Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

22.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

24.dubna 2017
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
návrh na zvolení paní Marie Žídkové, do funkce přísedící Okresního soudu v Opavě.
b) zvolilo
paní Marii Žídkovou do funkce přísedící Okresního soudu v Opavě.
c) doporučilo
občany – pana Romana Možíška, paní Annu Sonnkovou, paní Petru Kopeckou a paní Hanu
Škrobánkovou– jako kandidáty na funkci přísedících Okresního soudu v Opavě.
d) vzalo na vědomí
možnost navrhnout další kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu v Opavě.
Z : vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

2.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o požadavku Kontrolního výboru zastupitelstva města Hradec nad Moravicí na doplnění
Statutu KV a FV
b) schválilo
Doplnění Statutu KV a FV, konkrétně čl. 4 odst. 6) o následující text: V rámci nahlížení do písemností
za výše uvedených podmínek, má právo pověřený člen výboru požádat o pořízení kopií z dokumentů,
které jsou předmětem kontroly a k tomuto účelu může použít vlastní záznamový prostředek. Takto
opatřené dokumenty budou použity výhradně pro účely kontrolní činnosti a jako podklady k
vypracování závěrečné zprávy. Kopie nelze poskytnout v případě, kdy to jiný právní předpis vylučuje.
c) vzalo na vědomí
informace předsedy KV o provedené kontrole projektu Lidské zdroje
Z: tajemnice měú, předseda KV

3.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o výsledcích stavebně technického průzkumu smuteční síně.
b) uložilo
provést výběrové řízení na zhotovení PD na rekonstrukci smuteční síně v Hradci nad Moravicí v
termínu do 26.6.2017.
Z : Ing. Hennig, investiční technik

4.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
statický posudek stavu trhlin v konstrukcích budovy MŠ Kajlovec.
Z : Ing. Hennig, investiční technik

5.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
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schválilo
Vnitřní předpis, kterým se stanovují Zásady pro tvorbu a čerpání prostředků fondu oprav, obecních
bytů, bytových domů a nebytových prostor.
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic

6.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice v
Jakubčovicích z Integrovaného regionálního operačního programu, SC.1.3: Zvýšení připravenosti k
řešení a řízení rizik a katastrof v max. výši 6 997 069,52 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic

7.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzala na vědomí
Vyhodnocení dotazníkového šetření na akci: Výstavba nových bytů pro osoby v bytové nouzi z
nízkopříjmové cílové skupiny v objektu bývalé MŠ Domoradovice.
b) uložilo
prověřit možnost výstavby bytů s pečovatelskou službou v objektu bývalé budovy MŠ v
Domoradovicích.
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic

8.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy
za rok 2016
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic

9.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 610 - zahrada o výměře 345 m2 v k.ú. Žimrovice z
vlastnictví ČR s právem hospodaření Státní pozemkový úřad ČR na Město Hradec nad Moravicí
b) uložilo
provést všechny potřebné kroky k bezúplatnému převodu pozemku dle části a) tohoto usnesení
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle části a) tohoto usnesení
Z: vedoucí odboru majetku a investic

10.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o jednání ohledně vyřešení přístupu a příjezdu ke sběrnému dvoru v areálu bývalého ZD a
3.strana usnesení č. 22 ZM

jim nabízené kupní ceny za odkoupení pozemků dle jeho znaleckého posudku o ceně předmětných
pozemků
b) vzalo na vědomí
informace o jednání ohledně směny pozemků v areálu bývalého ZD pro zajištění přístupu a příjezdu
ke sběrnému dvoru
c) vzalo na vědomí
informace o jednání ohledně odkoupení pozemků v areálu bývalého ZD včetně znaleckého posudku o
ceně předmětných pozemků
d) uložilo
jednat dále ohledně odkoupení pozemků v jejím vlastnictví v areálu bývalého ZD do výše kupní ceny
738.880,-- Kč, dále jednat o směně pozemků pro zajištění přístupu ke sběrnému dvoru, rovněž jednat
o odkoupení pozemků v jeho vlastnictví v areálu bývalého ZD do výše kupní ceny 482.890,-- Kč.
e) rozhodlo
odkoupit pozemky p.č. 659/36, p.č. 659/42, p.č. 661/5, p.č. 662/5 a p.č. 1723/14 vše k.ú. Hradec nad
Moravicí od vlastníka za cenu dle znaleckého posudku města ve výši 738 880,- Kč. Správní poplatek za
zavkladování v KM uhradí město.
f) rozhodlo
odkoupit pozemky p.č.661/11,p.č. 662/9, p.č. 662/12 a p.č. 1723/15 vše k.ú. Hradec nad Moravicí od
vlastníka za cenu dle znaleckého posudku města ve výši 482 890,- Kč. Správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí město.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

11.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Usnesení a zápis FV č. 1/2017
Z: vedoucí finančního odboru

12.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 6.6.2012, mezi Komerční bankou a.s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 č.p.969, PSČ 114 07, IČ 45317054 a městem Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265,
747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 00300144, kterým se mění úroková sazba podle bodu 5.1. z původní
výše 2,5% na novou výši 1% a doba platnosti úrokové sazby podle bodu 5.2. z původní doby do
30.5.2017 na novou dobu, a to do 31.5.2022, včetně textu smlouvy
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatku ke smlouvě o úvěru č.1 podle části a) tohoto usnesení
Z: vedoucí finančního odboru

13.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Informace o vyhlášce č. 461/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
a její dopad na schválený rozpočet na rok 2017.
Z: vedoucí finančního odboru

14.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
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schválilo
Střednědobý výhled rozpočtu města Hradce nad Moravicí na období let 2018 -2020 v tis. Kč
Z: vedoucí finančního odboru

15.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Zůstatky bankovních účtů města Hradce nad Moravicí, včetně zůstatků všech fondů, úvěrů o
ostatních závazků ke dni 31.3.2017.
Z: vedoucí finančního odboru

16.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Plnění příjmů dle položek schváleného rozpočtu a rozbor čerpání výdajů dle OdPa schváleného
rozpočtu za období leden až březen 2017.
Z: vedoucí finančního odboru

17.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Rozpočtové opatření č. 2/2017 ve výši 1 281 360 Kč v příjmech i výdajích.
b) schválilo
Poskytnutí účelového transferu Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizaci ve výši 324 370,80 Kč
c) schválilo
poskytnutí účelového transferu Městské knihovně a informačnímu centru Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace ve výši 261 000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením
výkonu regionálních funkcí knihoven
d) schválilo
Poskytnutí transferu pro Městskou knihovnu a informační centrum Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace ve výši 18 720 Kč v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v
MSK.
e) schválilo
Poskytnutí investičního příspěvku na rok 2017 Základní škole a Mateřské škole Žimrovice,
IČ:70984549 ve výši 75 000 Kč
Z: vedoucí finančního odboru

18.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Hradec nad Moravicí o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Opavsko.
b) schválilo
uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Hradec nad Moravicí o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko.
5.strana usnesení č. 22 ZM

c) schválilo
uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Hradec nad Moravicí o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko.
d) zplnomocnilo
starostu města podpisem smluv dle částí a), b) a c) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

19.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Základní umělecké školy, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvkové organizace, se
sídlem Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, IČ 478 13 504, ze dne 15. 3. 2017, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na činnost příspěvkové
organizace v roce 2017.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Základní
umělecké škole, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvkové organizaci, se sídlem Hradec nad
Moravicí, Zámecká 313, IČ 478 13 504, formou veřejnoprávní smlouvy na činnost příspěvkové
organizace v roce 2017.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

20.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, se sídlem Hradec nad Moravicí,
Zámecká 57, IČ 008 49 821, ze dne 16. 3. 2017, o poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč z
rozpočtu města Hradec nad Moravicí na (I.) výchovně vzdělávací činnost, (II.) zájmové vzdělávání,
které zahrnuje pravidelnou zájmovou činnost ve stálých zájmových útvarech, příležitostných
činnostech a táborové akce, (III.) náklady spojené s provozem školy, to vše v roce 2017.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Církevní
základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, se sídlem Hradec nad Moravicí, Zámecká 57, IČ
008 49 821, formou veřejnoprávní smlouvy na (I.) výchovně vzdělávací činnost, (II.) zájmové
vzdělávání, které zahrnuje pravidelnou zájmovou činnost ve stálých zájmových útvarech,
příležitostných činnostech a táborové akce, (III.) náklady spojené s provozem školy, to vše v roce
2017.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

21.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost spolku T.J. Papírny Žimrovice, se sídlem Žimrovice, Horka 69, IČ 480 03 531, ze dne 12. 4.
2017, o poskytnutí individuální dotace ve výši 145 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, na
zajištění provozu spolku v roce 2017.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 145 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku T.J.
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Papírny Žimrovice, se sídlem Žimrovice, Horka 69, IČ 480 03 531, formou veřejnoprávní smlouvy na
zajištění provozu spolku v roce 2017.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

22.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovická
815, IČ 136 43 118, ze dne 13. 3. 2017, o poskytnutí individuální dotace ve výši 345 000 Kč z rozpočtu
města Hradec nad Moravicí na zajištění provozu spolku a údržbu sportovišť v roce 2017.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 345 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Tělovýchovné jednotě Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem v Hradci nad Moravicí, Žimrovická 815, IČ
136 43 118, formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění provozu spolku a údržbu sportovišť v roce
2017.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

23.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
odkoupit pozemek p.č. 1198/6 (ostatní plocha, silnice) o výměře 52 m2 v k.ú. Jakubčovice od
vlastníka za cenu 70,-- Kč/m2. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
b) zplnomocnilo
starostu k podpisu kupní smlouvy na odkoupení pozemku dle části a) tohoto usnesení
Z: místostarosta

24.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
sjednat povinné ručení vozidla t.z. Volkswagen, toho času bez registrační znaky, u společnosti Česká
pojišťovna a.s. v rozsahu uvedeném v materiálech pro zasedání Zastupitelstva města Hradec nad
Moravicí, a to od 27. 4. 2017.
b) rozhodlo
sjednat havarijní pojištění vozidla t.z. Volkswagen, toho času bez registrační znaky, u společnosti
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. v rozsahu uvedeném v materiálech pro zasedání Zastupitelstva
města Hradec nad Moravicí, a to od 27. 4. 2017.
Z: místostarosta

25.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
pojistnou smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností Kooperativa pojišťovna a.s., se
sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ 471 16 617, o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
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způsobenou zaměstnavateli na období od 1. 5. 2017 s automatickou prolongací o jeden rok,
nejpozději však do 30. 4. 2020.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu pojistné smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

26.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) uložilo
vypsat výběrové řízení na zpracování PD na tyto akce:
Rekonstrukce chodníků Na Tylovách
Rekonstrukce chodníků na ulici Slezská, Nádražní, Pod Hanuší,
Oprava komunikací - Benkovice u autobusové zastávky
- Kajlovec tzv. pokračování cyklostezky k MŠ, komunikace ke kravínu
- Žimrovice, ulice Mlýnská, Pilarka
- propojka z ulice Podolská na ulici Gudrichova
Veřejné osvětlení Filipovice ( od vesnice k hlavní cestě).
b) uložilo
informovat o výsledku výběrového řízení na zpracování PD dle části a) tohoto usnesení do 26.6.2017.
Z: Ing. Hennig, investiční technik

27.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) uložilo
připravit návrhy řešení dopravní situace na Městečku v souvislosti s využitím odstavné plochy.
Informaci podat do 26.6.2017.
b) uložilo
informovat veřejnost o možnosti využití odstavné plochy pro parkování návštěvníků zámku
prostřednictvím tisku a webových stránek města.
c) uložilo
provést úpravu mobilní zeleně dle zpracované vizualizace podél obytných domů v prostoru Městečka
v Hradci nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic + vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

28.22.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o majetkoprávním vypořádání pozemku p.č. 1193/4 k.ú. Hradec nad Moravicí v areálu
chovatelů.
b) pověřilo
starostu města pokračovat v jednání s ÚPZSVVM ve věci bezúplatného převodu jedné části pozemku
a odkupu druhé části pozemku p.č.1193/4 k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: starosta + vedoucí odboru majetku a investic

Zpracovala: Ing. Hana Vaculová, tajemnice měú, 26.4.2017, v.r.
Návrhová komise:
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Ing. Jan Hrbáč, v.r.
Pavla Stoklasová, v.r.
Richard Vacula, v.r.

Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

Poznámka:
Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Plné
znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 13 na MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265.
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