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

USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 19. 9.
2018
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 24. zasedání Zastupitelstva města konaného 20. 6. 2018
4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města
5. Kancelář úřadu
5.1. SOH - Závěrečný účet za rok 2017
5.2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50.000,- Kč pro
JSDH Kravaře
5.3. Příspěvky uvolněným i neuvolněným zastupitelům
5.4. Návrh na rozpuštění sdružení formou dohody - BULY ARÉNA, zájmové sdružení
6. Odbor financí
6.1. Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2018
7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Žádost o zjednání nápravy - neoprávněné užívání pozemku parc.č. 2725/6 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku Městem Kravaře jako komunikace včetně chodníku
72. Prodej části pozemku parc.č. 791/2 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (dětské hřiště na rohu ulice
Rohová a Štěpánkovická 7.3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace
(Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace)
7.4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace
(Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace 2. výzva)
7.5. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku parc.č. 846 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku (spojnice místní komunikace ulice Štěpánkovická) - schválení záměru prodeje
7.6. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku parc.č. 3346 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku (ulice Mírová) schválení záměru prodeje
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7.7. Věcné břemeno vodovodu, jehož vlastníkem je Město Kravaře na pozemcích mezi ulicemi
Lelkova a Štěpánkovická (problematika věcných břemen Komplexních pozemkových úprav
Kravaře ve Slezsku)
8. Organizační záležitosti
9. Diskuze
10. Závěr

a přijalo tato usnesení

Zastupitelstvo města

25.319 | 1.1 Určení ověřovatele zápisu
určuje
ověřovatele zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného 19. 9. 2018 pana Martina
Schwarze a Bc. Petru Guldovou.

25.320

1.2 Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města konaného dne
19. 9. 2018 pana Ing. Herberta Kahlera a dva členy Bc. Mariu Meleckou a Mgr. Sandru Hradilovou.

25.321 I 1.3 Schválení programu
schvaluje
program 25. schůze Zastupitelstva města Kravaře

25.322 | 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva
města Kravaře
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města Kravaře pana Petra Viláška a Romana
Glinze.

25.323 j 3.1 Zpráva o plnění úkolů 24. zasedání Zastupitelstva města
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konaného 20. 6. 2018
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů 24. zasedání Zastupitelstva města konaného 20. 6. 2018.

25.324

4.1 Zpráva o činnosti Rady města

bere na vědomí
zprávu o činnosti 89., 90., 91. a 92. schůze Rady města Kravaře.

25.325 ! 5.1 SOH - Závěrečný účet za rok 2017
bere na vědomí
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hluěínska za rok 2017 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hluěínska za rok 2017 ze
strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí
Hluěínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hluěínska za rok
2017.

25.326 i 5.2 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 50.000,- Kč pro JSDH Kravaře
A)rozhodlo
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:
a městem Kravaře, se sídlem Náměstí
405/43, 747 21 Kravaře, IČ:
za účelem 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 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.

25.327 ; 5.3 Příspěvky uvolněným i neuvolněným zastupitelům
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A)rozhodlo
o poskytnutí následujících příspěvků uvolněným zastupitelům města Kravaře s účinností ode dne
ustavujícího zasedání ZM ve volebním období 2018 - 2022 :
-příspěvek na stravování v celkové hodnotě 80 Kč najeden pracovní den, ve kterém formou výkonu
funkce odpracuje na úřadě resp. v místě výkonu funkce alespoň 4 hodin
-příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 500 Kč měsíčně
-příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit ve výši 1.000 Kě ročně
-odměnu při významném životním výročí ve výši 2.000 Kč

Bjrozhodlo
o poskytnutí následujících příspěvků uvolněným i neuvolněným zastupitelům města Kravaře s
účinností ode dne ustavujícího zasedání ZM ve volebním období 2018 - 2022 :
-příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o člena zastupitelstva pověřeného
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství ve výši 1.000 Kč za každý den,
ve kterém je tato činnost vykonávána
-příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na
veřejných občanských obřadech ve výši 1.000 Kč za každý den, ve kterém je tato činnost vykonávána

25.328 i 5.4 Návrh na rozpuštění sdružení formou dohody - BULY
ARÉNA, zájmové sdružení
bere na vědomí
návrh na rozpuštění sdružení formou dohody

6.1 Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2018

25.329 7.1 Žádost o zjednání nápravy - neoprávněné užívání pozemku
parc.ě. 2725/6 v k.ú. Kravaře ve Slezsku Městem Kravaře jako komunikace
včetně chodníku
Ajschvaluje
odkoupení pozemku parc.ě. 2725/6 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 107 m2 zapsaného
v katastru nemovitostí na LV č. 1787 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, Městem Kravaře, který je
nelegálně užíván městem jako místní komunikace ulice Mlýnská včetně chodníku, za kupní cenu 200
Kč zajeden m2 pozemku.
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B)rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2725/6 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře
107 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 1787 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře,
okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, mezi
smluvními stranami:
Kravaře, jakožto prodávající a
Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou
Brzeskovou, jakožto kupující, za kupní cenu 21.400,- Kč; schvaluje text této kupní smlouvy se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

25.330 7.2 Prodej části pozemku parc.č. 791/2 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
(dětské hřiště na rohu ulice Rohová a Stěpánkovická
v

rozhodlo
o uzavření Kupní smlouvy č. 10/2018 na oddělenou část stávajícího pozemku parc.č. 791/2 zahrada o
výměře 603 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,
označenou dle Geometrického plánu pro změnu hranice pozemků ze dne 29.5.2016, č. 3299-59/2018,
písmenem "a" o výměře 71 m2, mezi smluvními stranami Městem Kravaře, IČ
se sídlem
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto
prodávající a
Kravaře, jakožto kupující, za kupní
cenu 18.200 Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a
pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

v

25.331 7.3 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně
Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace)
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře v souvislosti s realizací projektu
"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 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 7.500 Kč; schvaluje text
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této
smlouvy.

25.332 | 7.4 Žádost o poskytnutí dotace z rozpoětu 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
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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 124.958,00 Kč; schvaluje
text smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této
smlouvy.

25.333 7.5 Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku
parc.č. 846 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (spojnice místní komunikace ulice
Stěpánkovická) - schválení záměru prodeje
A) schvaluje
záměr Města Kravaře prodat části pozemku parc.č. 846 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře
1.882 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, které jsou
nelegálně užívány vlastníky sousedních pozemků.
Bjpověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat
části pozemku parc.č. 846 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1.882 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, které jsou jsou barevně
označeny v polohopisném záznamu, jenž je přílohou tohoto záměru, na Úřední desce MěÚ Kravaře.
C) schvaluje
odkoupení části (1 m2) pozemku parc.č. 822/5 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 254 m2
zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 518 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres
Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, která je
užívána Městem Kravaře jako chodník ulice Stěpánkovická.

25.334 7.6 Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku
parc.č. 3346 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (ulice Mírová) schválení záměru
prodeje
A) schvaluje
záměr Města Kravaře prodat části pozemku parc.č. 3346 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře
5.237 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, které jsou
nelegálně užívány vlastníky sousedních pozemků.
B) pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat
části pozemku parc.č. 3346 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 5.237 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, které jsou jsou barevně
označeny v polohopisném záznamu, jenž je přílohou tohoto záměru, na Úřední desce MěÚ Kravaře.
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25.335 7.7 Věcné břemeno vodovodu, jehož vlastníkem je Město Kravaře
na pozemcích mezi ulicemi Lelkova a Stěpánkovická (problematika věcných
břemen Komplexních pozemkových úprav Kravaře ve Slezsku)
schvaluje
věcné břemeno vodovodu, jehož vlastníkem je Město Kravaře na pozemcích parc.č. 3506/43, 3506/69,
4352/9, 3532/30, 3532/62, 4351/4, 3537/1, 3537/2, 3537/3, 3537/4, 3537/5, 3537/6, 3537/7, 3537/8,
3537/12, 3537/10, 3537/18, 3537/21, 3537/14, 3537/13, 3537/25, 3560/2, 3556/18, 3570/4, 3570/2,
3570/7, 3570/11, 3570/12, 3570/13, 3570/14, 3570/1, 3570/15, 3570/16, 3557/1, 3596/46, 3596/93,
4431/1 a 3649 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, mezi ulicemi Lelkova a Stěpánkovická a jeho zapsání na
katastru nemovitostí v rámci Komplexních pozemkových úprav Kravaře ve Slezsku.

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Ing. Petr Muczka
místostarosta
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