Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
konaného dne

22. června 2004
v salonku bývalého hotelu Starý ještěr v Hradci nad Moravicí.

.
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Kontrola

usnesení

Trvalá platnost usnesení číslo

:

19.05.2003/ZM,

03.07.2003/ZM

Trvá plnění usnesení číslo

:

28.08.2004/ZM,

30.08.2004/ZM

Splněno usnesení číslo

:

21.08.2004/ZM,
09.08.2004/ZM,

25.08.2004/ZM,
17.08.2004/ZM,

08.08.2004/ZM,
32.08.2004/ZM

V rámci bodu jednání „Kontrola plnění usnesení“ byla přijata tato usnesení :
01.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
ukládá

vedoucímu odboru výstavby MěÚ dále jednat ve věci odkupu nemovitosti č.p. 54 v Jakubčovicích od
manželů Rygálových bytem Sokolovská 1, č.p. 1133, Ostrava – Poruba, trvat na ceně stanovené
usnesením Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí č. 25.08.2004/ZM, případně nabídnout směnu
nemovitosti za majetek Města Hradec nad Moravicí v k.ú. Jakubčovice.
Z: ved. OV

T: 31.08.2004

02.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) b e r e n a v ě d o m í
návrh na řešení kultury v Hradci nad Moravicí.

b) u k l á d á

zpracovat pro příští jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí materiál pro vznik
příspěvkové organizace Městská knihovna a IC a materiál pro zrušení příspěvkové organizace
města Městské kulturní středisko.
Z: místostarosta
T: 0

03.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) b e r e n a v ě d o m í
návrh na řešení zástavby pozemků mezi ZŠ Hradec nad Moravicí a budovou Policie ČR – Hradec
nad Moravicí.

b) u k l á d á

předložit na příští jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí další varianty řešení
uvedené zástavby, včetně stanoviska Komise výstavby.
Z: ved. OMSP

T: 31.08.2004

Přijatá usnesení :
04.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
přílohu č. 4 k Vyhlášce č. 1/2002, kterou se vydává Požární řád Města Hradec nad Moravicí.
Z: ved. OŽP

T: 0
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05.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) s c h v a l u j e
bezúplatný převod plynárenského zařízení v ceně 17.952,-Kč bez DPH majiteli Severomoravská
plynárenská a.s., Ostrava.

b)

zplnomocňuje
starostu města k podpisu příslušných dokumentů.
Z: ved. OV

T: 0

06.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
investiční záměr výstavby rozhledny „Šance“, v k.ú. Jakubčovice, Hradec nad Moravicí, včetně
projektové přípravy a legislativního procesu podle stavebního zákona s tím, že nebude touto akcí
zatížen rozpočet města.
Z: ved. OV
T: 0

07.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení provozu splaškové kanalizace a vyhodnocení provozu přečerpávací stanice
splaškové kanalizace Žimrovice zpracované firmou VIVA s. r.o. Opava (v zastoupení Ing.
Michal Řezníček).

b) u k l á d á
neodkladně reklamovat závady na splaškové kanalizaci a přečerpávací stanici splaškové
kanalizace Žimrovice zjištěné auditem firmy VIVA s. r.o. u dodavatele stavby.
Z: ved. OV
T: IHNED

a) u k l á d á
odstranit bez zbytečného odkladu závady na zařízení přečerpávací stanice splaškové
kanalizace
Žimrovice, které ohrožují bezpečnost práce obsluhy.
Z: ved. OV

T: IHNED

b) u k l á d á
zpracovat harmonogram prací na odstranění závad splaškové kanalizace a přečerpávací stanice
splaškové kanalizace Žimrovice zjištěné auditem firmy VIVA s. r.o., včetně finanční
náročnosti.
Z: ved. OV

T: 31.08.2004

08.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
bere na vědomí
informaci vedoucího odboru výstavby MěÚ Hradec nad Moravicí o přípravných jednáních na
SFŽP v Praze ve věci možnosti získání dotace na stavbu splaškové kanalizace Hradec nad
Moravicí, Branka u Opavy, Kajlovec a Bohučovice.

b)
na

bere na vědomí
informaci vedoucího odboru výstavby MěÚ Hradec nad Moravicí o jednáních a podané žádosti
KÚ MSK ve věci získání dotace na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na stavbu
splaškové kanalizace Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy, Kajlovec a Bohučovice.

c) s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zhotovitele stavby
splaškové kanalizace Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy, Kajlovec a Bohučovice.
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Z: ved. OV

T: 0

09.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
bere na vědomí
informaci vedoucího odboru výstavby MěÚ Hradec nad Moravicí o jednáních v rámci příprav
studie přeložky silnice I/57 a studie dopravního zklidnění silnice I/57 v úseku III/4648 Hradec
nad Moravicí – Kajlovec.

b) s c h v a l u j e
studii přeložky silnice I/57 a studii dopravního zklidnění silnice I/57 v úseku III/4648 Hradec
nad Moravicí – Kajlovec

a) u k l á d á
předložit do příštího jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí harmonogram
legislativních a formálních kroků, aby varianta „D“ přeložky silnice I/57 byla zapracována do
ÚP VÚC a při změnovém řízení do ÚP města Hradec nad Moravicí.
Z: ved. OV

T: 31.08.2004

10.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo
žádné usnesení ve věci výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby a smlouvy o dílo na akci
„Přístavba tělocvičny Hradec nad Moravicí“.
Z: ved. OV
T: 0

11.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
bere na vědomí
petici občanů bydlících v oblasti ulic Lidická a Na Tylovách v Hradci nad Moravicí.

b) b e r e n a v ě d o m í
informaci vedoucího odboru výstavby MěÚ Hradec nad Moravicí o projednávání a řešení
jednotlivých bodů petice.

c) s c h v a l u j e
řešení dopravní obslužnosti ulice Lidická a ulice Na Tylovách města Hradce nad Moravicí
schválené a doporučené Komisí výstavby Rady města Hradec nad Moravicí.
b) u k l á d á
předložit do příštího jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí harmonogram
postupných
kroků řešení dopravní situace na ulici Lidická a na ulici Na Tylovách ve vazbě na
předpokládanou finanční náročnost.
Z: ved. OV
T: 31.08.2004

12.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
bere na vědomí
informaci vedoucího odboru výstavby MěÚ Hradec nad Moravicí o postupu prací na Územním
plánu města Hradce nad Moravicí včetně vzniklého problému ochrany hygienických pásem
kolem zemědělských objektů.

b) s c h v a l u j e
postup prací na Územím plánu města Hradce nad Moravicí při řešení vzniklého problému
ochrany hygienických pásem kolem zemědělských objektů.

c)

neschvaluje

„C“

přijetí a řešení žádosti pana Petra Kříže, bytem Pod Kalvárií 701, Hradec nad Moravicí, kterou
požádal o zrušení zástavby na pozemcích v lokalitě Pod Hanuší vymezených jako zóna
v Souborném stanovisku k Územnímu plánu města Hradec nad Moravicí.

.

8. strana usnesení č. 9 ze zasedání ZM Hradce nad Moravicí dne 22. 06. 2004
Z: ved. OV

T: 0

13.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
přijetí státní dotace ve výši 5.000.000,- Kč na stavbu „Pěší zóna Městečko v Hradci nad Moravicí –
II. etapa“.
Z: ved. OV
T: 0

14.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
bere na vědomí
informaci vedoucího odboru výstavby MěÚ Hradec nad Moravicí o výsledku výběrového řízení
na akce:
- „Pěší zóna Městečko v Hradci nad Moravicí – II. etapa“,
- „Stavební úpravy v MŠ Hradec nad Moravicí, se sídlem Smetanova 520, Hradec nad
Moravicí“.

b) s c h v a l u j e
smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou KARETA s.r.o. se sídlem
Krnovská 51, Bruntál na zhotovení stavby „Pěší zóna Městečko v Hradci nad Moravicí –
II. etapa“.

c) s c h v a l u j e
smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou UNIST s.r.o. se sídlem
Žižkova 511, Hradec nad Moravicí na zhotovení stavby „Stavební úpravy v MŠ Hradec nad
Moravicí, se sídlem Smetanova 520, Hradec nad Moravicí“.

d)

zplnomocňuje
starostu města k podpisu smluv.

Z: ved. OV

T: 0

15.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a) n e s c h v a l u j e
prodej budovy občanské vybavenosti č.p. 88 (knihovna) Jakubčovice.

b) n e s c h v a l u j e
prodej domu se 6ti bytovými jednotkami na adrese Mlýnská 2, Žimrovice.

c) s c h v a l u j e
nádvoří

záměr Města Hradec nad Moravicí prodat pozemek parc.č. 25/2 - zastavěná plocha –
a na něm stojící bytový dům č.p. 90 v k.ú. Melč.

d) s c h v a l u j e
záměr Města Hradec nad Moravicí prodat pozemek parc.č. 934 a na něm stojící rodinný dům č.p. 79 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
c)

zastavěná plocha – nádvoří

ukládá

zveřejnit záměr Města Hradec nad Moravicí prodat pozemek parc.č. 25/2 a na něm stojící
bytový dům č.p. 90 v k.ú. Melč a zveřejnit záměr města prodat pozemek parc.č. 934 a na něm
stojící rodinný dům č.p. 79 v k.ú. Hradec nad Moravicí na úředních deskách a internetu.
Z: ved. OMSP

16.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo

T: 0
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žádné usnesení ve věci prodeje části pozemku parc.č. 440 - zahrada, o výměře asi 600 m2
v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: ved. OMSP

T: 0

17.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
odkládá
projednání záměru na prodej pozemku parc.č. 614/1 – orná půda, o výměře 21091 m2 a pozemku
parc.č. 582/1 – orná půda, o výměře 18755 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.

b)

ukládá
vedoucímu odboru výstavby MěÚ vyzvat Ing. Brodského a Mgr. Rybku k předložení koncepce
výstavby v lokalitě Pod Hanuší.
Z: ved. OV
T: 31.08.2004

18.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
neschvaluje
odkoupení pozemků parc.č. 625/7, parc. č. 625/8 a parc.č. 625/9 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí podle
nabídky podílových vlastníků uvedených pozemků.
Z: ved. OMSP
T: 0

19.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
opravu chybného geometrického a polohového určení hranice pozemků parc.č. 1211/4, 1226/1
a 1226/3 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí dle návrhu Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava.
Z: ved. OMSP
T: 0

20.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej části pozemku parc.č. 666/9 – ostatní plocha v k.ú. Žimrovice.
Z: ved. OMSP

T: 0

21.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na výmalbu kostela sv. Antonína v Melči ve výši 20.000,-Kč.
Z: místostarosta

T: 0

22.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
zaplacení ročního členského příspěvku ve výši 1,-Kč/obyvatele za členství Města Hradec nad
Moravicí ve venkovském mikroregionu Moravice.
Z: místostarosta

23.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje

T: 0
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vydání pamětního listu u příležitosti 100 let od založení Hasičských sborů v Žimrovicích
a Domoradovicích dle předloženého návrhu.
Z: místostarosta

T: 0

24.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
schvaluje
přijetí dotace ve výši 100 000,- Kč od KÚ MSK na semifinále mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu.

b) s c h v a l u j e
přijetí neinvestiční dotace od KÚ MSK na realizaci akce Projekt I (informační gramotnost) ve
výši 56.000,- Kč.

c) s c h v a l u j e
přijetí neinvestiční dotace od KÚ MSK na zásahy a odbornou přípravu Sborů dobrovolných
hasičů ve výši 36.400,- Kč.

d)

zplnomocňuje
starostu města k podpisu smluv.

Z: místostarosta

T: 0

25.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
změnu zařazení příspěvkové organizace Města Hradec nad Moravicí Mateřské školy Hradec nad
Moravicí v síti škol, školských a předškolských zařízení dle předloženého návrhu.
Z: místostarosta

T: 0

26.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej motorového vozidla MERCEDES BENZ VITO 113 l KA SPZ OPA 68 – 28 a motorového
vozidla Škoda Felicia 1,3 LXi SPZ OPL 77 – 09 „zelená felicia“.
Z: tajemník

T: 30. 09. 2004

27.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej travní sekačky VIKING inv.č. 003565 za cenu 1000,- Kč a aerifikačního válce inv.č.
004107 za cenu 300,-Kč do majetku Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí.
Z: tajemník

T: 0

28.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
a)
b)

revokuje
své usnesení č. 13.04.2003/ZM ze dne 25. 03. 2003.
schvaluje
v souladu s nařízením vlády ČR č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších doplňků, odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
členům výborů Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, členům komisí Rady města Hradec
nad Moravicí podle předloženého a pozměněného materiálu v důvodové zprávě s účinností od
01.07.2004.
Z: tajemník
T: 0
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29.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Hradec nad Moravicí č. 02/2004 o ocenění a poctách města Hradec
nad Moravicí podle předloženého a upraveného návrhu.
Z: tajemník
T: 0

30.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu tajemníka MěÚ Hradec nad Moravicí o průběhu voleb do Evropského parlamentu v Hradci nad
Moravicí.
Z: tajemník
T: 0

31.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.
Z: předseda KV

T: 0

32.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
1)
2)

čerpání rozpočtu města Hradec nad Moravicí k 31. 05. 2004.
stav účtů města Hradec nad Moravicí k 31. 05. 2004.
Z: ved. OFAR

T: 0

33.09.2004/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
úpravy rozpočtu Města Hradec nad Moravicí na rok 2004 v příjmech i ve výdajích dle předloženého
návrhu finančního a rozpočtového odboru MěÚ v celkovém objemu + 27.949.570,- Kč na celkovou
částku 65,521.270,- Kč.
Z: ved. OFAR
T: 0

Zpracoval : Ing. Václav Žampa, v.r.
Návrhová komise :

Milan Dušek, v.r., Emil Hennig, v.r., Emil Kvasnička, v.r.

JUDr. Karel Valušek, v.r.
starosta

Ing. Karel Hanák, v.r.
místostarosta

