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BodZM 002 06 0i navrh penezniho daru

Název materiálu: Návrh peněŽníiro daru

Materiál předkládá| Ing. Pa\'elNovotný, tajemník MěÚ Krávaře

Návrh ná usnesení:

Zastupitelstva města sch\'aluje

} panu lng. Ándreasovi Hahnovi ve smyslu ust' $ 85 písm' b) zákona o obcích č.
128/2000 sb.. ve znění pozdějších novel peněžní dar ve výši 100'000,-Kč na zákiadě
předloženého návrhu

> pa|u Ing. PetÍovi Muczkovi ve smyslu ust. 5 85 písm. b) Zákona o obcích č. 128/2000
sb., ve znění pozdějších no\'el peněžní dar ve výši 50.000'-Kč na ziíklarlě
předloženého návrhu

i panu Aloisi Hadamczikovi ve smyslu ust. s 85 písm. b) zákona o obcích č' 128/2000
Sb., ve zněni pozdějších nove] peněžni dar ve výši 50.000,_Kč na zák]adě
předloženého návrhu.
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Mateřiál Dro 2. Zas€dání zastuDitelstva města Kravaře konané dne 15. 12. 201.l - návrh
Deněžního daru Dťo občanY města KraYaře

Předkládám tímto zastupitelslvu rněs1a Kra\'aie návrh na posk}tnutí peněžního daru pro lng'
Andlease Halrna - 2' uvolněného nlístostarostu a In!:' Petm ]\4uc7ku l. uvolněného
mis1ostarosfi l města Kravaře.

Pan' lng' Andreas Halrn vykonáva] do i2' l ]' 2014 funkci uvolněného stalostv města Kravaie
a to od orku 201'1. Pan lng. PetI Muczka bYljeho statutámím zástupcenr po ce]é období 2010
_ 201'l a laktéž svou pozici obbájil na ustavujícim zasedání dne 12- 11' 2011'

Panu Ing. Andreasovi Hahlovi nar'rhuii posk).tnout peněžní dar r'e sn]ys]u ust' 85 pism- b)
zákona č. 128/2000 sb', o obcích ve zněrri pozdějšich předpisů za jeho mimořádné úsilí pii
znovuzavedeni pořádání významných kultumích akcích \'e městě Kravaře v letošnín roce a
rovněž za mimořádné úsi]í nad lámec jeho běžné pracovní náplně při komunikaci se všemj
zainteresovanými instjtucemi za účelem opravy komunikace 1/56 v Kravařich' Za toto úsili
na\'.huji poskÍnout peněŽní dar !e výši 100.000'-Kč.

Panu lng. Petru Muczkovj navrhuji poskynout peněžní dar Ye smys]u ust. 85 písm. b) ziíkona
č. l28/2000 Sb', o obcích ve zněni pozdějšich předpisů zajeho mimořádné úsili při organizaci
os]av 790- Let os]aÝ měs1a KJavďe a s tím souvíslé vydání knižní publikace ..Historické
fotografie Kra\,ď' Koutů a Dvořiska" na které se autorsky podíle] bez nároku na odnrěnu' Za
tolo vy1alože11é úsilí mu navrhuji posk1.tnout finančni dar ve výši 50'000,-Kč'

Panu Aloisovi LladamczikoÝi navrhuji posk}1noul peněžní dar vc smyslu ust' 85 písm' b)
zákona č' ]28/2000 Sb'. o obcích ve zněni pozdějších předpisů zaieho mimoiádné úsili při
reprezento\'ání města Kíavďe a jeho dalšínr rozvoji a snaze při zve]ebení Ínčsta a 10 jak v ČR,
tak \' zablaničí' Za toto \Tna]oŽené úsilí mu navrhuii posk}t1]out finanční dar ve výŠi 50.000.-

Rada města K.avaře projednala tento návrh na sl'é 1. schůzi dne 20' 1 ]. 20]4 a doporučila jei

zastupite]stvu nlčsta Kravaie sc]rválit.
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CJ.: MUKR 21038/2014

Návrh na usnesení:

ZastupiÚelstvo města Kravař€

l. schvaluje:

panu lng. Andreasovi l"lahrovi I'e smyslu ust.
ve znění pozdějších novc] peněžní dar ve výši

$ 85 pism' b) zákona o obcích č. 128/2000 Sb'.
100'000.-Kč na 2ákladě piedložcného návrhu.

2. schvaluje

panu Ing' Petrovi Mt'rcŽkovi ve smyslu ust. $ 85 písm. b) zákona o obcích č' 12812000 Sb., ve
Znění pozdějŠích nove] peněžní dar ve \'ýši 50'000'-Kč na základě předloženého návrhu'

3. schvaluje

panu A)oisi Hadamczikovi ve smyslu ust. $ 85 písm' b) zákona o obcích č' 128/2o0o Sb.. ve
znění pozdějšich novel peněžní dar ve výšj 50.000.-Kč na základě předloženého návrhu'


