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U S N E S E N Í  

15. zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky 

konaného dne 08.02.2021 v 18:00 hodin 

v zasedací místnosti Úřadu městské části Zlatníky, 6. května 52/22, Opava-Zlatníky 
 

 
 
118/15/ZMČ/21     Volba ověřovatelů zápisu 
 
Zastupitelstvo městské části  
 
1. volí 
 ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 08.02.2021 

a) pana Romana Krusberského 
b) pana Jiřího Klimeše 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
 

 
119/15/ZMČ/21     Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
1. schvaluje 
 program zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 08.02.2021. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO 
 

 
120/15/ZMČ/21      Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

1. schvaluje 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Sokol Zlatníky, se sídlem: 6. května 20, 746 01, Opava - 
Zlatníky, IČ: 14616190, zastoupeným Josefem Uvírou - předsedou, částku ve výši 115.000,-Kč a 
zároveň schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části 
Statutárního města Opavy (PID: MMOPP00CW6PF). Tato dotace je určena na: zajištění sportovního 
materiálu, činnosti Tělovýchovné jednoty Sokol Zlatníky, z.s. na rok 2021, na údržbu areálu a interiérů 
Tělovýchovné jednoty Sokol Zlatníky, z.s., uspořádání oslav 50. výročí založení TJ, nákup sekačky, 
vybudování závlahy na hřišti. 
 

2. schvaluje 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky, se sídlem: 6. 
května 52/22, 746 01, Opava, IČ: 66739021, zastoupeným Jaroslavem Čechem - starostou, částku ve 
výši 50.000,-Kč a zároveň schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
městské části Statutárního města Opavy (PID: MMOPP00CW6QA). Tato dotace je určena na: 
zajištění nákupu hasičského materiálu, financování činnosti hasičských mládežnických družstev SDH 
Zlatníky, financování letního a zimního pobytu dětí a mládeže, pořádání kulturních akcí, zajištění 
opravy a údržby hasičského zařízení, na pořízení výstrojního a výzbrojního vybavení. 
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3. schvaluje 
schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace Římskokatolické farnosti Stěbořice, se sídlem 
Stěbořice č. 27, 747 51, IČ: 478 10 556, zastoupené Mgr. Klementem Rečlem - administrátorem, 
částku ve výši 10.000,-Kč a zároveň schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu městské části Statutárního města Opavy (PID: MMOPP00CW6R5). Tato dotace je určena 
na: akci „II. Fáze restaurátorských prací na dřevěném mobiliáři kostela Narození Panny Marie ve 
Stěbořicích“ 
 

4. schvaluje 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace Mysliveckému spolku SOSEŇ, se sídlem č.p. 28, 747 51 
Stěbořice, IČ: 658 88 812, zastoupený Jaroslavem Řičickým - předsedou, částku ve výši 10.000,-Kč 
a zároveň schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části 
Statutárního města Opavy (PID: MMOPP00CW6OK). Tato dotace je určena na: na zlepšení 
ekologické krajiny a propagace myslivosti, nákup a výsadba stromků, zazvěřování honitby, opravy 
mysliveckých zařízení, nákup pastí na odchyt škůdců, péče o zvěř v době strádání, organizace 
sportovních aktivit na střelnici a náklady spojené s celkovou činností a provozem spolku. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO 
 

 
121/15/ZMČ/21   Příspěvek MŠ Milostovice 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
1. schvaluje 
             schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz MŠ Milostovice, se sídlem MŠ Opava Havlíčkova, 

příspěvková organizace, Havlíčkova 4, 746 01, IČ: 709 99 783, Knoppovou Ludmilou - ředitelkou, 
částku ve výši 10.000,-Kč poskytnut rozpočtovým opatřením. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
122/15/ZMČ/21     Záměr umístění Z-BOX (Zásilkovna) na obecním pozemku 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
1. schvaluje 

záměr umístit v obci samoobslužný výdejní box společnosti Zásilkovna s.r.o., který slouží k vydání i 
podání zásilek. Z-BOX bude poskytnut zdarma. Obec bezplatně pronajme plochu (cca 2 m2) a 
připojení k elektrické energii. Za tímto účelem bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva a 
předložena ke schválení ZMČ. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO 
 

 
123/15/ZMČ/21 Žádost SH ČMS–SDH Zlatníky o dlouhodobý pronájem pozemků p.č. 175/1, 176 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
1. podporuje  

záměr SH ČMS–SDH Zlatníky zamýšleného odkupu pozemku p.č. 174  k.ú. Opava-Zlatníky za 
účelem vybudování základny hasičů. ZMČ Zlatníky formou dotace podpoří tento záměr. O výši 
dotace bude dále jednáno po zajištění všech náležitostí.  

 
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO 

 
 

 
 
 
 Martin Šoltis v. r. 

starosta MČ Zlatníky 
 Jaroslav Cigánek v. r. 

místostarosta MČ Zlatníky 


