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Město Kravaře 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

U s n e s e n í  

z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne  

15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města 

Kravaře. 

 

usn. čís. 2. 8/2014 – 2. 15/2014 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Monika Brzesková 

starostka 
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1. Zahájení 

1.1. Úvod 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelé zápisu 

1.3. Schválení návrhové komise na vypracování usnesení 

1.4. Schválení programu 

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města 

3. Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města 

4. Zpráva o činnosti rady města 

5. Kancelář starostky 

5.1. Stanovení termínů zasedání Zastupitelstva města Kravaře 

5.2. Český červený kříž – návrh na ocenění – Ladislav Czerný a Simona Řehulková 

5.3. Vyhodnocení 23. ročníku soutěže „Plavecká soutěž měst 2014“ 

6. Kancelář tajemníka 

6.1. Návrh na poskytnutí peněžních darů uvolněným a neuvolněnému členu 

Zastupitelstva města Kravaře 

6.2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – 16.500 Kč 

7. Odbor financí 

7.1. Usnesení finančního výboru č. 1 a č. 2 

7.2. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2015 

7.3. Rozpočet města Kravaře na rok 2015 

8. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby 

8.1. Majetkové vypořádání ulice Nábřežní - Kupní smlouva č. 12/2014             

      XXXXXXXXXXXXXXX 

8.2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

8.3. Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace s účinnosti od  

1. 1. 2015 

9. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí 

9.1.  Člen zastupitelstva určený pro spolupráci s pořizovatelem územně 

              plánovací dokumentace Kravař pro volební období 2014-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10. Organizační záležitosti 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

a přijalo tyto usnesení  

 

Zastupitelstvo města  

 

2. 8/2014   b e r e   n a   v ě d o m í  

veškeré předložené a projednané ústní a písemné zprávy, informace, žádosti 

a připomínky zejména:  

a) zprávu ověřovatelů zápisu 1. zasedání zastupitelstva města pana Romana Glinze a Bc. 

Marie Melecké 

b) zprávu o plnění úkolů 1. zasedání zastupitelstva města konaného 12. 11. 2014 

c) zprávu o činnosti 102., 103., 1. a 2. schůze rady města 

d) vyhodnocení 23. ročníku soutěže „Plavecká soutěž měst“, konané dne 1. 10. 2014 

v Buly Aréně – Aquapark Kravaře,  poskytnutí a předání drobných věcných darů a 6 
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vstupenek – jednorázový vstup na aquapark těmto nejlepším plavcům v jednotlivých 

kategoriích:  

 ženy nejmladší 

XXXX 

 ženy nejstarší  

XXXX 

 ženy nejrychlejší  

XXXX 

 muži nejmladší  

XXXX 

 muži nejstarší  

XXXX 

 muži nejrychlejší a vítěz celé soutěže  

XXXX 

 

e) usnesení č. 1 ze dne 26. 11. 2014 a č. 2 ze dne 4. 12. 2014  finančního  výboru  

zřízeného při Zastupitelstvu města Kravaře 

 

2. 9/2014  u r č u j e  

a) zapisovatele sl. Bc. Karin Sniehottovou, DiS a ověřovatele zápisu z  2. zasedání 

Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne  

         15. 12. 2014 

- paní Bc. Petru Guldovou 

- paní Evu Juráškovou 

 

2. 10/2014  v o l í  

a) předsedu návrhové komise pana Ing. Milana Rostka a 2 členy pana Heriberta 

Sentenského a pana Martina Schwarze na vypracování usnesení z 2. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 15. 12. 2014 

 

2. 11/2014  s c h v a l u j e  

a) program 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře 

b) tyto termíny zasedání Zastupitelstva města Kravaře na rok 2015: 

 středa 25. 02. 2015 

 středa 22. 04. 2015 

 středa 24. 06. 2015 

 středa 16. 09. 2015 

 středa 04. 11. 2015 

 středa 16. 12. 2015  

c) přijetí pana L. C. a paní S. Ř. na zasedání Zastupitelstva města dne 15. 12. 2014 a 

vyslovuje jim poděkování u příležitosti udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského 

za 40 bezpříspěvkových odběrů krve a zároveň ukládá tajemníkovi  městského  úřadu 

zajistit zveřejnění této události v Besedníku 

d) panu Ing. Andreasi 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 základě předloženého 

návrhu 

e) panu Ing. Petru Muczkovi ve smyslu ust. § 85 písm. b) zákona o obcích č. 128/2000 

Sb., ve znění pozdějších novel peněžní dar ve výši 50.000 Kč na základě předloženého 

návrhu 



4 

 

f) panu Aloisi Hadamczikovi ve smyslu ust. § 85 písm. b) zákona o obcích č. 128/2000 

Sb., ve znění pozdějších novel peněžní dar ve výši 50.000 Kč na základě předloženého 

návrhu. 

g) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, mezi 

Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a 

Městem Kravaře se sídlem Náměstí 43, 747 21 Kravaře, IČ: 00300292, za účelem 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 16.500 Kč, určenou na výdaje na 

zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická, odborná) Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Kravaře JPO II (dále také „uznatelné výdaje“) ve formě příspěvku, 

včetně textu smlouvy a pověřuje starostku k jejímu podpisu 

h) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kravaře-Kouty, 

příspěvková organizace,  na rok 2015 ve výši  680.500 Kč  

i) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, 

příspěvková organizace, na rok 2015 ve výši 794.000 Kč 

j) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Kravaře-Kouty, 

příspěvková organizace, na rok 2015 ve výši 800.000 Kč 

k) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Kravaře, příspěvková 

organizace, na rok 2015 ve výši 3.700.000 Kč 

l) odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, 

na rok 2015 

m) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, 

příspěvková organizace, na rok 2015 ve výši 884.000 Kč 

n) odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro seniory sv. Hedviky, příspěvková 

organizace, na rok 2015 

o) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ivo Žídka, 

Kravaře, Ivana  Kubince 5, příspěvková organizace, na rok 2015 ve výši 12.000 Kč 

p) odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ivo Žídka, Kravaře, 

Ivana Kubince 5, příspěvková organizace na rok 2015 

q) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Centrum volného času Kravaře, 

příspěvková organizace, na rok 2015 ve výši 500.000 Kč s tím, že částka 30.000 Kč je 

vázána na akce:   

 Dívka roku 2015 

 Město plné talentů 

 Přehlídka mažoretkových skupin   

r) odpisový plán příspěvkové organizace Centrum volného času Kravaře, příspěvková 

organizace  na rok 2015 

s) odpisový plán příspěvkové organizace Buly aréna – Aquapark Kravaře, příspěvková 

organizace  na rok 2015 

t) celkový rozpočet města Kravaře na rok 2015 jako schodkový s tím, že schodek ve výši   

19.316.500 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let včetně fondů. 

V příjmech i výdajích je rozpočtovaná částka pro rok 2015 ve výši 143.357.670 Kč 

včetně financování (změny stavu na bankových účtech) a úhrady splátek dlouhodobých 

přijatých půjček. 

u) na základě provedené kalkulace, cenu stočného na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

ve výši 28,70 Kč/m3 bez DPH + příslušnou aktuální sazbu DPH a cenu za odvádění 

odpadních vod do dešťové kanalizace na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši 

47,30 Kč/m3 bez DPH + příslušnou aktuální sazbu DPH 
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2.12/2014   r o z h o d l o 

a) o přijetí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 16.500 Kč, určenou na výdaje na 

zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická, odborná) Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Kravaře JPO II (dále také „uznatelné výdaje“) ve formě příspěvku, 

dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

b) o uzavření Kupní smlouvy č. 12/2014 na nově vzniklý pozemek parc. č. 2138/21, 

ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 40 m
2
, který vznikl oddělením 

z původního pozemku parc.č. 2138/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 259 m
2
, 

zapsaného na LV č. 561 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u 

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, na základě 

geometrického plánu pro rozdělení pozemku ze dne 27. 7. 2011, č. 2547-109/2011, 

ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Vilémem Bojdou, pod 

č. 107/2011, se souhlasem Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální 

pracoviště v Opavě ze dne 3. 8. 2011, č. 1236/2011 a Sdělením Městského úřadu 

Kravaře, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí ze dne 15. 10. 

2014, spis. zn. Výst. 1841/2014/SU/MIK, mezi manžely XXXXX XXXXX jakožto 

prodávající a Městem Kravaře, IČ: 00300292, se sídlem v Kravařích, Náměstí 405/43, 

747 21, zastoupené starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto kupující, a to za 

dohodnutou kupní cenu 8 000 Kč; schvaluje text smlouvy se všemi zavazujícími 

a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy 
 

2.13/14  v y d á v á 

a) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu 

a pověřuje starostku a místostarostu k jejímu podpisu 

 

2.14/2014  v o l í  

a) jako určeného člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací 

dokumentace pro volební období 2014-2018 starostku, Mgr. Moniku Brzeskovou  

 

2.15/2014  n e s c h v a l u j e  

a) poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2015 příspěvkové organizaci Buly aréna –

Aquapark Kravaře, příspěvková organizace ve výši 900 tis. Kč s tím, že tato částka je 

zahrnuta ve schváleném rozpočtu města Kravaře na rok 2015 jako finanční rezerva 
 

 

 

 

 

____________________                                                          _____________________   

Mgr. Monika Brzesková                          Ing. Petr Muczka 

 starostka       místostarosta   
 

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


