor - usnesení z 9. jednání KV a zápis z 9. jednání KV

bere na vědomí
usnesení a zápis z 9. jednání Kontrolního výboru konaného dne 16. 2. 2022.

21. 409/2022 5.4.
Výbor pro dotace, kulturu a sport - usnesení a zápis z 8. a 9. jednání
výboru pro dotace, kulturu a sport
bere na vědomí
usnesení a zápis z 8. a 9. jednání výboru pro dotace, kulturu a sport.

21. 410/2022 6.1.
Žádost o investiční příspěvek: Městský aquapark Kravaře (pořízení
mycího podlahového stroje).
schvaluje
investiční příspěvek ve výši 100 000 Kč na rok 2022 z rozpočtu města Kravaře pro
příspěvkovou organizaci Městský aquapark Kravaře, příspěvková organizace, na pořízení
mycího podlahového stroje

21. 411/2022 6.2.

ZŠ Kravaře - poskytnutí návratné finanční výpomoci

rozhodlo
poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města Kravaře v roce 2022 organizaci
Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, IČ: 70940088, v částce 133 453 Kč. Návratná
finanční výpomoc je určena na předfinancování grantu Erasmus+ Školní vzdělávání - Klíčová
akce 2 - Partnerství škol s názvem „EUROPE-OUR HOME“. Návratná finanční výpomoc bude
zřizovateli vrácena na bankovní účet nej později do 31. 12. 2022.

21. 412/2022 6.3.

MŠ Kravaře-Kouty - žádost o investiční příspěvek

schvaluje
investiční příspěvek ve výši 143 688,70 Kč na rok 2022 z rozpočtu města Kravaře pro
příspěvkovou organizaci Mateřská škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace, na pořízení
herního prvku.

21. 413/2022 6.4.

Individuální dotace

A) schvaluje
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poskytnutí individuální dotaci z rozpočtu města Kravaře na rok 2022 ve výši 275 000 Kč na
celoroční provoz spolku Sportovní klub Kravaře, z.s., IČ: 19015461 se sídlem Alejní 13, 747
21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

B) schvaluje
poskytnutí individuální dotaci z rozpočtu města Kravaře na rok 2022 ve výši 105 000 Kč na
celoroční provoz spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kravaře, IČ: 66738741, se
sídlem Štěpánkovická 21,747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

C) schvaluje
poskytnutí individuální dotaci z rozpočtu města Kravaře na rok 2022 ve výši 800 000 Kč na
celoroční provoz spolku Městský fotbalový klub Kravaře, z.s., IČ: 02641461, se sídlem Alejní
728/13, 747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

D) schvaluje
poskytnutí individuální dotaci z rozpočtu města Kravaře na rok 2022 ve výši 350 000 Kč na
obnovu pevné plochy farního dvoru a zkrášlení farní zahrady Římskokatolické farnosti Kravaře,
IČ: 45236852, se sídlem Náměstí 404/41, 747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje
starostku podpisem.

E) schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2022 ve výši 20 000 Kč na akci
KARMAŠ CUP 2022 spolku Spolek Amatérských Hokejistů Kravaře, IČ: 07504390, se sídlem
Mírová 838/24, 747 21 Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem.

21. 414/2022 7.1.

Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 152/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku

neschvaluje
prodej pozemku parc.č. 152/1 orná půda o výměře 1.783 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.

21. 415/2022 7.2.
Směna nově vzniklých pozemků parc.ě. 1488/5 a parc.ě. 3805/28 v
k.ú. Kravaře ve Slezsku
ul. Kostelní) - záměr města
A) schvaluje
záměr Města Kravaře směnit nově vzniklý pozemek parc.č. 1488/5 ostatní plocha - jiná plocha
o výměře 29 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1488 ostatní plocha jiná plocha 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 za nově vzniklý pozemek parc.č. 3805/28 orná půda o výměře 4 m2, který vznikl
rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 3805/2 orná půda o výměře 636 m2 zapsaného na LV
č. 1419 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, s finančním vyrovnáním rozdílu 25 m2 ve
výměrách pozemků (s doplatkem) v celkové výši 5.000 Kč (200 Kč/m2).

B) pověřuje
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vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře
směnit nově vzniklý pozemek parc.č. 1488/5 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 29 m2, který
vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1488 ostatní plocha - jiná plocha 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 za nově vzniklý
pozemek parc.č. 3805/28 orná půda o výměře 4 m2, který vznikl rozdělením stávajícího
pozemku parc.č. 3805/2 orná půda o výměře 636 m2 zapsaného na LV č. 1419 pro k.ú. Kravaře
ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, s doplatkem; na úřední desce MěU Kravaře.

21.416/2022 7.3.
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 60.000,- Kě; 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
Ostrava, zastoupeným hejtmanem kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., jakožto příjemcem, na
dotaci v celkové výši 114.404,- Kě; schvaluje text smlouvy se všemi zavazujícími a
omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

21. 417/2022 7.4.

Doplnění žádosti o zařazení pozemků do směny, ÚZSVM

A) bere na vědomí
podané informace k doplnění již zaslané žádosti o zařazení pozemků do směny o pozemky v
areálu stavebnin TEMPO Kravaře.

B) pověřuje
předsedu Kontrolního výboru zastupitelstva k prověření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k
podnikání, uzavřené mezi Městem Kravaře a obchodním družstvem Tempo.

21. 418/2022 7.5.
Bezesmluvní užívání části pozemku parc.č. 2822/15 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku
dohoda o zaplacení úhrady za užívání pozemku, prohlášení
Města Kravaře pro katastrální úřad, schválení záměru
A) schvaluje
záměr Města Kravaře prodat část (2m2) pozemku 2822/15 ostatní plocha - ostatní komunikace
o výměře 1.776 m2 zapsaného v katastru nemovitostí LV ě. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku,
obec Kravaře, okres Opava za účelem umístění víceúčelové stavby, dle Geometrického plánu
pro rozdělení pozemku a změnu obvodu budovy ze dne 19. 10. 2021, č. 03586-66/2021, který
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je nedílnou součástí tohoto záměru, nově označenou parc.č. 2822/25, za kupní cenu ve výši
1.500,- Kč zajeden m2 pozemku.

B) pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře
prodat část (2 m2) pozemku parc.č. 2822/15 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře
1.776 m2 zapsaného v katastru nemovitostí LV ě. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec
Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště
Opava, za účelem umístění víceúčelové stavby; dle Geometrického plánu pro rozdělení
pozemku a změnu obvodu budovy ze dne 19. 10. 2021, č. 03586-66/2021, který je nedílnou
součástí tohoto záměru, nově označenou parc.č. 2822/25; na elektronické Úřední desce MěÚ
Kravaře.

21.419/2022 7.6.
Kotlíkové dotace, 4. výzva - smlouva o poskytnutí dotace
(Moravskoslezský kraj)
A)rozhodlo
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře prostřednictvím Moravskoslezského kraje v
rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027 projekt “Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 4. výzva”; jednotlivým úspěšným žadatelům ve výši dotace 5.000
Kč najeden realizovaný projekt (žádost), tedy na jednu výměnu kotle, v maximální celkové
výši dotace 500.000 Kč na všechny realizované projekty (žádosti) v rámci této výzvy.

B) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře v rámci Operačního program
Životní prostředí 2021 - 2027 projekt “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. 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 maximálně 500.000 Kč, poskytnutou v
jednotlivých splátkách dle částky uvedené vždy ve výzvě k proplacení dotace; schvaluje text
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této
smlouvy.

21. 420/2022 7.7.
Majetkoprávní narovnání skutečného stavu užívání pozemků ul.
Vyhlídalova, ul. U Kapličky záměr Města Kravaře směnit pozemky
A) schvaluje
záměr Města Kravaře směnit část (18 m2) pozemku parc.č. 74/1 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 4.128 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 část (3 m2) pozemku parc.č. 73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2
zapsaného na LV ě. 4420 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, s doplatkem, v
rámci majetkoprávního narovnání, za kupní cenu ve výši 200 Kč za jeden m2 pozemku, dle
Geometrického plánu č. 3626-17/2022, ze dne 14. 02. 2022, který je nedílnou součástí záměru.

B) pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře
směnit část (18 m2) pozemku parc.č. 74/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 4.128
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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 část (3 m2)
pozemku parc.č. 73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2 zapsaného na LV č. 4420 pro
k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, s doplatkem, v rámci majetkoprávního
narovnání, dle Geometrického plánu č. 3626-17/2022, ze dne 14. 02. 2022, který je nedílnou
součástí záměru, na Úřední desce MěÚ Kravaře.

C) schvaluje
záměr Města Kravaře směnit část (33 m2) pozemku parc.č. 60 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 462 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 část (3 m2) pozemku parc.č. 72 zahrada o výměře 286 m2 zapsaného na LV č. 109
pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, s doplatkem, v rámci majetkoprávního
narovnání, za kupní cenu ve výši 200 Kč zajeden m2 pozemku, dle Geometrického plánu č.
3626-17/2022, ze dne 14. 02. 2022, který je nedílnou součástí záměru.

D) pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře
směnit část (33 m2) pozemku parc.č. 60 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 462 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 část (3 m2)
pozemku parc.č. 72 zahrada o výměře 286 m2 zapsaného na LV č. 109 pro k.ú. Kravaře ve
Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, s doplatkem, v rámci majetkoprávního narovnání, dle
Geometrického plánu č. 3626-17/2022, ze dne 14. 02. 2022, který je nedílnou součástí záměru,
na Úřední desce MěÚ Kravaře

7 .8. Pravidla pro prodej, pronájem, pacht a výpůjčku pozemků a nemovitostí v
majetku Města Kravaře - USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Návrh na usnesení
schvaluje
„Pravidla pro prodej, pronájem, pacht a výpůjčku pozemků a nemovitostí v majetku Města
Kravaře“, které upřesňují a sjednocují postupy přípravy a realizace prodeje, pronájmu, pachtu
a výpůjčky pozemků a nemovitosti, jejichž vlastníkem je Město Kravaře.
v

21. 421/2022 7.9.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku CR ÚZSVM (parc.č. 2788 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, prodloužení veřejného osvětlení,
Mezivodky - Zámek Kravaře)
rozhodlo
o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/OOP/1217/2022-OOPM"
na pozemku parc.č. 2788 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, dle Geometrického plánu pro vymezení
rozsahu věcného břemene k části pozemku ze dne 6.1.2022, č. 3611 -116/2021, mezi smluvními
stranami: ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Pravaha 2, zastoupeným
ředitelem
odboru Odloučené pracoviště Opava, 1Č: 69797111, jakožto povinným” a Městem Kravaře, se
sídlem Náměstí 405/43, Kravaře, PSČ: 747 21, IČ: 00300292, zastoupeným Mgr. Monikou
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Brzeskovou, starostkou, jakožto “Oprávněnými Výše úplaty za zřízení věcného břemene se
sjednává ve výši 3.000,- Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími
podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

21.422/2022 7.10.

Inventarizační zpráva za rok 2021

bere na vědomí
inventarizační zprávu za rok 2021.

21. 423/2022 8.1.
12.2021

OPEN HOUSE - Průběžná zpráva za období: od 01. 01. 2021 - 31.

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 31. 12. 2021
vyhotovenou společností OPEN HOUSE o.p.s., Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál.

21. 424/2022 9.1.

Kravařský odpust 2022

A) bere na vědomí
koncepci akce Kravařský odpust 2022

B) schvaluje
termín konání Kravařského odpustu ve dnech 19. - 22. 8. 2022, tedy 4 dny (pátek, sobota,
neděle, pondělí - areál Mezivodky a pátek, sobota, neděle - zámecký park)

Martin Schwarz
místostarosta

Mgr. Monika Brzesková
starostka
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