
 1 

Město Kravaře 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

U s n e s e n í  

z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne  

25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města 

Kravaře 

 

 

usn. čís. 3. 16/2015 – 3.28/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Monika Brzesková  

starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Zahájení 

1.1. Úvod 

1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 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. Rezignace na mandát člena Zastupitelstva města Kravaře – Kateřina Pechatá  

6. Rezignace na postavení náhradníka a zánik mandátu člena Zastupitelstva města        

      Kravaře – Ing. Josef Jaroš 

7. Vznik mandátu člena zastupitelstva města, osvědčení o nastoupení do funkce    

      člena Zastupitelstva města Kravaře – Petr Vilášek 

8. Složení slibu člena Zastupitelstva města Kravaře – Petr Vilášek 

9. Kancelář starostky 

9.1. Pojmenování nové autobusové zastávky 

9.2. Žádost o přehodnocení zákazu provozování loterií a jiných podobných her –

Multigate a.s. – informace 

10. Kancelář tajemníka 

10.1. Návrh na výši odměn pro členy komisí rady města Kravaře 

10.2. Žádost o projednání připojení města Kravaře k akci „Vlajka pro Tibet“ 

10.3. Stanovení výše odměny nově nastoupenému neuvolněnému členovi  

 Zastupitelstva města Kravaře 

10.4. Pořizování zvukových a obrazových záznamů z jednání zastupitelstva města 

 Kravaře 

10.5. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení skenování pro 

 potřeby aplikace Centrálního registru vozidel 

11. Odbor financí 

11.1. Rozpočet na rok 2015-Sdružení obcí Hlučínska 

11.2. Rozpočet na rok 2015-Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ 

11.3. Informace Myslivecké společnosti Opavice 

11.4.     Vyhlášení výzvy k předkládání projektů 

12. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby 

12.1. Kupní smlouva č. 1/2015 – pozemek parc.č. XXXXXXv k.ú. Kravaře ve 

 Slezsku (XXXXXXXX)  

12.2. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. XXXXXv k.ú. Kravaře ve Slezsku, 

 uliceXXXX, XXXXXXXXXXX 

12.3. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. XXXv k.ú. Kravaře ve Slezsku  

 (XXXXXX) 

12.4. Plán financování inženýrských sítí obytné zóny „U Hranic“ 

12.5. Inventarizační zpráva za rok 2014 

13. Odbor sociálních věcí 

13.1. Žádost o odvolání člena pracovní skupiny Komunitního plánování 

 sociálních služeb města Kravaře 

14. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí 

14.1. Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně 

 závazná vyhláška č. 1/2006 o ochraně ovzduší na území města Kravaře 

15. Organizační záležitosti 

15.1. Stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva města 

 



 3 

16. Diskuse 

17. Závěr 

 

 

a přijalo tyto usnesení  

 

Zastupitelstvo města  

 

3.16/2015 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 2. zasedání zastupitelstva města paní Bc. Petry Guldové a 

paní Evy Juráškové 

b) zprávu o plnění úkolů 2. zasedání zastupitelstva města konaného 15. 12. 2014 

c) zprávu o činnosti 3., 4., 5., 6., 7. a 8., schůze rady města 

d) informace o zániku mandátu členky Zastupitelstva města Kravaře paní Kateřiny 

Pechaté, zvolené za volební stranu ANO 2011 dnem 8. 1. 2015, a to z důvodu její 

písemné rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 

e) informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva města Kravaře pana Ing. Josefa Jaroše, 

kterému vznikl mandát dne 9. 1. 2015, po p. Kateřině Pechaté, za volební stranu ANO 

2011 a to z důvodu jeho písemné rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 

f) informace o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města Kravaře dnem 14. 1. 2015 

p. Petra Viláška, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, na uprázdněný mandát po členu Zastupitelstva města 

Kravaře Ing. Josefu Jarošovi, jako náhradník druhý v pořadí, zvolený za volební stranu 

ANO 2011 

g) složení slibu člena zastupitelstva města Kravaře 

h) informace o finančních nákladech na pořízení kamerového systému za účelem snímání 

jednání zastupitelstva města Kravaře a to v online verzi a ve verzi z archivu a také bere 

na vědomí informace o legislativních požadavcích na živé vysílání a vysílání z archivů 

podle zákonných norem 

i) informace místostarosty Ing. Petra Muczky ve věci odkupu nemovité věci – vlastnické 

právo k budově Kravaře č.p. 990, obč. vyb., a vodovodní přípojky (Myslivecké sdružení 

Opavice) 

j) plán financování inženýrských sítí obytné zóny „U Hranic“ 

k) inventarizační zprávu za rok 2014 
 

3. 17/2015 u r č u j e  

a) zapisovatele paní Roxanu Michaliskovou a ověřovatele zápisu z  3. zasedání 

Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne  

         25. 2. 2015 

- pana Lukáše Glabasniu 

- pan Moniku Ševčíkovou 

 

3. 18/2015 v o l í  

a) předsedu návrhové komise paní MUDr. Sylvu Náhlíkovou a 2 členy paní Bc. Sandru 

Rostkovou a pana Petra Jochima na vypracování usnesení z 3. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 25. 2. 2015 
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3. 19/2015 s c h v a l u j e  

a) program 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře 

b) rozhodnutí (včetně jejího textu) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci s 

rozšířenou působností, Město Kravaře, na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace 

Centrálního registru vozidel poskytnuté Ministerstvem dopravy, nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

c) Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2015 

d) Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ na rok 2015 

e) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení předkupního práva uzavřenou mezi městem 

Kravaře, IČ:00300292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře zastoupené 

starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou a Mysliveckou společností Opavice 

IČ:47810637 se sídlem Novodvorská 990, 747 21 Kravaře zastoupené předsedou p. 

Evaldem Krömrem a pokladníkem p. Valtrem Kotulou 

f) poskytnutí účelového finančního daru ve výši 500.000 Kč z rozpočtu Města Kravaře na 

rok 2015, Myslivecké společnosti Opavice, IČ: 47810637, se sídlem Novodvorská č.p. 

990, 747 21 Kravaře, včetně textu darovací smlouvy a pověřuje starostku Mgr. Moniku 

Brzeskovou podpisem 

g) návrh Města Kravaře odkoupit pozemky parc. č. 1015/5, 1015/6, 1015/7 a 1015/8 vše 

v obci Kravaře ve Slezsku, v k. ú. Kravaře ve Slezsku na ulici Cihelní, které jsou 

užívány Městem Kravaře jako chodník, a to z důvodu majetkoprávního vyrovnání 

h) výši kupní ceny 200 Kč za jeden m
2
 pozemku, kterou Město Kravaře nabídne 

vlastníkům pozemků parc. č. 1015/5, 1015/6, 1015/7 a 1015/8 vše v obci Kravaře ve 

Slezsku, v k. ú. Kravaře ve Slezsku na ulici Cihelní, které jsou užívány Městem 

Kravaře jako chodník  

i) záměr města prodat část (cca 26 m
2
) pozemku parc. č. 136 orná půda o celkové výměře 

226 m
2,

 zapsaném na LV č. 2834 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres 

Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, 

která je barevně zakreslena v grafické příloze, jež tvoří nedílnou součást tohoto záměru 

j) Obecně závaznou vyhlášku města Kravaře č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 1/2006 o ochraně ovzduší na území města Kravaře 

k) stanovení termínu zasedání zastupitelstva města na středu 25. 3. 2015 v 17:00 hodin  
 

3. 20/2015 r o z h o d l o 

a) o názvu pro novou autobusovou zastávku Novodvorská 

b) že v případě souběhu výkonu několika funkcí se poskytne nově nastoupenému 

neuvolněnému členu zastupitelstva města Kravaře Petrovi Viláškovi měsíční odměna 

do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce 

c) o uzavření Kupní smlouvy č. 1/2015 na pozemek parc. č. 2138/20, ostatní plocha – jiná 

plocha o výměře 39 m
2
, zapsaný na LV č. 3847 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec 

Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální 

pracoviště Opava, mezi XXXXXXXXXXX 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 7 800 Kč; 

věcné břemeno spoluužívání pro XXXXXXXX a XXXXXXX, oba bytem 

XXXXXXXXX, automaticky přechází na kupujícího; schvaluje text smlouvy se všemi 

zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy 

 

 

 

3. 21/2015  n e s c h v a l u j e  
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a) zapojení města Kravaře do celosvětové akce týkající se připomenutí události v Tibetu a 

to vyvěšením vlajky Tibetu před budovou Městského úřadu v Kravařích a to dne 10. 3. 

2015 

 

3. 22/2015  v y h l a š u j e   

a) výzvu k předkládání projektů na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kravaře v roce 

2015 na podporu kulturních, sportovních, církevních a dalších činností, které jsou 

pořádány na území města Kravaře pro širokou veřejnost, popřípadě propagují město 

Kravaře 

 

3. 23/2015  s t a n o v u j e 

a) ode dne 25. 2. 2015 výše odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města Kravaře, 

kteří budou vykonávat funkci předsedy komise nebo budou členy komise prevence 

kriminality a bezpečnostně dopravní nebo komise státní památkové péče zřízené radou 

města Kravaře v souladu s nařízením s ust. § 72, § 77, § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 

č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV“), a to ve 

výši 500 Kč měsíčně za funkci předsedy uvedených komisí a 300 Kč měsíčně za funkci 

člena uvedených komisí zřízených Radou města Kravaře 

b) měsíční odměnu nově nastoupenému neuvolněnému členovi zastupitelstva panu Petrovi 

Viláškovi za výkon funkce zastupitele podle předloženého návrhu a s účinností ode dne 

25. 2. 2013  

3. 24/2015  o d v o l á v á    

a) odvolává paní Evu Peterkovou, na základě její žádosti, z členství v pracovní skupině 

Komunitního plánování sociálních služeb města Kravaře pro seniory a osoby se 

zdravotním znevýhodněním 

3. 25/2015  s e t r v á v á     

a) na znění Obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 2/2013, ze dne 26. 6. 2013, kterou 

se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města  

3. 26/2015  u k l á d á   

tajemníkovi městského úřadu 

a) zajistit zveřejnění záměru města Kravaře prodat část (cca 26 m
2
) pozemku parc. č. 136 

orná půda o výměře 226 m
2
 zapsaném na LV č. 2834 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, 

obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální 

pracoviště Opava, která je barevně zakreslena v grafické příloze, jež tvoří nedílnou 

součást tohoto záměru, na úřední desce Městského úřadu Kravaře 

 

3. 27/2015  u k l á d á   

Radě města Kravaře 

a) stanovit kritéria hodnocení v oblasti poskytování grantů a váhu jednotlivých kritérií dle  

Pravidel pro podávání žádosti o přidělení účelové dotace z rozpočtu města Kravaře 

b) předložit na zasedání ZM dne 22. 4. 2015 návrh pořadí žadatelů umístěných ve 

vyhlášené výzvě k předkládání projektů na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kravaře 

v roce 2015 

 

 

 

3. 28/2015  u k l á d á   
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vedoucímu Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad 

a) zaslat firmě Multigate a.s. Riegrova 373/6, Olomouc písemnou odpověď ve formě 

výpisu z usnesení zastupitelstva města Kravaře ze dne 25. 2. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ __________________ 

Mgr. Monika Brzesková Ing. Petr Muczka 

         starostka              místostarosta 


