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Zápis z 25.  zasedání zastupitelstva 
městské části Opava - Milostovice ze dne 10.03.2022 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání zastupitelstva městské části Milostovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 
hod  starostou městské části p. Kamilem Ručilem (dále jako „předsedající“).  
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že 
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
 
ZMČ 1/25/2022 Volba ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele. 

              
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu pana Maschkeho Michala a paní Kavanovou Miroslavu, jako 
předsedu návrhové komise pana Černého Vratislava  a členy pana Paletu Vlastimila a paní Kavanovou 
Miroslavu a jako zapisovatele p. Ručila Kamila. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před započetím 
hlasování dal možnost předsedající vyjádřit se přítomným zastupitelům a pak bylo přistoupeno 
k samotnému hlasování. 

 
             Zastupitelstvo městské části 
 

1. volí  
 
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 10.03.2022: 
 
a) pana Maschkeho Michala 
b) paní Kavanovou Miroslavu 

 
2. volí  
 
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze zasedání zastupitelstva městské části 
konaného dne 10.03.2022 ve složení: 

 
a) předseda návrhové komise pan Černý Vratislav 
b) člen návrhové komise pan Paleta Vlastimil 
c) člen návrhové komise paní Kavanová Miroslava  

 
3.   volí  

 
             zapisovatele ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 10.03.2022: 
 
             pana Ručila Kamila 
                

 
Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0                    Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 

Datum :         10.03.2022 
Čas:              1700 - 1800 

Přítomni  :   Kavanová Miroslava,  Ručil Kamil,  
                      Černý Vratislav, Maschke Michal, Paleta Vlastimil,  
                       
Omluveni  :   Paletová Iva, Ing. Ručilová Soňa 
Hosté  :  
Ověřovatelé:  Maschke Michal, Kavanová Miroslava  
Zapisovatel:   Ručil Kamil 
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ZMČ 2/25/2022 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části. 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 25. zasedání, v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před započetím hlasování dal 
možnost předsedající vyjádřit se přítomným zastupitelům a pak bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 
Zastupitelstvo městské části Milostovice schvaluje program 25. zasedání: 
 

 1) Určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele.  
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části. 
3) Smlouvy. 
4) Stanovení počtu členů zastupitelstva Městské části Opava – Milostovice pro 

volební období 2022 – 2026. 
5) Inventury k 31.12.2021. 
6) Nákup DHM. 
7) Zprávy výborů. 
8) Dotazy, připomínky, a podněty zastupitelů a občanů. 
9) Závěr.. 

 

 
Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0                    Usnesení: PŘIJATO  
 
 
ZMČ 3/25/2022 Smlouvy.  
 
Předsedající seznámil přítomné se zněním předložených smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Statutárního města Opava, MČ Milostovice. Byla dána možnost všem zastupitelům se k těmto smlouvám 
vyjádřit. Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 

             Zastupitelstvo městské části 
 

1. schvaluje 
 

a)   Smlouvu PID: MMOPP00CW2YY o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, 
MČ Milostovice, Lihovarská 32/17, zastoupenou starostou p. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a s Tělovýchovnou 
jednotou Milostovice, z.s., Lihovarská 32/17, Milostovice, 746 01, Opava IČ:44941862, zastoupenou 
předsedou Ing. xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 40.000,- Kč, slovy čtyřicettisíckorunčeských. 

b)   Smlouvu PID: MMOPP00CW327 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy,  
MČ Milostovice, Lihovarská 32/17, zastoupenou starostou p. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a s SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Milostovice, Lihovarská 33/7, Milostovice, 746 01, IČ:66738270, zastoupeným 
starostkou p. xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 40.000,- Kč, slovy čtyřicettisíckorunčeských. 

c)   Smlouvu PID: MMOPP00CW34X o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy,  
MČ Milostovice, Lihovarská 32/17, zastoupenou starostou p. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a s Mysliveckým 
spolkem SOSEŇ, č.p. 28, 747 51 Stěbořice, IČ:65888812, zastoupeným předsedou Ing. xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx ve výši 10.000,- Kč, slovy desettisíckorun.  

d)   Smlouvu PID: MMOPP00CW30H o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy,  
MČ Milostovice, Lihovarská 32/17, zastoupenou starostou p. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a s Klubem 
vojenské historie Opava, z.s., Karlovecká 2628/1, 747 07 Opava, IČ: 70630615, zastoupenou 
předsedou výboru Mgr. xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 10.000,- Kč, slovy desettisíckorun. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0                    Usnesení: PŘIJATO             
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ZMČ 4/25/2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva Městské části Opava – Milostovice pro volební 
období 2022 - 2026.  
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem počtu zastupitelů na volební období 2022 – 2026. Byla dána 
možnost všem zastupitelům se k tomuto návrhu vyjádřit. Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 

             Zastupitelstvo městské části 
 

1. schvaluje 
 
v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění počet členů 
Zastupitelstva Městské části Opava – Milostovice pro volební období 2022 – 2026 na 7. 

 

             Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0                                 Usnesení: PŘIJATO            
 

 
ZMČ 5/25/2022 Inventury k 31.12.2021.  

 
Předsedající seznámil přítomné s výsledkem provedených Inventur k 31.12.2021. Byla dána možnost 
všem zastupitelům se k těmto inventurám vyjádřit. Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 

             Zastupitelstvo městské části 
 

1. schvaluje 
 

             dokladovou část Inventur k 31.12.2021. 
 

             Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0                                Usnesení: PŘIJATO 

    
 ZMČ 6/25/2022 Nákup DHM.  
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem zakoupení DHM. Byla dána možnost všem zastupitelům se 
k tomuto návrhu vyjádřit. Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 

             Zastupitelstvo městské části 
 

1. schvaluje 
 

             zakoupení VARI BDR-620 Lucina Max Sekačka Bubnová za cenu 33.490,- Kč 
 

             Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0                                Usnesení: PŘIJATO 

    
ZMČ 7/25/2022 Zprávy výborů.  
 
Předsedající seznámil přítomné se zprávou Finančního výboru. Byla dána možnost všem zastupitelům se 
k této zprávě vyjádřit. Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 

             Zastupitelstvo městské části 
 

1. schvaluje 
 
zprávu finančního výboru za období leden, únor 2022. 

 

             Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0                                Usnesení: PŘIJATO 
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ZMČ 8/25/2022 Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů a občanů.  
 
Předsedající seznámil přítomné s obsahem uvedeného budu. Byla dána možnost všem zastupitelům se 
k této zprávě vyjádřit. Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 

             Zastupitelstvo městské části 
 

1. bere na vědomí 
 

 informaci o podmínkách vstupu do posilovny v Hasičské zbrojnici 
 informaci o plánované výsadbě 200 ks stromků směrem k „třízvoňáku“ 
 informaci o realizaci plánované jmenovité investiční akci – chodník Praskovo nám. 
 informaci o stavu zadaných projektových dokumentací 
 informaci o stavu Rekolaudace Kulturního domu – Hostince 
 informaci o zápisu do Kroniky za r. 2021 
 informaci o připravovaném Letní kinu 2022 
 informaci o připravované Noční hasičské soutěži pro děti dne 1.7.2022 
 informaci o připravované Cyrilometodějské zahradní slavnosti, stanovení termínu 2.7.2022 
 informaci o Obecním plesu, stanovení termínu 28.1.2023  
 informaci o proběhlé revizi hasičských přístrojů a herních prvků 

 

             Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0                                Usnesení: PŘIJATO 

    

 

             Předseda ukončil zasedání zastupitelstva v 1900 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1.) Prezenční listina – příloha č. 1 
2.) Zpráva o činnosti Finančního výboru. 
3.) Zveřejněná informace o konání 25. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 10.03.2022: 
 
 
 
Zapisovatel: Ručil Kamil …….…….…………….…….……. dne 10.03.2022 
 
 
Ověřovatelé:  Maschke Michal    ………..……….………… dne 10.03.2022 
 
 
                       Kavanová Miroslava   .…..….……………… dne 10.03.2022 
 
 
Starosta: Ručil Kamil ……………..…..………….…....……. dne 10.03.2022 
 

 
Příští zasedání ZMČ Opava – Milostovice se uskuteční 14.04.2022 (čtvrtek) v 1700 hod v budově úřadu městské 
části, Lihovarská 32/17, 746 01 Opava – Milostovice.    


