Město Hradec nad Moravicí
Usnesení č. 3 ze zasedání
Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 20. února 2007
ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí.
Přijatá usnesení:
01.03.2007ZM
Zastupitelstvo města
a) v z a l o n a v ě d o m í
informace vedoucího majetkosprávního odboru MěÚ o jednání s manžely F. ohledně
majetkoprávního vypořádání pozemku parc.č. 896/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí v jejich
vlastnictví.

b)

vzalo na vědomí
informace vedoucího majetkosprávního odboru MěÚ o jednání s a.s. České dráhy, Správa
Dopravní cesty Ostrava ohledně zkrácení zhlaví o 20 m a převedení části pozemku
parc.č. 304/1 na Město Hradec nad Moravicí.

c)

vzalo na vědomí
informace vedoucího majetkosprávního odboru MěÚ o projednání vlastnictví zábradlí na
ul. Husova v Hradci nad Moravicí se zástupcem Povodí Odry panem Vladanem Pivovarníkem.
Z: ved. OMSP

T: 0

02.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) s c h v á l i l o
záměr města prodat pozemek parc.č. st. 241 v k.ú. Žimrovice o výměře 1048 m2 a na něm
stojící budovu občanské vybavenosti čp. 152 na Hradecké ul. v Žimrovicích po odsouhlasení
se zástavním věřitelem SFŽP ČR Praha a za dodržení platné legislativy.

b)

doporučuje

c)

ulož ilo

Radě města Hradce nad Moravicí řešit přilehlé pozemky pronájmem.
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ zveřejnit záměr města prodat nemovitosti uvedené
v části a) tohoto usnesení na úředních deskách a internetu a předložit k projednání na
červnovém zasedání zastupitelstva města

d)

ulož ilo
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ zahájit jednání se zástavním věřitelem o
možnostech prodeje zastavených nemovitostí.
Z: ved. OMSP
T: 31.05.2007

03.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) r o z h o d l o
prodat pozemek parc.č. st. 2 (zastavěná plocha, zbořeniště) o výměře 97 m2 v k.ú. Filipovice
manželům D. a M. H., bytem Opava, za cenu 50,- Kč/m2. Poplatek za zavkladování v katastru
nemovitostí uhradí kupující.

b)

zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní sml. na pozemek parc.č. st. 2 podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0
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04.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) r o z h o d l o
prodat část pozemku parc.č. 210 (ostatní plocha) o výměře asi 50 m2 v k.ú. Benkovice manž.
D. a J. S., bytem Opava, za cenu 50,- Kč/m2, za podmínky zřízení VB ve prospěch
prodávajícího za jednorázový popl. 1000,-Kč. GP a poplatek za zavkladování uhradí kupující.

b)

zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní sml. na část pozemku parc.č.210 podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0

05.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) o d l o ž i l o
projednání záměru prodat pozemek parc.č. 1210/3 (ostatní plocha) o výměře 465 m2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí.

b)

uložilo
ved. OMSP MěÚ projednat záměr prodeje pozemku parc.č. 1210/3 v komisi výstavby a v RM
a předložit k projednání na červnovém ZM.
Z: ved. OMSP
T: 31.05.2007

06.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) o d l o ž i l o
projednání návrhu na odkoupení pozemku parc.č. 569/5 (ostatní plocha) o výměře 2552 m2
v k.ú. Žimrovice.

b)

uložilo
ved. OMSP MěÚ projednat návrh na odkoupení pozemku parc.č. 569/5 v komisi výstavby a
v RM a předložit k projednání na červnovém ZM.
Z: ved. OMSP
T: 31.05.2007

07.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) v z a l o n a v ě d o m í
zprávu vedoucího odboru výstavby MěÚ o nabídce firmy SMP Net, s r.o., se sídlem Plynární
420/3, Ostrava, na odkoupení plynárenského zařízení v majetku Města Hradec nad Moravicí.

b)

schválilo
záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odprodej plynárenského zařízení
(plynovod Domoradovice, Filipovice ) mezi Městem Hradec nad Moravicí a SMP Net, s.r.o.,
se sídlem Plynární 420/3, 70 272 Ostrava.

c)

zplnomocnilo
starostu města k dalšímu jednání s SMP Net, s.r.o. ve výše uvedené záležitosti za účelem
navýšení kupní ceny.

d)

uložilo
ved. OVaÚP MěÚ předložit návrh na odprodej plynárenského zařízení ke konečnému
projednání na červnovém zasedání ZM.
Z: ved. OVaÚP
T: 31.05.2007

08.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
návrh studie „Lávky pro pěší a cyklisty“ přes řeku Moravici, s variantou umístění „A“ (v místě
stávající lávky, říční km 7,800) zpracovanou Ing. Romanem Gratzem, Ing. Radkem Šiškou
a Ing. Petrem Vymlátilem.
Z: ved. OVaÚP
T: 0
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09.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a)
vzalo na vědomí
informace ved. OVaÚP MěÚ o zjednodušeném podlimitním VŘ na zhotovitele PD akce
„Odvádění a likvidace odpadních vod skupiny obcí Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy,
Kajlovec a Bohučovice“.

b)

schválilo
následující hodnotící kritéria pro činnost výběrové komise: 75 % - cena díla, 15 % - lhůta
provedení díla, 10 % - sankce.
Z: ved. OVaÚP
T: 0

10.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
pokračovat při zpracovávání PD cyklostezky Hradec nad Moravicí – Žimrovice v úseku od ČOV
po odbočku k papírnám podél hlavní komunikace, to znamená, podle původního návrhu trasy ve
studii zpracované projekční společností Slezská projektová společnost s.r.o., se sídlem Hradecká
3, Opava, viz výkres B 03 – návrh na změnu cyklostezky – 1/2007.
Z: ved. OVaÚP

T: 0

11.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
technickou studii Humanizace státní silnice I/57 v Hradci nad Moravicí, v úseku silnice III/4648- ul.
Husova, zpracovanou UDI Morava s.r.o., s přihlédnutím k bodu č. 2/06-D ze zápisu komise
výstavby ze dne 11.12.2006.
Z: ved. OVaÚP
T: 0

12.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) v z a l o n a v ě d o m í
zprávu ved. OVaÚP MěÚ o průběhu prací na Územním plánu města Hradce nad Moravicí.

b)

jmenovalo
v souladu s § 53 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, člena Zastupitelstva
města Hradce nad Moravicí pana Ing. Františka Hellebranda zástupcem města Hradec
nad Moravicí při projednávání Územního plánu města Hradec nad Moravicí s pořizovatelem
územního plánu.
Z: ved. OVaÚP
T: 0

13.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) r o z h o d l o

b)

c)

přijmout dotaci od Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky, se sídlem Kloknerova 26, Praha 414, ve výši 2.000.000,- Kč na nákup
hasičského vozidla.
schválilo
závazek města spočívající v dofinancování nákupu hasičského vozidla typu CAS v souladu
s podmínkami přijetí dotace.

zplnomocnilo
starostu města k podpisu příslušných dokumentů ve věci dotace podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0
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14.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) r o z h o d l o
prodat vozidlo Magma VARIANT AGM, RZ OPA 73-98, inv.č. 003564 za cenu podle odhadu
prostřednictvím autobazaru.

b)

uložilo
místostarostovi města zveřejnit rozhodnutí města o prodeji vozidla v příštím vydání
Hradeckých novin.
Z: místostarosta
T: 31.03.2007

15.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) v z a l o n a v ě d o m í
návrh Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí na převedení majetku TJ do majetku města
Hradec nad Moravicí.

b)

zřídilo
za účelem řádného zjištění podmínek převodu majetku TJ v souladu s § 117, odst. 1, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) výbor pod názvem „Výbor pro převod majetku TJ“
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí ve složení:
předseda: Ing. Karel Hanák,
členové: Jiří Kříž, Antonín Režnar, Ing. Josef Štencel, Karel Štěpán.

c)

uložilo
výboru pro převod majetku TJ prověřit všechny právní a finanční aspekty návrhu na převedení
majetku TJ Hradec nad Moravicí do majetku města a předložit návrh na řešení k projednání na
příští zasedání ZM.
Z: místostarosta
T: 31.05.2007

16.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) s c h v á l i l o
poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Hradec nad Moravicí, se sídlem Gudrichova ul,
Hradec nad Moravicí, (IČ: 13643118) ve výši 300.000,- Kč (Slovy: Třistatisíckorunčeských)
se splatností do 31.10.2007 s příslušným zajištěním.

b)

zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci podle části a)
tohoto usnesení.
Z: ved. OFaR
T: 0

17.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) s c h v á l i l o
přijetí dotace od Ministerstva obrany ČR, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, na rekonstrukci
válečného hrobu na Městském hřbitově ve výši 64.000,- Kč.

b)

zplnomocnilo
starostu (místostarostu) města k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace podle části a) tohoto
usnesení.

c)

jmenovalo
odpovědnou osobou za dodržení dotačních podmínek místostarostu města Ing. Karla Hanáka.
Z: místostarosta

T: 0
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18.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Jednací řád Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí podle
předloženého, upraveného a v materiálech pro 3. zasedání ZM Hradce nad Moravicí založeného
návrhu.
Z: tajemník
T: 0

19.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, názvy ulic v lokalitě Pod Hanuší
podle přiloženého katastrálního snímku takto: Na Rybníkách, Za Tratí, Branecká.
Z: tajemník

T: 0

20.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) s c h v á l i l o
dodatek č. 2 ke smlouvě č. 022401121 o poskytnutí podpory uzavřené mezi Městem Hradec
nad Moravicí a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova
1931/1, Praha (IČ:00020729) na podporu akce „Plynofikace obcí Domoradovice a Filipovice“.

b)

z p l n o m o c n i l o.
starostu města k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě č. 022401121 podle části a) tohoto usnesení.
Z: tajemník

T: 0

21.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
pověřilo
v souladu s § 4, odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, člena ZM Hradce nad
Moravicí pana MUDr. Pavla Selingra k přijímání prohlášení o uzavření manželství – oddávající.
Z: tajemník

T: 0

22.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
výsledky hospodaření města a informace o stavu účtů města k 31.12.2006.
Z: ved. OFaR

T: 0

23.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) s c h v á l i l o
dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí
uzavřené mezi Městem Hradec nad Moravicí a SK LAMA, občanské sdružení, se sídlem
Sadová 113/100, Opava (IČ: 26583691).

b)

zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatku smlouvy č. 4 podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaR
T: 0

24.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
rozložení splátek zůstatku odvodu Finančnímu úřadu v Opavě, který byl stanoven rozhodnutím
č.j. 43/30 385/2006 – 434 ze dne 21.08.2006 ve výši 1.440.000,- Kč na 36 měsíců.
Z: ved. OFaR
T: 0
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25.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) r o z h o d l o
přijmout na základě darovacích smluv finanční dary podle seznamu uvedeného v příloze
tohoto usnesení a založeného v materiálech pro 3. zasedání Zastupitelstva města Hradce
nad Moravicí.

b)

zplnomocnilo
starostu (místostarostu) k podpisu darovacích smluv podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaR

T: 0

26.03.2007/ZM
Zastupitelstvo města
a) s c h v á l i l o
rozpočet Města Hradce nad Moravicí na rok 2007 podle předloženého návrhu jako
rozpočet schodkový s tím, že schodek bude vyrovnán zapojením základního běžného účtu
ve výši 1.309.434,- Kč. Celková výše rozpočtu bude v příjmech a výdajích v objemu
49.616.129,- Kč.

b)

schválilo
tvorbu a čerpání prostředků z Fondu zaměstnavatele v roce 2007.

c)

zplnomocnilo
Radu města Hradce nad Moravicí ke schválení detailního rozpisu rozpočtu na rok 2007
v souladu s ustanovením příkazu tajemníka č. 01/2007.

d)

pověřilo
v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města a zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, Radu města Hradce nad Moravicí schvalováním rozpočtových
opatření ve výši do 10 % celkového původně schváleného rozpočtu.

e)

schválilo
poskytnutí návratné půjčky z prostředků Fondu zaměstnavatele zaměstnancům města: R.M.,
Z.B. a R.Ř.

f)

uložilo
všem správcům kapitol nakládat s rozpočtovými prostředky města hospodárně.
Z: ved. OFaR, tajemník

T: 0

Zpracoval :
Ing. Václav Žampa, v.r.
Návrhová komise:
Emil Hennig, v.r.
Marin Kowal, v.r.
Dušan Hrbáč, v.r.
Ing. Karel Hanák, v.r.
místostarosta města
JUDr. Karel Valušek, v.r.
starosta města

Za správnost : Ing. Václav Žampa
Poznámka:
Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 14 na MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.

