
 

1 

 

Zápis z 27.  zasedání zastupitelstva 
městské části Opava - Milostovice ze dne 23.06.2022 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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), omluveni 2 členové 
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
 
ZMČ 1/27/2022 Volba ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele. 

              
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Paletovou Ivu a pana Maschkeho Michala, jako předsedu 
návrhové komise pana Paletu Vlastimila  a členy paní Kavanovou Miroslavu a paní Paletovou Ivu 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 23.02.2022: 
 
a) paní Paletovou Ivu 
b) pana Maschkeho Michala 

 
2. volí  
 
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze zasedání zastupitelstva městské části 
konaného dne 23.06.2022 ve složení: 

 
a) předseda návrhové komise pan Paleta Vlastimil 
b) člen návrhové komise paní Kavanová Miroslava 
c) člen návrhové komise paní Paletová Iva  

 
3.   volí  

 
             zapisovatele ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 23.06.2022: 
 
             pana Ručila Kamila 
                

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

 
 
 
 
 

Datum :         23.06.2022 
Čas:              1700 - 1830 

Přítomni  :   Kavanová Miroslava,  Ručil Kamil 
                      Maschke Michal, Paleta Vlastimil, Paletová Iva              
                         
Omluveni  :   Ing. Ručilová Soňa, Černý Vratislav 
Hosté  :   Ing. Novák Tomáš, Stupňová Radka 
Ověřovatelé:  Paletová Iva, Maschke Michal 
Zapisovatel:   Ručil Kamil 
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ZMČ 2/27/2022 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části. 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 27. 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 26. zasedání: 
 

 1) Určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele.  
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části. 
3) Účetní závěrka statutárního města Opavy k 31.12.2021. 
4) Závěrečný účet statutárního města Opavy k 31.12.2021. 
5) Nákup DHM. 
6) Cyrilometodějská zahradní slavnost. 
7) Dotazy, připomínky, a podněty zastupitelů a občanů. 
8) Závěr. 

 

 
Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0                    Usnesení: PŘIJATO  
 
 
ZMČ 3/27/2022 Účetní závěrka statutárního města Opavy k 31.12.2021. 
 
Předsedající seznámil přítomné s bodem týkající se Účetní závěrky statutárního města Opavy  
k 31.12.2021. Materiály byla v řádném termínu doručeny všem zastupitelům. Byla dána možnost všem 
zastupitelům se k tomuto vyjádřit. Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 

             Zastupitelstvo městské části 
 

1. schvaluje 
 
účetní závěrku statutárního města Opavy k 31.12.2021. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0                    Usnesení: PŘIJATO             
 

             
ZMČ 4/27/2022 Závěrečný účet statutárního města Opavy k 31.12.2021. 
 
Předsedající seznámil přítomné s bodem týkající se Závěrečného účtu statutárního města Opavy  
k 31.12.2021. Materiály byla v řádném termínu doručeny všem zastupitelům. Byla dána možnost všem 
zastupitelům se k tomuto vyjádřit. Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 

             Zastupitelstvo městské části 
 

1. schvaluje 
 
závěrečný účet statutárního města Opavy k 31.12.2021. 
 

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

 
 
ZMČ 5/27/2022 Nákup DHM. 

 
Předsedající seznámil přítomné s bodem týkající se nákupu 2 stanů 4 x 8 a 4 x 6m. Byla dána možnost 
všem zastupitelům se k tomto vyjádřit. Bylo rozhodnuto o nákupu 2 ks stanů o rozměrech 4 x 8m. Poté 
bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 

             Zastupitelstvo městské části 
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1. schvaluje 
 

             nákup 2 ks nůžkového stanu typu Extreme 4 x 8m od firmy VYRASTA team s.r.o., IČ: 28287843. 
 

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

 

  
ZMČ 6/27/2022 Cyrilometodějská zahradní slavnost. 
 
Předsedající seznámil přítomné s navrženým programem Cyrilometodějské zahradní slavnosti. Byla dána 
možnost všem zastupitelům se k tomuto programu vyjádřit. Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování. 
 

             Zastupitelstvo městské části 
 

1. schvaluje 
 
uspořádání a program Cyrilometodějské zahradní slavností na zahradě Kulturního domu, Praskovo nám. 
25/6, Milostovice dne 02.07.2022 od 14:00 hod a uspořádání mše svaté v kapli sv. Cyrila a Metoděje dne 
05.07.2022 od 10:00 hod. 

 

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

    

 
ZMČ 7/27/2022 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 propadlé vozovce u poslední revizní šachtice splaškové kanalizace na Praskově 
náměstí směr silnice „Bruntálská“. 

 

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

Předseda ukončil zasedání zastupitelstva v 1830 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
 
1.) Prezenční listina – příloha č. 1 
2.) Zveřejněná informace o konání 26. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 23.06.2022: 
 
Zapisovatel: Ručil Kamil …….…….…………….…….……. dne 23.06.2022 
 
 
Ověřovatelé:  Paletová Iva   ……………..……….………… dne 23.06.2022 
 
 
                       Maschke Michal   ….……..….……………… dne 23.06.2022 
 
 
Starosta: Ručil Kamil ……………..…..………….…....……. dne 23.06.2022 

 
Příští zasedání ZMČ Opava – Milostovice se uskuteční 08.09.2022 (čtvrtek) v 1700 hod v budově úřadu městské 
části, Lihovarská 32/17, 746 01 Opava – Milostovice.    


