Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
konaného dne

21. září 2004
v salonku bývalého hotelu Starý ještěr v Hradci nad Moravicí.
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usnesení

Trvalá platnost usnesení číslo

:

19.05.2003/ZM,

03.07.2003/ZM

Trvá plnění usnesení číslo

:

07.09.2004/ZM,

11.09.2004/ZM,

30.08.2004/ZM

Splněno usnesení číslo

:

02.09.2004/ZM,
15.09.2004/ZM,

03.09.2004/ZM,
17.09.2004/ZM,

09.09.2004/ZM,

Přijatá usnesení :
01.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
odkládá
projednání prodeje pozemku parc.č. 934 a na něm stojícího rodinného domu čp. 79 v k.ú.
Hradec nad Moravicí na příští jednání ZM.

b)

ukládá
zajistit písemné vyjádření dalšího zájemce o uvedenou nemovitost.
Z: ved. OMSP

T: 0

02.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) s c h v a l u j e
prodej pozemku parc.č. 25/2 a na něm stojícího bytového domu čp. 90 v k.ú. Melč současným
nájemníkům bytového domu prostřednictvím spol. s r.o. ATRIM Opava za cenu dle předloženého
návrhu.

b)

zplnomocňuje
starostu města k podpisu Prohlášení vlastníka na rozdělení bytového domu na jednotlivé byty
a společné prostory včetně pozemku.

b)

zplnomocňuje
starostu města k podpisu kupních smluv na prodej jednotlivých bytů včetně podílů na společných
prostorách a pozemku.
Z: ved. OMSP

T: 0

03.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) s c h v a l u j e
záměr města prodat pozemky parc.č. 614/1 o výměře 21091 m 2 a parc.č. 582/1 o výměře
18755 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí.

b) u k l á d á
zveřejnit záměr města prodat pozemky parc.č. 614/1 a 582/1
a internetu.

na úředních deskách města

a) u k l á d á
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ zpracovat a na příštím jednání ZM navrhnout
způsob majetkoprávního vyrovnání hranic pozemků mezi starou a novou zástavbou v lokalitě
Pod Hanuší.
Z: ved. OMSP
T: 0
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04.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej části pozemku parc.č. 581/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: ved. OMSP

T: 0

05.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej pozemku parc.č. 64/1 – trvalý travní porost o výměře 53 m 2, pozemku parc.č. st. 42 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 56 m2 a na něm stojící budovy občanské vybavenosti čp. 38 v k.ú.
Filipovice.
Z: ved. OMSP
T: 0

06.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) o d k l á d á
projednání návrhu na vyrovnání nákladů na stavební úpravy nebytových prostor v přízemí
Národního domu na Podolské ul. čp. 156, bývalá vinárna U Beethovena.

a) u k l á d á
vedoucímu odboru výstavby a územního plánování MěÚ specifikovat náklady, které byly
vloženy
do podstaty budovy Národního domu, Podolská ul. čp. 156, při stavebních úpravách
před zprovozněním vinárny U Beethovena, nájemce pan Jiří Váňa, zejména ve vztahu k izolaci
budovy
proti vlhkosti.
Z: ved. OV

T: 23.11.2004

07.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc.č. 979 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře asi 15 m 2
v k.ú. Hradec nad Moravicí manželům Michaliskovým, bytem Balbínova 22, Opava 6 za
cenu 500,-- Kč/m2. Zpracování geometrického plánu a zavkladování kupní smlouvy v KN
zajistí a uhradí kupující.

b)

zplnomocňuje
starostu města k podpisu kupní smlouvy.
Z: ved. OMSP

T: 0

08.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
schvaluje
převedení nemovitosti bez čp. – bývalého kuřínu na pozemku PK parc.č. (531) v k.ú.
Domoradovice Junáku svazu skautů a skautek ČR, skautskému středisku 815 02 ZVON Opava,
2. oddílu Domoradovice bez pozemku darem.

a) z p l n o m o c ň u j e
starostu města k podpisu darovací smlouvy.
Z: ved. OMSP

T: 0
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09.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
schvaluje
m

2

záměr města prodat pozemky parc.č. 894 o výměře 746 m2 a parc.č. 896/2 o výměře 151
v k.ú. Hradec nad Moravicí.

a) u k l á d á
zveřejnit záměr města prodat pozemky parc.č. 894 a parc.č. 896/2 na úředních deskách
města a internetu.
Z: ved. OMSP
T: 0

10.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
schvaluje
zpětné odkoupení nemovitosti čp. 227 na Opavské ul. v Hradci nad Moravicí od bytového
sdružení Hanzelli a.s. Praha za podmínek uvedených v Dohodě o užívání nemovitosti
a budoucí kupní smlouvě ze dne 18. 12. 2001, celá kupní cena již byla splacena v jednotlivých
měsíčních splátkách.

b)

zplnomocňuje
starostu města k podpisu kupní smlouvy.
Z: ved. OMSP

T: 0

11.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
schvaluje
přijetí daru o Římskokatolické farnosti Hradec nad Moravicí - převedení pozemku par. č. 774/4
– ostatní plocha, hřbitov – urnový háj o výměře 4875 m 2 v k.ú. Hradec nad Moravicí do
vlastnictví Města Hradec nad Moravicí.

b)

zplnomocňuje
starostu města k podpisu darovací smlouvy.
Z: ved. OMSP

T: 0

12.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
schvaluje
záměr města prodat část pozemku parc. č. 560/7 v k.ú. Žimrovice o šíři 3 metrů v celé délce
pozemku za účelem zřízení přístupové komunikace k nemovitost čp. 210.

b)

ukládá
zveřejnit záměr města prodat pozemek parc.č. 560/7 na úředních deskách města a internetu.
Z: ved. OMSP

T: 0

13.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
bere na vědomí
informace o žádosti Pozemkového fondu ČR o vyjádření města k vlastnictví pozemku
parc. č. 1191 – trvalý travní porost v k.ú. Hradec nad Moravicí.

b)

bere na vědomí

c)

ukládá

informace o uvedených pozemcích (zejména o vodoteči z Bohučovic).
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ vyplnit přílohu žádosti dle schváleného konceptu
Územního plánu města Hradec nad Moravicí a předat Pozemkovému fondu ČR.
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Z: ved. OMSP

T: 21.10.2004

14.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
neschvaluje
změnu plochy zeleně parc. č. 431 v k.ú. Benkovice na plochu pro rekreaci ve schváleném Konceptu
územního plánu města Hradec nad Moravicí.
Z: ved. OV

T: 0

15.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti Města Hradec nad Moravicí o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení stavby
„Plynofikace obce Domoradovice, Filipovice“ na přiznání dotace od SFŽP ČR podle předloženého
materiálu a navrhuje nový termín na říjen 2005.
Z: ved. OV
T: 0

16.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
b)
c)
d)

odkládá
projednání návrhu na zrušení příspěvkové organizace města Městské kulturní středisko Hradec
nad Moravicí.
rozhodlo
zřídit příspěvkovou organizaci Městská knihovna a IC Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace, se sídlem Podolská 156, Hradec nad Moravicí k 01. 01. 2005.
schvaluje
Zřizovací listinu příspěvkové organizace města Městská knihovna a IC Hradec nad
Moravicí, příspěvková organizace se sídlem Podolská ul. 156, Hradec nad Moravicí.
schvaluje
Statut příspěvkové organizace města Městská knihovna a IC Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace se sídlem Podolská ul. 156, Hradec nad Moravicí.

a) p o v ě ř u j e
f)

radu města v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) výkonem funkce zřizovatele.

ukládá

dopracovat návrh na řešení kultury ve městě a předložit znovu na jednání zastupitelstva města
do 30. 06. 2005.
Z: místostarosta
T: 30.06.2005

g) u k l á d á

zabezpečit potřebné legislativní kroky.

Z: místostarosta

T: 31. 12. 2004

17.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) r o z h o d l o
prodat travní sekačku inv.č. 001714 za cenu šrotu 300,-Kč.

b)

zplnomocňuje
starostu města k podpisu kupní smlouvy.
Z: tajemník

18.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) b e r e n a v ě d o m í
informace o stavu účtů města k 31. 08. 2004.

b) s c h v a l u j e
výsledky hospodaření města k 31. 08. 2004.

T: 0
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Z: ved. OFaR

T: 0

19.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
přijetí dotace ve výši 1.000.000,- Kč od Ministerstva financí ČR na stavební úpravy budovy Mateřské
školy v Hradci nad Moravicí, Smetanova ul. čp. 520.
Z: ved. OFaR

T: 0

20.10.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
úpravu rozpočtu v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 2.805.500,- Kč na celkovou částku
rozpočtu na rok 2004 ve výši 68.419.170,- Kč.
Z: ved. OFaR
Zpracoval :
Ing. Václav Žampa, v.r.
Návrhová komise :
Jan Horák, v.r.
Ing. Radomír Přibyla, v.r.
Josef Švéda, v.r.
Ing. Karel Hanák, v.r.
místostarosta
JUDr. Karel Valušek, v.r.
starosta

T: 0

