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

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, které se konalo dne 19.9.2018 
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Jednání zahájila a řídila Mgr. Monika Brzesková, starostka

strana 1 z 22

mailto:posta@kravare.cz


Zapisovatelka: Roxana Michalisková

Přítomno: 20 členů

Vážené dámy, vážení pánové,

ve smyslu § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zahajuji 25. zasedání Zastupitelstva 
města Kravaře.

Vítám zde všechny členy Zastupitelstva města, vedoucí odborů a oddělení, ředitelé příspěvkových 
organizací, občany a další hosty.

Prohlašuji, že jednání 25. zasedání Zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 
(Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) byla na úřední desce městského 
úřadu zveřejněna v souladu se zákonem, a to od 11. 9. 2018 do 20. 9. 2018. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“).

Z celkového počtu 21 členů zastupitelstva města je do této doby přítomno 20 členů, což je 
nadpoloviční většina, takže 25. zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zasedání se 
omluvil zastupitel: Mgr. Josef Melecký

Zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva města jmenuji Roxanu Michaliskovou

Usnesení ZM č. 25.319 z 19.9.2018

1.1 Určení ověřovatele zápisu

Zastupitelstvo města Kravaře 

určuje změnit text □

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

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhuji pana Martina Schwarze a paní Bc. Petru 
Guldovou Má někdo jiný návrh? Pokud ne, tak dávám hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Hlasování pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Brzesková Monika Mgr. (Starostka města Kravaře)

Usnesení ZM č. 25.320 z 19.9.2018

1.2 Schválení návrhové komise

Zastupitelstvo města Kravaře
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volí změnit text □

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.

Dále doporučuji komisi pro vypracování usnesení z dnešního 25. zasedání Zastupitelstva města v 
tomto složení předseda návrhové komise na vypracování usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva 
města konaného dne 19. 09. 2018 pana Ing. Herberta Kahlera a dva členy Bc. Mariu Meleckou a 
Mgr. Sandru Hradilovou. Má někdo jiný návrh, pokud tomu tak není, tak dávám hlasovat o tomto 
návrhu usnesení.

Hlasování pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Brzesková Monika Mgr. (Starostka města Kravaře)

Usnesení ZM č. 25.321 z 19.9.2018

1.3 Schválení programu

Zastupitelstvo města Kravaře

schvaluje změnit text □

program 25. schůze Zastupitelstva města Kravaře

Program dnešního jednání Zastupitelstva města je uveden na pozvánce, kterou jste všichni obdrželi.

Má někdo z členů zastupitelstva jiný nebo pilný návrh, který bychom měli projednat mimo 
stanovený program?

pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Brzesková Monika Mgr. (Starostka města Kravaře)

Usnesení ZM č. 25.322 z 19.9.2018

2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva 
města Kravaře

Zastupitelstvo města Kravaře 

bere na vědomí změnit text □

zprávu ověřovatelů zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města Kravaře pana Petra Viláška a Romana
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Glinze.

Zápis z 24. zasedání ZM, který podepsal pan Petr Vilášek a pan Roman Glinz byl vyložen k 
nahlédnutí na sekretariátě MěU. Má někdo z ověřovatelů námitky k tomuto zápisu?
- Pane Petře Vilášku -bez připomínek
- Pane Romane Glinzi- bez připomínek

Hlasování pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Brzesková Monika Mgr. (Starostka města Kravaře)

Usnesení ZM č. 25.323 z 19.9.2018

3.1 Zpráva o plnění úkolů 24. zasedání Zastupitelstva města konaného 
20. 6. 2018

Zastupitelstvo města Kravaře 

bere na vědomí změnit text □

zprávu o plnění úkolů 24. zasedání Zastupitelstva města konaného 20. 6. 2018.

24. Zastupitelstvo města se uskutečnilo 20. 6. 2018. Usnesení jste obdrželi, má někdo nějaké 
připomínky....... -jelikož nejsou - dávám hlasovat.

Hlasování pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Brzesková Monika Mgr. (Starostka města Kravaře)

Usnesení ZM č. 25.324 z 19.9.2018

4.1 Zpráva o činnosti Rady města

Zastupitelstvo města Kravaře 

bere na vědomí změnit text □

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

Obdrželi jste usnesení z 89., 90., 91. a 92. schůze Rady města.
89. Rada města se uskutečnila 27. 6. 2018
90. Rada města se uskutečnila 19. 7. 2018
91. Rada města se uskutečnila 13. 8. 2018
92. Rada města se uskutečnila 5. 9. 2018
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Hlasování

Předkládá:

pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Brzesková Monika Mgr. (Starostka města Kravaře)

Usnesení ZM č. 25.325 z 19.9.2018

5.1 SOH - Závěrečný účet za rok 2017

Zastupitelstvo města Kravaře 

bere na vědomí změnit text □

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017 včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017 
ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí 
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za 
rok 2017.

Jsme členy SOH, proto je nutné projednat výsledky hospodaření a vzít na vědomí -nebyly zjištěny 
nedostatky a chyby.

Hlasování pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Brzesková Monika Mgr. (Starostka města Kravaře)

Usnesení ZM č. 25.326 z 19.9.2018

5.2 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ve výši 50.000,- Kč pro JSDH Kravaře

Zastupitelstvo města Kravaře 

rozhodlo změnit text □

o přijetí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000,- Kč, účelově určenou k dofmancování 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.

schvaluje změnit text □
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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 405/43, 747 21 Kravaře, IČ: 00300292, za účelem přijetí neinvestiční 
dotace v celkové výši 50.000,- Kč, účelově určenou k dofmancování nákladů na zabezpečení 
akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kravaře, kategorie JPOII, 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.

Mgr. Monika Brzesková: poděkovala bych hasičům, protože zrovna tento týden měli cvičení v 
Bolaticích na škole, zasahovali během prázdnin u bleskových povodních, tak mají na těch bedrech 
docela dost.

Hlasování one block

Hlasování pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Brzesková Monika Mgr. (Starostka města Kravaře)

Usnesení ZM č. 25.327 z 19.9.2018

5.3 Příspěvky uvolněným i neuvolněným zastupitelům

Zastupitelstvo města Kravaře 

rozhodlo změnit text □

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 Kč ročně 
-odměnu při významném životním výročí ve výši 2.000 Kč

rozhodlo změnit text □

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
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Mgr. Monika Brzesková toto schválení zastupitelstvem je nutné od novely zákona o obcích, proto to 
dáváme do pořádku, to co dřív nebylo úplně povinné mít schválené zastupitelstvem. Podotýkám, 
schvalujeme pro budoucí zastupitele.

V tuto chvíli bych chtěla poděkovat Monice Ševčíkové, protože ona byla součástí toho týmu, který 
nepřetržitě sobotu co sobotu oddávala, proto ji zato samozřejmě děkujeme. Myslím si, že šiji 
snoubenci oblíbili, píši na ni velmi pochvalné dopisy.

Hlasování 

Hlasování

pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Holeschová Jitka (Vedoucí odboru výstavby, územního plánování a ŽP)

Usnesení ZM č. 25.328 z 19.9.2018

5.4 Návrh na rozpuštění sdružení formou dohody - BULY ARENA, 
zájmové sdružení

Zastupitelstvo města Kravaře

bere na vědomí změnit text □

návrh na rozpuštění sdružení formou dohody

Buly aréně bude zaslán dopis, který připravil Mgr. Hrabovský s tím, že ZM vzalo na vědomí a 
očekáváme návrh podmínek z jejich strany.

Mgr. Monika Brzesková: jen připomínám pro veřejnost, že tento bod bereme pouze na vědomí návrh 
na rozpuštění sdružení formou dohody.

Ing. Andres Hahn: už jsem to říkal na Radě města, usnesení je tam takové jaké je. V tuto chvíli se 
přidám i k panu Rostkovi, který tady navrhoval už na minulých Zastupitelstvech jiné znění a po 
zralých úvahách, ke kterým jsem dospěl a možná i více vás dospělo. Do schránek dostáváme lživé 
letáky, jak v Kravařích vlastně všechno funguje špatně, jak Buly okrádá město a podobně, že je 
smlouva nevýhodná. V tuto chvíli bych si dovolil dát návrh, že schvalujeme, tak jak to je tou 
formou, schvalujeme rozpuštění formou dohody k 31. 12. 2018. Rozhodl jsem se asi před půl 
hodinou, když jsem viděl nový Besedník. Tak i tam ANO Kravaře, Nová síla Kravař a další 
deklarují, jak budou u moci po 6. 10. 2018 aje třeba udělat s Buly Arénou pořádek. Dál je škoda 
cokoli vysvětlovat. Protože na těch zastupitelstvech, kdy jsme nejvíce diskutovali ohledně podpory 
Buly Arény, jsme se dozvěděli hodně, všichni si to pomatujete. Já dávám protinávrh: schvalujeme 
rozpuštění formou dohody k 31. 12. 2018.
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Mgr. Sandra Hradilová: chtěla jsem říct, proč to rozpuštění formou dohody prostě není pro město 
výhodné, protože když se tam udělá ta jednostranná výpověď, tak nastupuje jednoroční výpovědní 
lhůta a máme rok na to, abychom dohodli nové podmínky. V momentě, kdy to schválíme formou 
dohody, tak od 1. 1. 2019 nevíme, jak ten aquapark bude fungovat, nebo jestli bude fungovat. Je to 
nezodpovědný návrh, kde nemáme na stole předem definovanou dohodu, jak ten aquapark bude od 
1.1. fungovat. Z toho důvodu tento návrh nepodpořím.

Ing. Herbert Kahler: v podstatě řekla Mgr. Rostková, to, co jsem chtěl říct já. Schvalme jednoroční 
výpověď. Dávám protinávrh vypovědět smlouvu k 1. 10. 2019. Je tam roční výpovědní lhůta, která 
začíná 1. 10. čili mi můžeme tu smlouvu vypovědět k 31. 10. 2019 za rok.

Mgr. Monika Brzesková: tak aby byla rok výpovědní lhůta a ke kterému datu by měla platit, můžete 
mi to zopakovat?

Ing. Herbert Kahler: je to taková hurá akce, že v návrhu na usnesení je úplně něco jiného, když se 
mám rychle rozhodnout, tak musí zastupitelstvo pověřit starostku, aby podala tuto výpověď do 
konce měsíce září, tak aby začala běžet 1. 10. 2018 a skončila 30. září 2019.

Mgr. Monika Brzesková: jak sám říkáte, jsou to unáhlené návrhy na usnesení, když nevíme, jaké 
podmínky se vyjednají, ale samozřejmě akceptuji protinávrh.

Alois Hadamczik: nebýt tady neustálého napadání, že smlouvaje nevýhodná, tak to nepřišlo ani na 
programu večera. Jelikož se to táhne léta letoucí, a chtěli jste být hrdinové a chtěli jste to hned na 
jednom zastupitelstvu odsouhlasit a najednou vám vadí forma dohodou. Forma dohodou je proto, 
abyste neřekli, že musíte rok čekat. Proto se Buly Aréna rozhodla, když to tak chcete mít, tak to tak 
máte mít. Můžeme dát roční lhůtu, kdyby se náhodou Buly Aréna rozhodla neakceptovat ty pomluvy 
a ty řeči co jsou tak má stejně výpovědní lhůtu 3 měsíce, abyste si uvědomili. Ne já, ne Buly Aréna, 
vy jste si to vyžádali. Vy to píšete do různých letáků, že to je nevýhodné, proto je tento program. 
Proto máte tady na stole, hrdinové, dát dohodou výpověď. Teď je na vás co uděláte, jestli vás 
smlouva zadarmo je drahá. A jestli si myslíte, že já nevybírám vstupné, že máte zadarmo aquapark, 
že já budu platit nějaké opravy tak to jste na velkým omylu. Já vás vyzývám, to co jste chtěli, 
podívejte se do očí a zvedněte pro to ruku a jestli nechcete, tak nemusíte.

Ing. Petr Muczka: já bych chtěl jen říci, být ředitelem aquaparku, tak po těch usneseních, co tu 
zazněla, tak bych dost těžko odcházel z této místnosti. Dohoda o sdružení, byť se nám nelíbí nebo 
nemusí líbit, jak komu, je jediný právní doklad, kteiý nás město opravňuje k tomu, že aquapark 
funguje, tam kde funguje. Kdokoli ho chce rázem zrušit ať k jakémukoli datu, tak vydává všanc 
existenci tohoto zařízení a to si myslím, že to je z pozice zastupitele nezodpovědné. Chápu, že je za 
pět minut dvanáct, tedy před volby a je třeba se zviditelnit, ale neopouštěj vás zdravý rozum.

Ing. Milan Rostek: ten návrh, který jsem dával já, byla podána výpověď ze sdružení a to, že ta roční 
výpovědní lhůta tam jde, protože ta podmínka je tam vázána k výpovědi. Tak jak je to doloženo teď 
k dohodě budíš, přišel tu návrh tuším v červenci 18. 7. nebo kdy byl podán. Můžu se zeptat radních, 
zda vůbec k té věci něco dělali, protože návrh dohody o rozpuštění dohody tady není a musí být 
písemný, to není taky jednostranný akt, prostě musí s tím souhlasit oba dva a musíme ho podepsat, 
tady není nic na stole. K 1. 1. 2019 si to už vůbec nedovedu představit, proto si myslím, že bere na 
vědomí, tak jak bylo, je nejlíp co můžeme udělat. Máme tři týdny do voleb, a jestli to vydrželo tak 
dlouho, tak to počkáme a uvidíme, jak dopadnou volby. Protože pokud to dopadne tak, že vedení 
bude podobné, tak věřím tomu, že se nezmění vůbec nic, protože nebude vůle, pokud dopadne jinak,
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tak určitě ti, co jsou dneska v opozici, budou mít snahu toto změnit. Nechávám to po volbách, a 
podpořím návrh - bere na vědomí.

Alois Hadamczik: jen doplním, znovu říkám, tak jak říkal pan Hahn, že četl Besedník, já jsem ho 
nečetl, tam všude píšete, že to chcete rozvázat, teď máte dohodu, kdy nebojujeme proti vám a máte 
tu vůli, bojujete 4 roky o to, 4 roky říkáte, že je to nevýhodné, teď máte na stole, chcete to rozvázat, 
tak Buly Aréna vám k tomu dává možnost a dávám vám k tomu souhlas. Teď se bojíte zvednout tu 
ruku, a proč to píšete do volebních programu, proč to píšete do novin. Proč špiníte tu Buly Arénu, 
když potom to píšete, když říkáte, že je nevýhodná a teď se bojíte zvednout ruku. Myslíte si, že rok 
nebo 3 měsíce vyřeší to jednání? Když vám se nelíbí, to co se vám nelíbí, tak proč dneska, když to 
máte tady. Sedl jsem si s vlastníky s Buly Arény a řekl jsem jim, je to pro nás nevýhodné, seděl s 
námi právník, a když všichni říkají, že je to pro ně nevýhodné, tak bych jim dal tu možnost 
vypovědět. Dneska ji tady máte a lezete pod stůl. Tak kde jste hrdinové, proě to píšete, když je to 
nevýhodné, udělejte hlasováním co je pro vás výhodné. Proč dnes neřeknete, tak vypovíme a po 
volbách nebo zítra hned jednáme, proč to neuděláte. Proč píšete, že ta smlouvaje nevýhodná, když 
je výhodná. Říkáte, že je nevýhodná, abyste pomluvili mne a lidi kolem mě a teď když máte 
zvednout ruku, že je nevýhodná, tak se toho najednou bojíte? Já zvednu tu ruku a možná i ti koaliční 
partneři ji zvednout. Dneska vidíte, že to jsou zřejmě jenom plané řeči, abyste mohli šířit 
dezorientaci lidi a pomluvy.

Martin Schwarz: já souhlasím s Petrem Muczkou, že je to předvolební výkřik do tmy. Je to 
zbytečné, rok jsme to tady řešili, permanentně jsme se kvůli tomu hádali, nic jsme nevyřešili, teď to 
tady dávat, to je zbytečné a počkal bych do dalšího volebního období, ať se lidi sami rozhodnou. 
Besedník vyšel dnes, tak nevím, co jste četli v červnu, ale to je jedno, já bych rád počkal.

Ing. Milan Rostek: ještě k panu Hadamczikovi, chtěl bych jen říct, že návrh byl podaný právě proto, 
aby si mohl říct, právě co si řekl, protože ty máš tu možnost. My jsme návrh dávali na výpověď 
smlouvy v dubnu na dubnovém zastupitelstvu. Když se o věci hlasovalo, mohl si hlasovat pro návrh 
a o výpovědi smlouvy rozhodnout sám. Zdržel si se hlasování, sám si se zdržel hlasování.
Nehlasoval si pro, tak teď nevykládej, že my před volbama chceme něco stavět, ta dohoda je v tuto 
chvíli nevýhodná, tak jak je postavena.

Ing. Herbert Kahler: chtěl bych požádat pana Aloise Hadamczika, aby se zdržel invektiv, urážek a 
mluvil a používal argumenty v diskuzi. My nejsme hrdinové, my nelezeme pod stůl, my tady 
diskutujeme.

Alois Hadamczik: já ti jenom odpovím, samozřejmě, že máš pravdu, v tuto dobu nikdo z koaličních 
zastupitelů nebyl pro vůbec tu ruku zvednout, tam není naštvaný jenom ten, kdo je vlastníkem Buly 
Arény a kdyby to vadilo lidem z koalice, že tady toto chodí, tak právě proto je tady návrh a já vám 
jenom říkám, že vy jste celou dobu říkali, že je nevýhodná a že je to pro město výhodné to zrušit, tak 
je jedno v kterém období a druhá věc je, já mluvím slušně a já mluvím jasně a něco jsem tady 
dokázal, co řekl pan Kahler, tak ten rozesílá lživé letáky a pan Kahler je v trestním stíhání, jestli o 
tom nevíte. Tak pane Kahler, být vámi, tak raději ani nemluvím.

Mgr. Monika Brzesková: k tomu návrhu, jak jste pane Rostek správně podotkl, ona ta výpověď 
přišla někdy v červenci, těch schůzí Rad přes prázdniny není tolik a přišlo nám to, že by se tomu 
mělo věnovat zastupitelstvo. Ne, abychom o tom rozhodli, my teď a předali budoucím novým 
zastupitelů něco, s čím si pak nebudou vědět rady nebo než se tomu materiálu pověnují. Proto jsme 
to vzali na vědomí s tím, že po zastupitelstvu návrh projde, Buly Aréně bude zaslán dopis, kde je
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seznámíme, že zastupitelstvo to vzalo na vědomí a že se tím bude zabývat třeba příští zastupitelstvo. 
Abychom dodrželi všechny protinávrhy, tak nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu pana Kahlera. 
Pan Kahler navrhoval výpověď od 1. 10. 2018 až do září 2019.

5 minut přestávka

Ing. Herbert Kahler: řeknu víc než jednu větu, ta první je, že stahují protinávrh a ta druhá je, že bylo 
podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, který napsal článek Kocourkov, nevím proč na 
neznámého, protože já pod tím článkem na našich stránkách jsem podepsaný, jmenuji se Herbert 
Kahler, za tím článkem si stojím a pan Hadamczik by si měl uvědomit, že je rozdíl mezi trestním 
oznámením, který může podat kdokoliv na kohokoliv a trestním stíhání, které musí být sděleno, 
tomu, který je trestně stíhaný. Mi nic takového nikdo nesdělil, takže trestně stíhán nejsem. Požaduji 
pana Hadamczika, aby mi ještě na tomto zastupitelstvu se mi omluvil za to, co řekl, pokud ne, tak já 
podám trestní oznámení pro pomluvu.

Máme tady dva návrhy, pana Ing. Hahna a to schválit návrh na rozpuštění sdružení formou dohody, 
když se podíváme na materiál, mělo by to být od 1. 1. 2019. Návrh na rozpuštění k 31. 12. 2018.

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

Proběhlo hlasování: 5 pro, 8 proti, 7 zdrželo

Nyní budeme hlasovat o návrhu, který jste dostali v materiálech a to: Zastupitelstvo města bere na 
vědomí návrh na rozpuštění sdružení formou dohody.

Proběhlo hlasování: 19 pro, 1 proti

USNESENÍ 

Hlasování

BYLO PŘIJATO

pro: 19 proti: 1 zdrželo se: ”.............................. ..........  I .......... ......"     -— * 11 1nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Hahn Andreas Ing. (Místostarosta města Kravaře)

Usnesení ZM č. z 19.9.2018

6.1 Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2018

Zastupitelstvo města Kravaře 

změnit text K!

Ing. Herbert Kahler: my jsme spolek sportovní klub Kravaře, z.s., máme kolísavě mezi 250, 260
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členy jsme jasně největší spolek v Kravařích. Ve zdůvodnění, které přišlo z Rady města, se praví, že 
Zastupitelstvu města se navrhuje, aby dotaci pro tenis neschválilo, protože SK Kravaře už letos 
dostalo 2x dotaci. Přijde mi to trošičku cynické, dostali jsme 100 tisíc, ještě nám ji Rada rozdělila po 
oddílech, i když jsme měli od začátku volebního roku slíbených 200 tisíc ročně. Ta druhá dotace je 
účelová, je vlastně pro fotbalisty, protože fotbalisté hrají na nelegalizováném hřišti a ta dotace je 
účelová pro legalizaci hřiště. My jako SK Kravaře jsme majitelé, proto jsme dostali dotace, ale ona 
půjde čistě pro fotbal. Kdyby z Rady přišlo, že dotace byly vyčerpány, že nejsou další peníze, tak 
bych to dokázal pochopit, ale jak to Rada zdůvodňuje, tak mi přijde dost cynické. Chtěl bych 
požádat zastupitele, některé, aby překročili vlastní stín a na posledním zasedání dali peníze těm, 
kteří to potřebují. Tomu tenisu, sebral vítr střechu, tenisté šiji opravili svépomoci za 70.000 Kč a 
chtějí 70.000 Kě dotaci. Dávám protinávrh, Zastupitelstvo města schvaluje individuální dotaci ve 
výši 70.000 Kč účelově na opravu střechy, která už je vlastně opravena čili pro ty tenisty.

Mgr. Monika Brzesková: trochu bych to vyhodnotila, že SK nemá v pořádku legalizaci hřiště, že se 
to nějakým způsobem na to zapomnělo, nedotáhlo se, není to papírově v pořádku, za to město 
nemůže. My jsme natáhli pomocnou ruku a na tu legalizaci, která se nás vůbec netýká a je to chyba 
něčí, že nedodržel termín, kdy mělo dojít ke kolaudaci. Poskytujeme Vám nejen finanční prostředky, 
ale také pomocnou ruku a to si myslím pane Kahler nemůžete odepřít, protože se Vám o to staráme 
za město. To, že dotace se rozdělují nespravedlivým způsobem, jak se všude dočítáme je asi možné, 
to s vámi budu souhlasit, taky se mi nelíbí, že město nedostalo dotaci na kamerový systém, na úřední 
desku, že nás vyškrtli z dotací pro nic za nic a nikdo se s námi nebaví. Já když jsem byla teďka 
momentálně v rámci poděkování úrody se zahrádkáři, tak oni neumí moštovat, protože si nejsou 
schopni koupit si ten stroj, chybí jim něco, co by to zase vrátilo zpátky do Kravař. Já si myslím, že je 
spoustu spolků, subjektů, organizací, které samozřejmě jim ty peníze chybí o tom žádná, ale jde o to, 
jakým způsobem se to bude rozdělovat. V případě, že SK, vyšli jsme tento rok vstříc, v rámci 
legalizace, hřiště taky nějaké peníze stojí, tak je vyhodnocena tato situace. Taky nás mrzí, že 
nedostaneme dotaci, nebojí nám zkrátí a nikdo se s námi nebaví, zdaje to spravedlivé nebo není. 
Akceptuji váš protinávrh pana Kahlera a to schválit poskytnutí individuální dotaci z rozpočtu města 
pro rok 2018 na oddíl tenisu.

Protinávrh:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 
2018 spolku Sportovní klub Kravaře, z.s. - oddíl tenisu na opravu stržené střešní kiytiny, se sídlem 
Alejní 13, 747 21 Kravaře.

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

Proběhlo hlasování: 8 pro, 7 proti, 5 se zdrželo

NÁVRH z materiálu

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 
2018 spolku Sportovní klub Kravaře, z.s. - oddíl tenisu na opravu stržené střešní krytiny, se sídlem 
Alejní 13, 747 21 Kravaře.

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
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Proběhlo hlasování: 10 pro, 9 proti, 1 se zdrželo

Mgr. Monika Brzesková: chtěla bych podotknout, až se budete bavit s tenisty, zkuste se na to 
podívat z jiné strany, když potřeboval David Thomas ve florbalu pro děti posunout čas tělocvičny, 
aby se mohlo začít trénovat s dětma trošku dřív, tak tenisté to neposunuli ani o půl hodiny. Podívejte 
se, jak mají využitou tělocvičnu zrovna tenisté. Nepustí tam nikoho dalšího.

Hlasování

Hlasování

pro: 8 proti: 7 zdrželo se: 5 nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

pro: 10 proti: 9 zdrželo se: 1 nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Baďura Lukáš Bc. (Vedoucí odboru financí)

Usnesení ZM č. 25.329 z 19.9.2018
v

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 (Irena Janíková)

Zastupitelstvo města Kravaře 

schvaluje změnit text □

odkoupení pozemku parc.ě. 2725/6 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 107 m2 zapsaného 
v katastru nemovitostí na LV ě. 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.

rozhodlo změnit text □

o uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.ě. 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: Irenou Janíkovou, bytem Mlýnská 327/5, 747 21 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.

Bez diskuse 

Hlasování

Hlasování

Předkládá: Kocián Walter Ing. (Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby)

pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)
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Usnesení ZM č. 25.330 z 19.9.2018

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

Zastupitelstvo města Kravaře 

rozhodlo změnit text □

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 
00300292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou 
Brzeskovou, jakožto prodávající a Editou Polachovou, bytem Rohová 3118/6, 747 21 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.

Bez diskuse

Hlasování pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Kocián Walter Ing. (Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby)

Usnesení ZM č. 25.331 z 19.9.2018
v

7.3 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně 
Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové 
dotace)

Zastupitelstvo města Kravaře 

rozhodlo změnit text □

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.
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Bez diskuse 

Hlasování

Předkládá:

pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Kocián Walter Ing. (Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby)

Usnesení ZM č. 25.332 z 19.9.2018
v

7.4 Zadost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně 
Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace 
2. výzva)

Zastupitelstvo města Kravaře 

rozhodlo změnit text □

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
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.

Bez diskuse

Hlasování pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Kocián Walter Ing. (Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby)

Usnesení ZM č. 25.333 z 19.9.2018

7.5 Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku parc.č. 
846 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (spojnice místní komunikace ulice 
Štěpánkovická) - schválení záměru prodeje

Zastupitelstvo města Kravaře 

schvaluje změnit text □

záměr Města Kravaře prodat části pozemku parc.č. 846 ostatní plocha - ostatní komunikace o
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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.

pověřuje změnit text □

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.

schvaluje změnit text □

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 Štěpánkovická.

Občanka: zajímá mne cena, nesouhlasím s touto cenou.

Mgr. Monika Brzesková: těch 200 Kě?

Občanka: ano s 200 Kč

Mgr. Monika Brzesková: je to běžná cena, která platí pro město v rámci vypořádávání chodníků, 
cest apod.

Občanka: my jsme to kupovali před dvaceti lety za 7 Kč, přece se za těch dvacet let cena nezvedla 
30x?

Mgr. Monika Brzesková: v tuto chvíli jste na pozemku města, zabíráte pozemek, který vám nepatří. 
Není to jediný případ, když se podíváte do katastrální mapy, tak těch kousků a těch ulic, které 
postupně na Zastupitelstvu dáváme dohromady. Jedině, když máte pocit, že by ta cena měla být jiná, 
Zastupitelstvo musí respektovat znalecký posudek, budete si muset nechat udělat znalecký posudek, 
který Vás vyjde třeba ve výši 3.000 Kč

Občanka: tak potom si to nechte, my to za tu cenu nechceme. Nedáme 10.000 Kč za znalecký 
posudek a kousek pozemku.

Mgr. Monika Brzesková: je to na Vás, jak se rozhodnete, pokud se rozhodnete, že to nechcete 
koupit, tak se posune plot, aby došlo k tomu majetkoprávnímu narovnání. Jestliže to řešíme na 
celých Kravařích, tak jsou daná pravidla.

Občan: celou dobu jsme to udržovali, sekali, plnili jsme tím popelnici a za ní jsme platili.

Mgr. Monika Brzesková: za popelnici platíte stejnou částku. Pak je možnost přistoupit k nájmu, 
nějakým způsobem se to musí vyřešit. Klidně se stavte za námi a domluvíme se na variantě, která 
vám bude vyhovovat.
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Občan: stavím se, ale až po volbách, četl jsem ODS, tak tam to je....

Hlasování one block (1,2 - usnesení)

Hlasování

Hlasování

Předkládá: Kocián Walter Ing. (Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby)

pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Usnesení ZM č. 25.334 z 19.9.2018

7.6 Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku parc.č. 
3346 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (ulice Mírová) schválení záměru 
prodeje

Zastupitelstvo města Kravaře

schvaluje změnit text □

záměr Města Kravaře prodat části pozemku parc.ě. 3346 ostatní plocha - ostatní komunikace o 
výměře 5.237 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV ě. 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.

pověřuje změnit text □

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.

Hlasování one block

Hlasování pro: 19 proti: zdrželo se: nehlasoval: 1 (přítomno 20 členů ZM)

Předkládá: Kocián Walter Ing. (Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby)

Usnesení ZM č. 25.335 z 19.9.2018

7.7 Věcné břemeno vodovodu, jehož vlastníkem je Město Kravaře na
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v

pozemcích mezi ulicemi Lelkova a Stěpánkovická (problematika 
věcných břemen Komplexních pozemkových úprav Kravaře ve 
Slezsku)

Zastupitelstvo města Kravaře 

schvaluje změnit text □

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 Štěpánkovická 
a jeho zapsání na katastru nemovitostí v rámci Komplexních pozemkových úprav Kravaře ve 
Slezsku.

Bez diskuse 

Hlasování

Předkládá:

pro: 20 proti: zdrželo se: nehlasoval: (přítomno 20 členů ZM)

Kocián Walter Ing. (Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby)

Různé:
Organizační záležitosti:

V červnu jsme se bavili o kapličce, kterou dobrovolníci a lidé, kteří ji dávali dohromady a jak ji 
krásně opravili. Vysadila se nová zeleň, vyčistilo se to, myslím si, že to opravdu stálo za to. A o to 
víc, že peníze, které se ušetřily, tím že vložili svou prací, že se zapojili, tak za tyto peníze, se pak 
následně mohl pořídit zvon. Má obrovskou symboliku, budu ráda, když se tam zajdete i osobně 
podívat. Poděkování patří všem a nevím, jestli otec Daniel pozve na nedělní slávu.

Otec Daniel: určitě bych Vás chtěl pozvat na nedělní slávu, ta nedělní sláva se koná u příležitosti 90 
let posvěcení kostela v Koutech a tento kostel, kromě toho, že stojí 90 let tak sebou nese také 
spoustu zajímavosti, tím, že se podařilo najít některé věci ve starých kronikách, které rád zveřejním 
v tu neděli a u té příležitosti, tak jak říkala paní starostka, za přispění města, což bych Vám chtěl 
všem poděkovat, byl pořízen zvon, který by měl zítra dorazit do Kravař. Bude to zvon, který ponese 
symbolicky jméno Floriána. Požádal jsem hasiče, aby nám udělali kmotry k tomuto zvonu. Na věži 
koutského kostela byly před válkou 3 zvony, dnes je tam jeden zvon a doplnil se zvon právě z té 
kaple, o které paní starostka hovořila. Jakmile se ten zvon nový zavěsí, k tomu stávajícímu, tak 
můžeme ten malý zvon dát zpět do kaple. Kaplička bude také vyzvánět v poledne. Ještě není 
doopravena, ještě zbývá fasádu natřít a vymalovat zevnitř a je otázka, protože nikdo nemá čas, kdy 
se domluvit s firmou, ale nic se nestane, když to bude později. Děkuji Vám moc, bude tam znak 
města a bude tam poděkování za přispění lidí z města.

Mgr. Monika Brzesková: já bych poděkovala za úklid Olšinek, Martin Schwarz zorganizoval akci, 
kontejner se naplnil a našlo se tam spoustu pneumatik, různých odpadků, tak i to si myslím, že je
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potřeba dále mezi lidi dostávat a doufám, že v dalších letech se ten počet, těch kteří pomáhali, se 
třeba zdvojnásobí.

Dále bych Vás chtěla pozvat na Burčákobraní, je to akce, která bude v sobotu, určitě přijďte, máme 
to za kulturu perfektně připraveno.

Ing. Petr Muczka: chtěl bych vás jen krátce seznámit, co se událo za poslední rok, my už sice 
sociálně terapeutické dílny řešíme 8 let, ale bez zjevného výsledku, jak čekají rodiče našich klientů. 
Před rokem 20. září 2017, jsme na 19. zasedání ZM, schválili dva styčné dokumenty a to 
memorandum o dlouhodobé spolupráci při realizaci projektu sociálně terapeutické dílny v Kravařích 
a partnerem toho memoranda je charita Hlučín. To memorandum říká to, že na obou dvou stranách 
těchto institucí je vůle udělat vše proto, aby byla vybudována a zprovozněna sociálně terapeutická 
dílna, tak jak to máme v našich dokumentech komunitního plánování. Dále jsme zde schválili na 
stejném Zastupitelstvu včetně žádosti o finanční dotaci v rámci 3 výzvy MAS Hlučínsko a to přes 
dotace EROP sociální služby. Od té doby do konce roku jsme připravovali žádosti na spojené řízení 
stavební a územní, abychom mohli ke stavbě přistoupit. Začátkem roku 2018 proběhlo i jednání s 
dotčenými sousedy a probírali j sme tam j ednotlivé aspekty té budovy vůči stavby. Dne 25. 4. 2018 
vydal náš odbor výstavby a ŽP rozhodnutí o společném územním a stavebním řízením na základě 
tohoto vydání uplatnili sousedé námitku a tu podali 16. 5. 2018. Měli jsme zato, podle dodejky, 
která se nám vrátila z poštovního úřadu, že námitka je neopodstatněná z důvodu toho, že ta lhůta 
byla propásla. Proto jsme požádali KÚ o posouzení tohoto případu a aby přijali patřičné rozhodnutí. 
Tak se stalo 11. července 2018, kdy KÚ přijal rozhodnutí a to o zamítnutí odvolacích důvodů a to z 
důvodu pozdního podání. Na základě oznámení všem dotčeným, potom byla vznesena nová 
intervence u samotného ředitele KÚ, který byl upozorněn, že došlo ke sfalšování dodejky a rovněž 
bylo podání trestní oznámení. V následujících měsících až doposud Policie ČR v této věci vede 
vyšetřování. Na základě získaných podkladů pošty ČR a předání těchto informací KÚ musel KÚ 
vydat nové rozhodnutí s tím, že termín byl splněn a tedy, že podatelé té stížnosti jsou v právu. Od té 
doby pokračuje šetření policie ČR a tento týden jsme obdrželi celý spis z KÚ s tím, že máme týden 
na to, abychom vznesli své připomínky a námitky k danému případu. Samozřejmě budeme 
pokračovat v tom, v čem jsme začali před rokem a před 8 léty, že vzneseme tyto připomínky a bude 
na KÚ, aby posoudil, zda ty námitky, které jsou vznášeny, jsou případné nebo ne. Tolik k informaci, 
ke stavu k sociálně terapeutických dílen.

Mgr. Monika Brzesková: i když jsme celoživotní pesimistka, tak v tuto chvíli věřím, že se podaří 
zachránit 8mil. Dotaci, kterou město získalo. Už jenom to, že jsme ji získali, je vidět, že jsou 
potřeba, že když se rozhlédnete kolem sebe, tak vidíte spoustu lidí, které by právě z Kravař mohli 
tuto dílnu navštěvovat a víme i o dětech, mezitím co mi tady papírujeme, vyrostly a už tu dílnu 
nenavštíví. Je to velká škoda, protože samozřejmě si myslím, že by jednak by to bylo velké plus a 
jednak si myslím, že ty Kravaře jsou dost velké na to, aby měly sociálně terapeutickou dílnu.
Budeme bojovat, abychom se setkali s kladným výsledkem, a třeba za rok řekne další Zastupitelstvo 
ano.

Alois Hadamczik: chtěl bych opravit mé vyjádření, protože nejsem právník, řekl jsem, že je trestně 
stíhán, opravuji to na to, že je podáno trestní oznámení a lidé, které to podali, už byli předvolání na 
policii k podání vysvětlení, tzn., nejsem v tom zběhlý, řekl jsem tu větu špatně, tak že to opravuji na 
to, že je trestně stíhán.

Poprosil bych pana faráře, protože jedna věc je to, kapli opravit, ale někdo musel s tím nápadem 
přijít a někdo musel říct, tam to opravme, vypadá to špatně a pro ty Kouty by to bylo přínos a byl to 
pan Ing. Petr Cygal, nikoho z nás to nenapadlo, provedli jsme stavební práce, ale ten, kdo tu 
myšlenku přinesl, ten, kdo to řekl je Ing. Petr Cygal. Poprosil bych vás, protože u toho bylo 20 lidí, 
kteří to slyšeli, řekl, hele opravme tu kapli, tak že bych chtěl, aby tomu člověkovi bylo poděkování,
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když se děkuje za jiné věci, tak aby se mu veřejně poděkovalo za to, že ta kaple v Koutech je, 
protože nejsem přesvědčen o tom, že by nás to napadlo, možná jo, možná ne, ale když přišel s tím 
nápadem a udělal to, tak proč mu nepoděkovat.

Otec Daniel: chtěl bych na to zareagovat, pan Cygal přišel na nápad celého prostranství, možná 
přišel s nápadem opravit kapli, ale o opravě kaple říkal, já když jsem viděl, když se opravuje celé to 
prostranství, o kterém říkal, tak jsem já zareagoval, že bych tu kapli chtěl dát do původního stavu. 
Jestli jsme se náhodou setkali těmito postoji je možné, ale já chci říct, že mé rozhodnutí tu kapli 
opravit, které jsem já dal, nebylo inspirováno panem Cygalem, možná o tom mluvil, ale ne přede 
mnou.

Alois Hadamczik: pane faráři máte určitě pravdu, že jste to inicioval, ale první, kdo to řekl, byl Ing. 
Petr Cygal a je na to 20 svědků, že to řekl.

Otec Daniel: já jsem u toho nebyl, je možné, že to řekl ještě někdo třetí, já v tuto chvíli říkám, že z 
mé strany, jako faráře je mi známa iniciativa pana Cygala ohledně prostranství, to jsme se potkávali, 
ale ohledně kaple do této chvíle nemůžu říci, že by pan Cygal říkal o opravě kapli. Můžu říct, že se k 
tomu i s manželkou pěkně a konstruktivně stavěl, taky jsem jim za to poděkoval. Já můžu říct, že ta 
oprava, která proběhla, ta myšlenka, která se zrodila v mé hlavě, nebyla řečena přímo panem 
Cygalem mé osobě, jestli to řekl, když jsem tam nebyl, to nemohu posoudit.

Alois Hadamczik: dobře, ale proč se bráníme tomu, když my jsme to opravovali, když říkáme, že to 
řekl Cygal a když jsme se začali tím zabývat, proč se bráníme člověkovi, který to vynalezl, proč se 
bráníme, ano pan Cygal řekl, opravte tu kapli, vedle bydlí pan Buček, který bydlí v Benešově, 
pojďte ho oslovit, aby se to opravilo. Já jsem i jednou na Radě řekl, že když to Rada neudělá, tak to 
udělám sám. Pak Petr Muczka se rozjel a organizoval tu koupi Petr Muczka. Já jenom říkám, proč 
neocenit člověka, který to takto řekl. Samozřejmě, když máte jiný názor, tak máte na to právo.

Otec Daniel: já mluvím čistě za kapli, která je v majetku farnosti, pokud to řekl pan Cygal, mohl to 
říct, já jsem tímto inspirován nebyl.

Alois Hadamczik: Já mu poděkuji osobně, možná to bude stačit 

Otec Daniel: já mu taky poděkuji

Ing. Herbert Kahler: chci se zeptat, mám to považovat za omluvu, co jste tady řekl?

Alois Hadamczik: já jsem říkal, že opravuji mylné věty, že je trestně stíhán, za větu je podáno trestní 
oznámení. Podáno je na leták, který jste vytvořili, je podáno na vaši stranu, zastupujete tu stranu ty a 
paní Sentenská. Tento leták je nepravdivý, ne polopravda, ale nepravdivě, tak že se k tomu víc 
vyjadřovat nebudu.

Bc. Irena Sentenská: chci jen uvést na pravou míru, že ani já nejsem trestně stíhána a ani na mne 
nebylo podáno trestní oznámení, bylo podáno na neznámého pachatele, to jen pro úplnost.

Ing. Herbert Kahler: čili omluvy jsem se nedočkal, tak budu muset podniknout další kroky

Občanka Volníková: mám 3 dotazy. První dotaz je, jak dopadl soud, který byl 19. 10. 2017 ohledně 
stromů, které byly vykáceny v našem parku. Sama jste nám tento termín udala, že je 19. 10. 2017. K 
dnešnímu dni jsme nebyli informováni. Druhý dotaz je, slíbila jste nám, lidé, kteří nedošli na město 
nebo nechtěli z různých důvodu jít na stavební úřad, podívat se na projekt ulice Náměstí, že bude v 
Besedníku v dubnu, nebyl! Třetí dotaz, zajímalo by mne, jak to vypadá se semaforem, přechod pro
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chodce u družiny. Taky bylo řečeno, že by měl být do začátku školního roku hotov.

Mgr. Monika Brzesková: soud, který probíhal s paní Martinou Řeháčkovou, jako zaměstnankyni 
města, tak tento soud stále ještě probíhá, protože město tam požaduje náhradu škody, ještě to není 
ukončeno, není co k tomu dále ještě sdělovat. Co se týká Náměstí, tak tam pan Ing. Arch. Večerek, 
zpracovává první část podrobnějšího návrhu a jakmile bude hotovo, můžou se občané přijít podívat. 
Tyto návrhy nejsou tajné, pokud se za mnou zastavíte, budete avizovat, že přijdete, ráda vám to 
vysvětlím. Těch návrhu tam bylo víc, teď se bude zpracovávat konkrétnější podoba ulice Petra z 
Kravař, kterou bychom rádi začali. U té družiny, projekt je hotov, tam, určitě nikdo netvrdil, že 
semafor bude stát do začátku školního roku, ale že bude hotový projekt, projekt je hotový čekáme na 
souhlasy majitelů okolních pozemků a pak se může dát celý projekt na stavební povolení.

Pokud už nikdo není do diskuze, máme dnes poslední Zastupitelstvo, kdy by se mělo vyhodnocovat 
celé 4 roky a protože jsem měla možnost být ve vedení, byli jsme tam 3, tak já předám slovo 
místostarostům o jejich závěrečnou řeč.

Ing. Petr Muczka: já bych se v tom svém příspěvku poděkování rád na své ředitele příspěvkových 
organizací. Dnes tu nejsme v plné síle, ale to nevadí. Co se týká příspěvkových organizací, tak 
ředitelé mají na svých bedrech úkol zabezpečit své instituce jak z příspěvku města, tak z příspěvku z 
Kraje. Už brzo spolu začneme komunikovat a připravovat rozpočty na rok 2019, kde tohoto roku v 
prosinci bude nové Zastupitelstvo následné schvalovat. Tak tento boj, kdy dáte následně své návrhy, 
které pak musíte těžce obhajovat s panem vedoucím finančního oddělení, semnou potažmo s Radou, 
potažmo se Zastupitelstvem a to je ten odrazový můstek, aby další rok existence příspěvková 
organizace mohla fungovat. Chtěl bych poděkovat, protože ročně na provoz jde pouze a to jsou 
pouze neinvestiční výdaje těchto zařízení, tak jde částka 7 mil. Kč. Za 4 roky je to cca 28 mil. Kč, 
nepočítám v tom investice, kterých byla spousta a byť je realizuje technici z města a my tím 
zvelebujeme svůj majetek města, tak na tom máte podíl, protože na celé organizaci, práci, úklidu a 
dalších věcí se podílejí právě vaši lidé. Poslání každého ředitele není jenom starat se o peníze, i když 
úloha dobrého hospodáře, aby vyšel s tím svým rozpočtem, rozvrhl si to tak, aby během roku to 
vyšlo, do té nuly se nám podaří vždy splnit. Za to bych vám chtěl poděkovat, bylo mi ctí po ty čtyři 
roky být s vámi najedná lodi a tak do budoucna bych vám chtěl popřát vám všem pevného zdraví 
dobrý vítr do plachet a ať se to ve spolupráci s městem a dalšími institucemi vše daří. Děkuji vám za 
vykonanou práci, děkuji.

Ing. Andreas Hahn: přidávám se ke slovům kolegy Petra Muczky, také děkuji všem ředitelů 
příspěvkových organizací, zaměstnancům příspěvkových organizací, protože bez těch by to taky 
nefungovalo. Máme se čím chlubit, myslím si, že 8 příspěvkových organizací v Kravařích je dobrý 
počin. Jsou to školská zařízení pro děti ZŠ a já speciálně musím poděkovat za sebe aquaparku Buly 
aréně, protože, ředitel Vítek Odstrčil nastoupil v průběhu, kdy odešel předešlý ředitel, a myslím si, 
že té funkce se zhostil velice dobře a že je vidět, že návštěvnost nám neklesá, návštěvníci a 
zákazníci jsou spokojeni. Myslím si, že máme ještě co vylepšovat, aleje to otázka peněz. Aquapark 
nám funguje přes deset let, je to zařízení, které je v provozu i když tam nejsou návštěvníci 24 hodin 
denně 7 dnů v týdnu, tak jak to dělá starostka, místostarostové, když vždy píšou, že my jsme pořád v 
práci, tak nám dávají 35 dnů dovolené a z toho 10 dnů si musíme vybrat o sobotách a nedělích. U 
vás je to podobné, také naplňujete soboty, neděle, svátky, pátky, prázdniny, děláte to různými 
zástupy. Také vás čeká znovu postavit rozpočet, víme, že i zákonné normy a nařízení vlády, které my 
neovlivníme, nám znepříjemňují náš rozpočet, protože vždy nám dají něco nového na stůl a my se s 
tím jako samospráva musíme poprat a nikdo se neptá, zda na to máme či nemáme. Vítku, tobě 
děkuji taky a to poděkování přenést na zaměstnance aquaparku. Z mé pozice bych chtěl poděkovat 
všem vedoucím odborů, zaměstnancům úřadu, všem zastupitelům v tomto volebním období, kteří 
přistupovali konstruktivně a pro Kravaře dokázali vytvořit hodnoty a chtěl bych popřát všem, kteří 
se chystají do voleb a kteří chtějí pro Kravaře dělat a ať se jim naplní jejich sny a ať to zastupitelstvo

strana 20 z 22



další je konstruktivní a udělá ještě další jiné práce než se dělo teď. Myslím si, že Kravaře mají co 
vylepšovat i když z pohledu návštěvníků Kravař, kteří přicházejí z jiných míst, a já můžu říct, že 
když jsem tady byl starostou od roku 2002, tajemníkem od r. 1999 žasnou, co tady máme. Chtěl 
bych říct, že je smutné, že někteří lidé a zastupitelé krmí bohužel media a informace jsou 
nepravdivé. Měli by být hrdí na to, kde žijí a měli by tleskat tomu, jak to tady v Kravařích vypadá a 
vzpomenout si, co tady před x lety bylo, chci poděkovat za spolupráci i farnosti, je to o tom, kdo s 
kým spolupracuje, protože za sebou nezavíráme dveře a neděláme to, že jeden proti druhému jdeme. 
Myslím, že škola, úřad, fara a další instituce, které tady máme, mají jít ruku v ruce. Děkuji všem a 
možná se těším na další spolupráci. Děkuji.

Mgr. Monika Brzesková: dovolte mi, abych i já poděkovala za krásné 4 roky, které byly ne vždy 
úplně jednoduché. Mám spoustu zkušenosti a velice si vážím jak zaměstnanců města, vedoucích a 
všech, kteří tady tento kolos tlačí dál. Poděkuji i zastupitelům, dovolila jsem si pro vás připravit 
malý dáreček, vybrala jsem, knížku z Hlučínska od spisovatelky paní Malchárkové. Děkuji všem

Dotazy členů ZM:

Závěr:

Jednání ukončeno v 18:25 hod. 

Datum zpracování: 20.9.2018
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Ověřovali

Mgr. Monika Brzesková 
starostka města Kravaře

V
v í

pan Martin Schwarz

paní Bc. Petra Guldová

Í6
Ing. Petr Mucžka 

místostarosta města Kravaře
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