
Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

U S N E S E N Í

Ze 3. zasedání finančního výboru konaného dne 9.11.2015
Od 17.30 hodin v zasedací místnosti RM a RM

Program:

1. Rozpočet města Kravaře na rok 2016
2. Příspěvky na rok 2016 zřízeným příspěvkovým organizacím

3.1. FV bere na vědomí:

a) Předložený návrh rozpočtu města Kravaře na rok 2016.
b) Předložené návrhy finančních plánů všech zřízených příspěvkových organizací na rok 

2016

3.2. FV doporučuje ZM schválit

a) Rozpočtové provizorium města Kravaře pro rok 2016 v souladu s ustanovením § 84 
zákona č.128/2000Sb., o obcích, v platném znění a § 13 zákona č. 250/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 
2016. Dle tohoto provizoria se bude řídit rozpočtové hospodaření v době od 1.1.2016 
do doby schválení rozpočtu města na rok 2016.

b) Snížení částky na úhradu nákladů na ohňostroj pořádaný v rámci odpustu v Kravařích.
Celkovou částku na tuto službu navrhuje ve výši 70 tis. Kč.

V Kravařích dne:   18. 11. 2015

Monika Ševčíková
Předsedkyně FV



Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Z á p i s

Ze třetího jednání finančního výboru konaného dne 9. listopadu 2015  od 17.30 hodin
v budově MěÚ Kravaře.

Program:
1. Rozpočet města  Kravaře na rok 2016
2. Příspěvky na rok 2016 zřízeným příspěvkovým organizacím

Přítomno: dle prezenční listiny celkem 6 členů výboru, omluveni 3 členové
Hosté: dle prezenční listiny 3 hosté (starostka – Mgr. Monika Brzesková, 

místostarosta Ing. Petr Muczka, vedoucí Odboru financí Ing. Ludmila 
Robenková

p. Ševčíková: přivítala všechny přítomné a předala slovo p. místostarostovi
p.místostarosta: na projednání Vám byl zaslán 2. Návrh rozpočtu  na rok 2016. Rada 

města Kravaře již projednala 1. Návrh rozpočtu se závěrem nutnosti 
redukce výdajových částek. Toto již je částečně splněno, ale nejsme 
schopni zpracovat vyrovnaný rozpočet. Velkou neznámou jsou 
investiční akce započaté v roce 2015, ke kterým se váže dotační titul a 
finanční prostředky nejsou zaslány na účet města. Zatím není známa 
výše dotačního titulu na školní hřiště v Kravařích. Za současné situace 
je nejlepším řešením vyhlášení rozpočtového provizoria na začátek roku
2016 – do 31.3.2016.

p. Robenková: správci rozpočtu a vedoucí příspěvkových organizací již provedli 
úpravy svých předložených rozpočtů, ale i po tomto zpracování není 
možno rozpočet sestavit z důvodu nemožnosti krytí v příjmové části.

p.starostka: na schůzi rady se obvykle kontroluje položka po položce a jednotliví 
předkladatelé rozpočtu si svoje výdaje zdůvodňují

p.Robenková: pokud chcete pozvat jednotlivé správce rozpočtu na další zasedání 
výboru, pak to není problém.

p. Gospoš: bylo by dobré se sejít s řediteli příspěvkových organizací a probrat 
jednotlivé výdajové položky.

p.místostarosta: pokud bude rozpočtové provizorium, pak máme dostatek času a 
prostoru se sejít s řediteli příspěvkových organizací i se správci 
rozpočtu jednotlivých kapitol – ORJ města Kravaře.

p.starostka: máme více času a můžeme se tak podrobněji podívat na jednotlivé 
položky

Ing.Marek Weczerek: po prostudování nám zaslaných materiálu ani  já nevidím reálně 
možnost zpracování rozpočtu na rok 2016.

p.starostka: klíčovou finanční záležitostí je dotace na školní hřiště, kdy ještě nevíme
v jaké výši nám bude poskytnuta. Celkové náklady činí cca 10 mil. Kč.

p.  Robenková: příjmovou část máte zpracovanou od roku 2011 tak, abyste si sami 
mohli srovnat plnění příjmů. Návrh na rok 2016 již zůstává nezměněn. 



Jediná příjmová položka, která se může změnit jsou konečné zůstatky 
finančních prostředků na účtech města k 31.12.2015 a přijaté dotace

p. Schwarz: chtěl bych prověřit položku 5169 – ostatní služby u ORJ 700 – poplatek
za použití kanalizace, jaké náklady se v této položce skrývají.

p. Glabasňa: dále bych požádal o vysvětlení položky 5171 – oprava a údržba u ORJ 
700 – poplatek za použití kanalizace. 

p. Robenková: na dalším jednání Vám bude předložen rozbor těchto položek.
p. Glabasňa: 20mil., které jsou zahrnuty ve fondu obnovy oprav kanalizace se zdají 

být celkem dost.
p. Robenková: tento fond se tvoří na základě podmínek fondu a přidělené dotace 

z rozpočtu EU. Toto musíme tvořit a finanční prostředky musíme mít na
účtu.

p. Schwarz: v letošním roce byly celkem velké výdaje na konání odpustu v Koutech.
Je třeba se zamyslet nad možností krácení výdajů na odpust v Koutech a
naopak posílení výdajů na odpust v Kravařích na kulturní vystoupení 
možných umělců

p.starostka: odpust v Koutech se dělá hlavně pro občany Koutů a takovou kulturu 
bychom taky měli podpořit

Ing.MarekWeczerek: v letošním roce byly oslavy hasičů na Dvořisku – kolik stála finančně 
tato akce?  Měli bychom se zamyslet nad zázemím pro malé děti v této 
lokalitě – např. průlezky pro děti apod.

p. starostka: oslavy výročí hasičů na Dvořisku stály cca do 20tis. Kč.  Co se týká 
možnosti dětského vyžití v této lokalitě,  pak to je problém. Jde o 
záplavové území

p. Glabasňa: jak se řeší záplavová oblast na Dvořiku, možnosti valů apod.
p. místostarosta: zatím jsme v jednání o výstavbě valu, který by byl připraven na 10-ti 

letou vodu.
Ing.Marek Weczerek: zamyslet se nad možností výstavby alespoň malého dětského hřiště
p.místostarosta: jednáme o zkulturnění areálu bývalého zahradnictví, leč taky bez 

úspěchu
p. Schwarz: vraťme se k projednání rozpočtu – navrhuji snížení částky na úhradu 

nákladů na odpust v Koutech. V příjmové části město Kravaře nemá 
žádnou částku – tak kdo bere nájmy z umístěných stánků?

p.starostka: oproti roku 2015 je již rozpočet na odpust v Koutech snížen o 40tis. Kč
p.Schwarz: zamyslet se nad možností zabezpečit kvalitní umělce na odpust do 

Kravař
p.starostka: musíme vzít v úvahu i prostor, který v Kravařích není. V letošním roce 

na kulturní vystoupení v době konání Kravařského odpustu byla částka 
cca 180tis. Kč

p. Robenková: vyúčtování odpustů, které si vyžádal jeden ze zastupitelů je zpracováno 
z dostupných dodavatelských vztahů. Není tady zohledněna práce 
vlastních pracovníků – není rozkličován jejich plat. Pak bychom se 
dostali na jinou částku.

p.Schwarz: navrhuji částku do rozpočtu  na rok 2016  na odpust v Koutech ve výši 
50tis. Kč. Je třeba se zamyslet i nad částku ohňostroje na odpust 
v Kravařích. Určitě by se dalo ušetřit a posílit právě kulturní akci.

Ing.Marek Weczerek: rozpočtované částky na občerstvení jsou taky dost vysoké a tato částka 
by se dala využit smysluplněji. Efekt z těchto výdajů není žádný. 
Sleduji i návštěvnost odpustu v Kravařích a zdá se mi, že se snižuje, 
dokonce i na ohňostroj je méně lidí.



p.Glabasňa: navrhuji celkem krátit výdaje na odpust v Kravařích.
p.starostka: sdílím  názor snížení částky na ohňostroj v Kravařích, ale musíme si 

uvědomit, že tato akce má svůj regionální význam a možná i celostátní
p.Glabasňa: kulturní program na odpustu v Kravařích by se měl zlepšit – zkvalitnit
p.starostka: vedeme boj s prostorem, který není nafukovací a v rámci bezpečnosti 

návštěvníků je toto problém.
p.Schwarz: chtěl bych vysvětlit položku 5169 – nákup ostatních služeb u ORJ 3636 

– hřbitov Kravaře,  nárůst oproti roku 2015 
p.místostarosta: je zde zahrnuta částka na možné exhumace. Na hřbitově v Kravařích už 

není místo na další rozšíření hřbitova a tak se musí využít stávající 
místa starých hrobů.

p. Schwarz: zamyslet se nad dostupností toalet na hřbitově v Kravařích? Není 
možnost vybudování důstojných toalet v domku u hřbitova – na ulici 
Novodvorská, které by sloužily jako veřejné toalety

p. starostka: vybudování veřejných toalet v tomto objektu by stálo cca 2mil. Kč, 
které v rozpočtu nemáme.

p.místostarosta: do pololetí roku 2015 byl tento dům pronajat – v současné době je již 
volný a jeho využití není zatím projednáno

p. Ševčíková: jaká je možnost výstavby veřejných toalet u obchodního domu?
p. starostka: v této lokalitě jsou soukromé pozemky a jejich vlastníci by si měli 

uvědomit, že v rámci jejich nabízených služeb je nutné i vybudování 
veřejných toalet.

p. Ševčíková: i zpoplatněné veřejné toalety by občané určitě uvítali
p. Schwarz: nákup referentského vozidla na ORJ 3639 – to je nutnost?
p. starostka: vozový park je v žalostném stavu, a jedno referentské vozidlo je 

nutností
p. Schwarz: proč chceme kupovat budovu bývalé mateřské školy na ulici 

Bezručova? Máme zájem na zajištění sociálního bydlení?
p. starostka: pořád se zabýváme myšlenkou zřízením terapeutických dílen
p. místostarosta: chtěli bychom využít možnosti získat dotaci na vybudování právě 

těchto dílen, nezatíží to náš rozpočet.
p. starostka: původní záměr terapeutických dílen v prostorách zámku je nereálný, ale

v současné době máme vážného zájemce o prostory původní restaurace 
a to vybudování muzea vojenské historie, jehož členové by si prostory 
sami upravili (Projekt Hultschiner Soldaten o.s.)

p. Ševčíková: pokud by byla umístěna vojenská expozice, tak by toto určitě 
zatraktivnilo zámek jako takový. Další takové zviditelnění zámku bude 
muzeum alchymisty  Sendivoje ze Skorska

Ing.Marek Weczerek: neuvažovalo město o zřízení denního stacionáře?
p. starostka: v  prostorách budovy na ulici Bezručova by se nedal zřídit denní 

stacionář – příliš vysoké náklady. MAS Hlučínsko bude vyhlašovat 
dotační tituly a tam by byla možnost získat až 90% dotace na 
terapeutické dílny.

p. Schwarz: parkování na Nádražní ulici je celodenní problém.
p.místostarosta: od ledna 2016 se částečně problém parkování vyřeší tím, že pro 

zaměstnance bude k dispozici nové parkoviště v areálu školy – vjezd 
z ulice Komenského. Musí se najít řešení možného parkování na ulici 
Nádražní, Komenského

p. starostka: bude nutná pasportizace ulic



p. Schwarz: jak vypadá situace s lokalitou Böhmova?
p. starostka: v současné době je konečné rozhodnutí využití této lokality odloženo do

doby využití lokality U Hranice
p. Glabasňa: jaká je možnost prodeje pozemků bez inženýrských sítí,
p. starostka: nejsem stavař, ale dle mého názoru asi ne? Kdo by je pak budoval, u  

koho by byli majetku – asi hodně složité řešení.
p. Gospoš: musím říct, že se snesla kritika občanů na prodejní cenu pozemku, ve 

Velkých Hošticích se prodávalo za 400 Kč/m² a u nás cca 900 Kč/m², a 
ještě obec něco občanům vracela

p. starostka: prodáváme za cenu znaleckého posudku a pod cenu nechceme jít.  A jít 
cestou vratky občanům za nějakých podmínek, to taky nechceme.

p. místostarosta: lokalita u Hranic se prodávala za 950 Kč/m² pozemku a zisk města na 
této transakci nebyl žádný. Uhradila se výstavba inženýrských sítí a 
příjezdových cest.

p. Schwarz: čím je způsobeno navýšení položek u JSDH
p.Robenková od 1.1.2016 jsou navýšeny náklady z důvodu nového automobilu, který 

byl pořízen v rámci dotačního programu ve spolupráci s Polskem, Jde o 
PHM, pojištění apod.

p. Schwarz: ORJ 4330 obsahuje částku 400 tis. Kč – prosím o vysvětlení
p.místostarosta: pokud by byly otevřeny terapeutické dílny, tak tato částka jsou provozní

náklady, které hradí město Kravaře, provozovatelem by byla Charita 
Opava a pro klienty by tato služba byla bezplatná.

p. Schwarz: právní služby v rozpočtu tajemníka na položce 5166 – vysoká částka, 
bylo na tuto službu výběrové řízení nebo ne,

p. starostka: služby právníka jsou velmi důležité, řešíme spoustu otázek na všech 
odborech

p. Schwarz: v rozpočtu je částka na vybudování výtahu v budově městského úřadu, 
kde má být umístěn.

p. starostka: tato investice je v jednání a výtah má být umístěn v prostorách současné
rampy

p. Schwarz: co je důvodem pronájmu kopírek, proč město nemá zakoupeny vlastní
p. starostka: máme centrální kopírky. V budoucnu se již nebudou tisknout materiály 

k projednání RM a ZM – ty půjdou elektronicky.
p. Schwarz: problém v MŠ Kravaře s kotelnou a kotlem. Zvážení, zda by se neměly 

finanční prostředky přidat na zakoupení nového kotle.
p. starostka: tento problém budeme postupně řešit v každé organizaci. Plynofikace 

kotelen byla ve stejných letech a teď budeme mít problém s výměnou.
p. Glabasňa: musíme si uvědomit, že v příjmové části nám již chybí částka cca 1mil. 

Kč z automatů. V současné době víme o zvyšování poplatků  za 
povolení provozu VHP,  a to nese s sebou i zvyšování příjmových 
částek v rozpočtech měst a obcí.

p. Schwarz: než zrušit úplně hrací automaty, tak se mohlo pouze regulovat – určitě 
by se to dalo nějak ošetřit

p.starostka: byly problémy s jednou hernou, hráli tam i nezletilí, našly se i drogy, 
prostě problémy v okolí a podobně.

p. místostarosta: po ukončení provozu této herny máme zmapováno zlepšení situace s 
drogami v této oblasti. Takové šetření v rámci prevence nám provádí 
OPEN HAUS

p. Ševčíková: podávám tyto návrhy na usnesení:



Finanční výbor bere na vědomí
Předložený návrh rozpočtu města Kravaře na rok 2016 pro 6 členů
Usnesení bylo přijato

Předložené návrhy finančních plánů všech zřízených příspěvkových organizací na rok 2016
pro 6 členů

Usnesení bylo přijato
Finanční výbor doporučuje ZM schválit

Rozpočtové provizorium města Kravaře pro rok 2016 v souladu s ustanovením § 84 zákona 
č.128/2000Sb., o obcích, v platném znění a § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016. Dle tohoto 
provizoria se bude řídit rozpočtové hospodaření v době od 1.1.2016 do doby schválení 
rozpočtu města na rok 2016.

Pro 6 členů
Usnesení bylo přijato

Snížení částky na úhradu nákladů na ohňostroj pořádaný v rámci odpustu v Kravařích. 
Celkovou částku na tuto službu navrhuje ve výši 70 tis. Kč.

Pro 6 členů
Usnesení bylo přijato

Do rozpočtu města Kravaře -  ORJ odpust Kouty přiznat celkovou částku 50tis. Kč na 
všechny nákladové položky, které budou hrazeny pro 1 člen proti 5 členů

Usnesení nebylo přijato

Finanční výbor ukládá:
- vedoucí Odboru financí na příští jednání výboru doložit návrh rozpočtovaných  

výdajů v roce 2016 na jednotlivé zúčtované výdaje ORJ 700 a položka 5169,
Pro 6 členů

- pozvat vedoucího oddělení IT na projednání návrhu rozpočtu na rok 2016
pro 6 členů

p. Ševčíková: ukončila jednání finančního výboru v 19.45 hodin a poděkovala za 
konstruktivní přístup.

Zapsala:
Ing. Ludmila Robenková
Vedoucí Odboru financí


