Město Hradec nad Moravicí

Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
konaného dne 20.09.2001
v salonku hotelu Starý Ještěr v Hradci nad Moravicí
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Ověřovatelem předchozího usnesení:

Jiří Kříž
Alena Gebauerová

Zahájení :
13. zasedání Zastupitelstva Města Hradce nad Moravicí v 17.00 hod. zahájil a řídil starosta Josef
Vícha. Po přivítání členů ZM a přítomných občanů oznámil, že je přítomno 11 členů
zastupitelstva, 3 jsou omluveni, ostatní neomluveni. Starosta města konstatoval že Zastupitelstvo
města Hradec nad Moravicí je schopno se usnášet a schvalovat majetkoprávní záležitosti.
V úvodu starosta města vyzval přítomné k uctění památky obětí teroristického útoku na budovy
obchodního centra WTP v USA 11.září 2001 minutou ticha.
Pořízením zápisu byli určeni :

Ing. Václav Žampa
Miroslava Blahutová

Ověřovatelem zápisu usnesení byl stanoven:

Miroslav Vícha
Dušan Hrbáč

Volba návrhová komise. O návrhu starosty na složení návrhové komise bylo hlasováno takto :
- pro
11
- proti
0
- zdrželo se 0
Návrhová komise byla zvolena ve složení :
Marie Hutníková
Ing. František Hellebrand
Emil Kvasnička
Kontrola usnesení :
Splněna usnesení číslo :
Trvá plnění usnesení číslo :

30.12.01
18.12.01

27.12.01
27.12.01

V rámci bodu jednání – kontrola usnesení – byla přijata následující usnesení :
18.12.13.01
Ing. Dulava informuje o jednání Komise pro návrh obchvatu silnice I/57 pro obec Hradec nad Moravicí
včetně integrované obce Kajlovec.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace vedoucího OV z 5. jednání Komise pro návrh
obchvatu silnice I/57 pro obec Hradec nad Moravicí včetně integrované obce Kajlovec, ukládá
pokračovat v započatých jednáních ve věci předstudie návrhu obchvatu (autor Ing. Karel Farda), a
ukládá smluvnímu pořizovateli UPD Hradec nad Moravicí - Magistrátu města Opavy pokračovat
v realizaci územního plánu města Hradce nad Moravicí včetně integrovaných obcí mimo variantu
návrhu čtyřproudové komunikace státní silnice I/57 přes město Hradec nad Moravicí - dle návrhu,
výkresu B1/1- Dopravní řešení v šířkovém uspořádání dvoupruhu průtahu městem Hradec nad
Moravicí (varianta dopravy č. 2), a východním obchvatu města Hradec nad Moravicí v návaznosti na
obec Branka u Opavy a s vyústěním za integrovanou obec Kajlovec.
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Starosta dává hlasovat.

-

pro
11
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

30.12.13.01
Starosta informuje přítomné zastupitele o možnosti založení družstva zájemců o byt, tak aby žadatelé
výstavbu bytů sami investovali a město by tuto stavbu zajišťovalo organizačně
Marie Hutníková čte návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje založení družstva zájemců o bydlení v Hradci nad Moravicí.
Starosta dává hlasovat :

- pro
11
- proti
0
- zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

Projednávání jednotlivých bodů programu v pozměněném pořadí podle rozhodnutí ZM:
01.13.01
Jaromír Tělupil přečetl zprávu o činnosti investičního oddělení MěÚ Hradec nad Moravicí za
období od posledního jednání ZM.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení.
K přečtenému návrhu usnesení nebyly vzneseny připomínky.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti investičního oddělení MěÚ Hradec nad
Moravicí za období od posledního jednání Zastupitelstva města.
Starosta dává hlasovat :

-

pro

11

-

proti
0
zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.
25.13.01
Jiří Mojczek vysvětlil nutnost změny zástavy domů Opavská 227 a 228. Po krátké diskusi byla
konstatována vhodnost tohoto opatření.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města rozhoduje o změně zástavy ve prospěch společnosti HANZELLI a.s.
Praha, z původně zastavené nemovitosti Opavská 228 na novou zástavu nemovitosti Opavská 227,
Hradec nad Moravicí, a zplnomocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
Starosta dává hlasovat.

-

pro

-

proti
0
zdrželo se 0

11

Usnesení bylo přijato.
28.13.01
Jarmila Kudělová informuje přítomné o úpravách rozpočtu města, které byly projednány ve
vedení města, s jednotlivými správci rozpočtových prostředků a ve Finančním výboru ZM.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje úpravy rozpočtu podle předloženého návrhu Finančního výboru
Zastupitelstva města a finačního oddělení MěÚ a bere na vědomí stav pohledávek a stav účtů města
k 31. 08. 2001.
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Starosta dává hlasovat :

-

pro
11
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.
02.13.01
Ing. Dulava seznamuje ZM se žádostí pana Ing. J. Beneše na zřízení vodního díla - vodní nádrž v k.ú.
Jakubčovice, lokalita Mlýnek.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města souhlasí s navrhovanou stavbou vodního díla - vodní nádrž v k.ú. Jakubčovice,
lokalita Mlýnek - a s jejím začleněním do ÚP města Hradec nad Moravicí, žadatel Ing. J. Beneš, bytem
Krnovská 69, Opava, za podmínky kladného stanoviska DOSS, a ukládá smluvnímu pořizovateli ÚPD
Hradec nad Moravicí - Magistrátu města Opavy zapracovat stavbu do Územního plánu města Hradec
nad Moravicí.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
11
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

09.13.01
Jiří Mojczek informuje přítomné o žádostech na odprodej bytů.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení. K přečtenému návrhu usnesení nebyly vzneseny připomínky.
Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej bytu v domě Lidická č.p. 590 panu Petru Stanovskému,
bytem Na Tylovách č.p. 508, Hradec nad Moravicí, neschvaluje odprodej bytu v domě Lidická
č.p. 590 panu Davidu Hendrychovi, bytem Bohučovice 43, Hradec nad Moravicí.
Rozhoduje o prodeji nájemního bytu č. 010 (IV podlaží, 3 + 1) v domě č.p. 590 na ulici Lidická
v Hradci nad Moravicí manželům Vítu a Vlastě Škrobánkovým za cenu 300.000,- Kč s tím, že úhrada
celé částky bude provedena do 20. 12. 2001 a poplatek za zavkladování a sepsání kupní smlouvy
zajistí a zaplatí kupující. Zplnomocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
11
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

04.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o nutnosti zřízení věcného břemena pro telekomunikační liniovou stavbu –
veřejná telekomunikační síť.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení. K přečtenému návrhu citace tohoto bodu usnesení nebyly
vzneseny připomínky.
Zastupitelstvo města rozhoduje o zřízení věcného břemena pro telekomunikační liniovou stavbu –
veřejná telekomunikační síť s označením M-013-2-0573 Hradec nad Moravicí, Tylovy PK, na poz.
p.č. 809/1, 945/1, 840/5, 848/1, 849, 2152/6, 2152/7, k.ú.Hradec nad Moravicí, lokalita Na Tylovách
pro Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o., Příčná 10, Opava za cenu 1.875,- Kč,
schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení výše uvedeného věcného břemena,
zplnomocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
Starosta dává hlasovat :

Usnesení bylo přijato.

-

pro
11
proti
0
zdrželo se 0
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05.13.01
Jiří Mojczek informuje o nutnosti narovnání stavu hranic pozemků a spojuje tento bod jednání s bodem
06.13.01.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní narovnání skutečného stavu hranic pozemků v terénu se
stavem v katastru nemovitostí dle zpracovaného geometrického plánu žadatelů manželů Válkových,
bytem Městečko 11, Hradec nad Moravicí, bez finanční náhrady s tím, že poplatek za zavkladování
uhradí žadatel a zplnomocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
Starosta dává hlasovat :
- pro
11
- proti
0
- zdrželo se 0
Usnesení bylo přijato.

06.13.01
Tento bod jednání byl objasněn v souvislosti s bodem jednání 05.13.01
Marie Hutníková čte návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města rozhoduje o odprodeji části pozemku parc. č. 1344, k.ú. Hradec nad Moravicí
manželům Válkových, bytem Městečko 11, Hradec nad Moravicí za navrhovanou cenu 50,- Kč/m2
s tím, že náklady spojené s prodejem zaplatí nabyvatel, a že výměra a hranice pozemku bude určena
geometrickým plánem, který zajistí a uhradí žadatel, zplnomocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
11
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

07.13.01
Jiří Mojczek informuje o nutnosti narovnání skutečného stavu hranic pozemků p.č. 899/6, 899/5 a 899/2
k.ú. Hradec nad Moravicí ve dvoře Včelařského domu.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní narovnání skutečného stavu hranic pozemků p.č. 899/6,
899/5 a 899/2 k.ú. Hradec nad Moravicí ve dvoře Včelařského domu dle zpracovaného geometrického
plánu mezi ZO Českého svazu včelařů, Městem Hradec nad Moravicí a manžely Holubkovými, bytem
Žimrovická 34, Hradec nad Moravicí za navrhovanou cenu 100,- Kč/m2 s tím, že poplatky za
zavkladování zaplatí žadatelé, zplnomocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
K přečtenému návrhu usnesení nebyly vzneseny připomínky.
Starosta dává hlasovat :
- pro
11
- proti
0
- zdrželo se 0
Usnesení bylo přijato.

08.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o požadavku pana Jiřího Ochvata a vysvětluje možnost řešení smlouvy.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení. Po doplnění usnesení na text :
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení výpovědní lhůty na zřízené věcné břemeno ≈čerpání vody ze
studny na obecním pozemku≈ ve smlouvě mezi Městem Hradec nad Moravicí a panem Jiřím
Ochvatem, bytem Písecká 498, Hradec nad Moravicí a doplnění usnesení ZM č. 01.12.01 ze dne
06.06.2001 o text: „po dobu funkčnosti studny“.
Starosta dává hlasovat :
- pro
11
- proti
0
- zdrželo se 0
Usnesení bylo přijato.
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10.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o nutnosti zřízení věcného břemena mezi Městem Hradec nad Moravicí
a SUS Opava pro realizaci STL plynovodu
Marie Hutníková čte návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č.07/2001 o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemena
mezi Městem Hradec nad Moravicí a SUS Opava pro realizaci STL plynovodu pro obec Benkovice za
cenu 30.000,- Kč, zplnomocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
Starosta dává hlasovat :

-

-

pro
11
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

Poznámka :

Člen Zastupitelstva města pan Jiří Kříž přišel v 17.15 hod.

11.13.01
Jiří Mojczek informuje přítomné o zájemcích o koupi pozemků v lokalitě Na Tylovách a o dalších
skutečnostech, např. P. Nezval, který má zájem o pozemek Na Tylovách zasílal dne 20.9.2001 fax, ve
kterém uvádí důvody proč ještě nezaplatil požadovanou částku za tento pozemek. Fax je všem přítomným
přečten. Ing. Hellebrand navrhuje zrušit jeho smlouvu, která není stále podepsaná (z důvodu nedodržení
platby). Po dlouhé diskusi a přerušení projednávání tohoto bodu za účelem zjištění dalších skutečností je
formulováno názor o kterém dává starosta hlasovat :
- zrušit okamžitě smlouvu o prodeji a revokovat usnesení o prodeji pozemků panu Nezvalovi
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

3
8
2

Návrh nebyl přijat.
V další diskusi byl přijat návrh, ponechat p. Nezvalovi možnost zaplatit požadovanou částku do konce
měsíce září (30.9.2001 musí být peníze na účtu MěÚ ), v případě nesplnění této podmínky, postoupit
tento pozemek dalšímu uchazeči určeném pořadím došlých žádostí o tento pozemek.
- dát panu Nezvalovi možnost uhradit příslušnou částku do stanoveného termínu, a potom vyzvat další
zájemce.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

7
3
2

Návrh nebyl přijat.
Projednání tohoto bodu bylo opět přerušeno a pan Mojczek byl pověřen jednáním za účelem zjištění
stanoviska pana Nezvala.
Jiří Mojczek se telefonicky spojil s p. Nezvalem, aby ho informoval o návrzích přítomných zastupitelů a
mohl se vyjádřit. Pan Nezval s návrhem na zaplacení celé částky za uvedený pozemek souhlasil a slíbil,
že částku složí na účet MěÚ Hradec n/M. v požadovaném termínu.
Po výše uvedených skutečnostech po zjištění přístupu pana Nezvala a vzhledem k dosavadním
zkušenostem bylo usnesení doplněno o podmiňující text.
Jiří Mojczek čte návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemků p.č. 2154/19 k.ú Hradec nad Moravicí o výměře
1137 m2 panu Petru Šafránkovi bytem Otická 11, Opava, za cenu 650,- Kč/m 2 s tím, že celá kupní
cena a cena za připojení na IS ve výši 739.050,- Kč bude uhrazena při podpisu smluv, schvaluje
termín úhrady celé kupní ceny i ceny za připojení na IS ve výši 674.050,- Kč za pozemky p.č.
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2154/56, 2154/68 k.ú. Hradec nad Moravicí panem Zdeňkem Nezvalem, bytem K. Aksamita 201,
Ostrava-Poruba na den 27. 09. 2001, v případě nesplnění tohoto termínu revokuje část svého
usnesení ze dne 6. 6. 2001 bod 08.12.01 takto : rozhoduje o prodeji pozemků 2154/56 a 2154/68 k.
ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1037 m2 manželům Goldmannovým bytem A. Sovy 30 , Opava za
cenu 650,- Kč/m2 s tím, že celá kupní cena a cena za připojení na IS bude uhrazena při podpisu
smluv, zplnomocňuje starostu města k podpisu smluv. Smlouvy musí být uzavřeny do příštího zasedání
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

12
0
0

Usnesení bylo přijato.

03.13.01
Ing.Dulava čte dopis od paní Papežíkové, ve kterém předkládá jiný návrh chaty určené pro rekreační
účely než na minulém jednání ZM.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení. Po krátké diskusi je návrh na usnesení upraven takto :
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení plochy na pozemku p.č. 2069/1 k.ú Hradec nad Moravicí pro
výstavbu rekreační chaty za podmínek určených stavebním úřadem ve spolupráci s Radou města
Hradec nad Moravicí, a ukládá smluvnímu pořizovateli UPD Hradec nad Moravicí - Magistrátu města
Opavy zařadit pozemek p.č. 2069/1 jako plochu pro výstavbu rekreačních objektů do Územního plánu
města Hradec nad Moravicí.

Poznámka :

Člen Zastupitelstva města pan Josef Švéda přišel v 17.40 hod.

Starosta dává hlasovat:

-

pro
proti
zdrželo se

13
0
0

Usnesení bylo přijato.

36.13.01
Ing. Dulava informuje ZM o možnostech a vhodnosti převzetí některých kompetenci za účelem rozšíření
služeb občanům.
Ing. Dulava společně se zastupiteli formuje usnesení které v návrhu zní :
Zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu města, vedoucího odboru výstavby a tajemníka
MěÚ k jednání s Radou statutárního města Opava ve věci rozšíření kompetencí pro MěÚ v Hradci
nad Moravicí, zejména odboru výstavby a územního plánování o kompetence v souladu se zákonem
o památkové péči, vodním hospodářství, životním prostředí a vynětí ze zemědělského půdního fondu,
pověřuje starostu města k jednání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje ve věci
rozšíření kompetencí Městského úřadu v Hradci nad Moravicí.
Starosta dává hlasovat:
- pro
13
- proti
0
- zdrželo se 0
Usnesení bylo přijato.

37.13.01
Ing. Dulava informuje ZM o stanovisku Magistrátu města Opavy k žádosti města Hradec nad Moravicí o
zařazení pozemků po levé straně komunikace Hradec nad Moravicí – Bohučovice jako pozemky určené
k bytové zástavbě. Žádá aby ZM přijalo usnesení :
ZM bere na vědomí negativní stanovisko Magistrátu města Opavy pod č.j. OH 2406/2001/Bo ze
dne 19. 09. 2001 k požadavku Města Hradec nad Moravicí o zařazení pozemků po levé straně
komunikace Hradec nad Moravicí – Bohučovice jako pozemky určené k bytové zástavbě.
Starosta dává hlasovat:

-

pro

13
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-

proti
zdrželo se

0
0

Usnesení bylo přijato.

12.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o žádosti paní Heleny Dvorské, bytem K. Aksamita 216, na zřízení věcného
břemena k napojení vodovodní přípojky na stávající vodovodní řád v ulici Podolská. Členové ZM nemají
námitek.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města rozhoduje o bezplatném zřízení věcného břemena k napojení vodovodní přípojky
na stávající vodovodní řád v ulici Podolská dle žádosti paní Heleny Dvorské, bytem K. Aksamita 216,
Ostrava pro druhou polovinu domu čp. 79 na Podolské ul. v jejím vlastnictví, zplnomocňuje starostu
města k podpisu smlouvy.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
13
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

13.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o žádosti majitelů RD Na Potůčku č. 83 paní Zdeňky Duškové, Ing. Milady
Dvorské a Ing. Františka Víchy na zřízení věcného břemena k umístění vodovodní přípojky pro RD Na
Potůčku č. 83
Členové ZM žádají bližší vysvětlení – odpovídá pan Mojczek.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města rozhoduje o bezplatném zřízení věcného břemena k umístění vodovodní přípojky
pro RD Na Potůčku č. 83, majitelů Zdeňky Duškové, bytem Hlavní třída 32, Ostrava, Ing. Milady
Dvorské, bytem J. Maluchy 9-127, Ostrava a Ing. Františka Víchy, bytem Bystřicova 25, Ostrava
z vodovodního řádu v ulici Podolská v pozemku p.č. 931 k.ú. Hradec nad Moravicí, zplnomocňuje
starostu města k podpisu smlouvy.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

13
0
0

Usnesení bylo přijato.

14.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o nutnosti zřízení věcného břemena pro výstavbu telekomunikační sítě
přes obecní pozemek p.č. 979, k.ú. Žimrovice.
Členové ZM konstatují tuto věc jako potřebnou.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení, který je v diskusi upraven takto :
Zastupitelstvo města rozhoduje o zřízení věcného břemena pro výstavbu telekomunikační sítě přes
obecní pozemek p.č. 979 k.ú. Žimrovice pro Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,
schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení výše uvedeného břemena, zplnomocňuje
starostu města k podpisu smlouvy.
Starosta dává hlasovat:

Usnesení bylo přijato.

15.13.01

-

pro
proti
zdrželo se

13
0
0
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Jiří Mojczek informuje ZM o žádosti pana Stanislava Ovčačíka na prominutí poplatku za inženýrské
sítě.
Členové ZM žádají bližší vysvětlení – pan Mojczek vysvětluje, že vyhovět žádosti by nebylo vhodné, a
současně vysvětluje důvody.
Marie Hutníková čte návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje návrh novostavby RD Na Tylovách, žadatele p. Stan. Ovčačíka, bytem
Masarykova 9, Opava, neschvaluje prominutí poplatku ve výši 400,-Kč/ m 2 za inženýrské sítě
žadatele pana Stanislava Ovčačíka, bytem Masarykova 9, Opava.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
13
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

16.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o nabídce manželů Polákových odkoupení části pozemku p.č. 835/22 k.ú.
Jakubčovice. V diskusi odkoupení podpořil Ing. Sonnek. Bylo všeobecně konstatována výhodnost této
koupě jako podpory dalších možností výstavby v Jakubčovicích. Po několika návrzích na cenu pozemku
se ZM rozhodlo pro 70 Kč/m2
Marie Hutníková čte upravený návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města rozhoduje o odkoupení části pozemku parc. č. 835/22 k.ú. Jakubčovice za
cenu 70 Kč/m2 ve vlastnictví manželů Polákových, bytem Březová 116, za účelem zřízení místní
komunikace. Za podmínky uskutečnění výše uvedeného prodeje Město Hradec nad Moravicí odstupuje
od záměru zřízení místní komunikace v šíři 6 m přes pozemek parc.č. 800/1 a p.č. 800/2 k.ú.
Jakubčovice u pozemku p.č. 835/13 (vodojem) k.ú. Jakubčovice. Geometrický plán a poplatek za
zavkladování zaplatí město. ZM zplnomocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

13
0
0

Usnesení bylo přijato.
17.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o nutnosti odkoupení pozemků v lokalitě Žimrovice-Horka pro přístupovou
komunikaci. Dále pan Mojczek vysvětlil trasu, plochu pozemků a další podrobnosti podle dotazů členů
ZM. Po další diskusi o vhodnosti celého projektu a o jeho možných úpravách se ZM shodlo na původním
usnesení, kde byla pouze upravena cena za pozemek. Dále členové ZM vzali na vědomí počet vlastníků
pozemků.
Marie Hutníková čte upravený návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje návrh na vykoupení pozemků pro výstavbu přístupové komunikace
k výstavbě 10 rodinných domků v lokalitě Žimrovice – Horka za cenu 70,- Kč/m2 s tím, že kupní cena
bude uhrazena až po realizaci komunikace a zaměření skutečného stavu, zplnomocňuje starostu města
k podpisu smluv.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

13
0
0

Usnesení bylo přijato.

18.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o požadavku Romany Fusové na řešení nové komunikace k vlastním

pozemkům v Na Tylovách, o záměru výstavby na uvedených pozemcích a o návrhu na řešení
připojení na IS.
V diskusi bylo navrženo usnesení, které Marie Hutníková přečetla :
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Zastupitelstvo města rozhoduje o odkoupení pozemků v lokalitě Na Tylovách ve vlastnictví
Romany Fusové - část nově vybudované komunikace dle zpracovaného geometrického plánu za
cenu 250,- Kč/m2 s podmínkou výstavby přístupové komunikace k pozemku v jejím vlastnictví na vlastní
náklady s tím, že připojovací poplatek za připojení na stávající inženýrské sítě ve výši kupní ceny za
odkupovaný pozemek uhradí stavebníci, zplnomocňuje starostu města k podpisu smluv.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

13
0
0

Usnesení bylo přijato.

Poznámka :

Člen Zastupitelstva města pan RNDr. Tomáš Grim přišel v 18.00 hod.

19.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o nabídce paní Anny Kolovratové na vykoupení 1/ 222 pozemku parc. č.
617 – cesta v lokalitě Pod Hanuší. Členové ZM konstatovali, že dalších 221 majitelů pozemku
nebude řešena a proto je na výkup čas.
Marie Hutníková čte návrh usnesení :
Zastupitelstvo města odkládá vykoupení 1/ 222 pozemku parc. č. 617 – cesta v lokalitě Pod Hanuší
současné majitelky paní Anny Kolovratové, bytem Fučíkova 225, Hradec nad Moravicí do doby
vyřešení celé lokality.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

13
0
1

Usnesení bylo přijato.

20.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o nabídce Libuše Tomancové a paní Marie Stodůlkové na výkup části
pozemku p.č. 742/6 k.ú. Žimrovice.
V diskusi je konstatováno, že město tyto plochy nepotřebuje.
Marie Hutníková čte návrh usnesení :
Zastupitelstvo města neschvaluje - odkoupení části pozemku p.č. 742/6 k.ú. Žimrovice (stávající cesta)
od paní Libuše Tomancové, bytem Hradecká 177, Žimrovice a paní Marie Stodůlkové, bytem
Hradecká 7, Žimrovice, a převedení pozemku p.č. 959/3 ostatní plocha k.ú. Žimrovice darem od
SÚS Opava dle jejich písemné nabídky a trvá na svém původním rozhodnutí.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

14
0
0

Usnesení bylo přijato.

21.13.01
Jiří Mojczek informuje ZM o požadavku pana MUDr. Ochonského pronájem nebo prodej části
pozemku p.č. 613/1 k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1 m2 pro umístění HUP.
ZM v diskusi konstatovalo, že nevidí důvod montáže HUP do prostoru chodníku a vzhledem
k nevyjasněným majetkovým poměrům upravilo usnesení na odklad.
Marie Hutníková čte upravený návrh usnesení :
Zastupitelstvo města odkládá projednání žádosti pana MUDr. Ochonského o dlouhodobý pronájem
nebo prodej části pozemku p.č. 613/1 k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1 m 2 pro umístění HUP do
doby ověření majetkových vztahů k uvedenému pozemku.
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Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

14
0
0

Usnesení bylo přijato.

22.13.01
Jiří Mojczek informuje o nutnosti narovnání skutečného stavu hranic pozemků v lokalitě Bohučovická.
Marie Hutníková čte návrh usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní narovnání skutečného stavu hranic pozemků v lokalitě
Bohučovická na základě zpracovaného geometrického plánu, a rozhoduje o odkoupení pozemků při
majetkoprávním narovnání stavu hranic v lokalitě Bohučovická za cenu 100, - Kč/m2, zplnomocňuje
starostu města k podpisu smluv.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

14
0
0

Usnesení bylo přijato.

23.13.01
Jiří Mojczek starosta informují o vhodnosti a výhodnosti postoupení pohledávek mezi
Realstavem Náchod spol. s r.o., SUR a.s. a Městem Hradec nad Moravicí.
Marie Hutníková čte návrh usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o postoupení pohledávky ve výši 824.788,60 Kč dlužníka
REALSTAV Náchod spol. s r.o. mezi postupitelem SUR a.s. Společnost pro územní rozvoj a
postupníkem Město Hradec nad Moravicí a vzájemný zápočet závazků dlužníka REALSTAV
Náchod spol. s r.o. a věřitele Města Hradec nad Moravicí ve výši 824.788,60 Kč, zplnomocňuje
starostu města k podpisu smluv.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

12
0
0

Usnesení bylo přijato.

24.13.01
Jiří Mojczek informuje o smlouvě na poskytnutí dotace.
Marie Hutníková čte návrh usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Státním fondem
životního prostředí ČR na poskytnutí dotace ve výši 3.720.500,- Kč na akci „Plynofikace obcí
Domoradovice a Filipovice“, včetně stanovených podmínek, zplnomocňuje starostu města k podpisu
smlouvy.

Poznámka : V 18.00 hod. přišel p. Papežík a vyjádřil se k bodu 3.13.01.
Člen Zastupitelstva města pan Jaromír Škrobánek přišel v 18.15 hod.
Starosta dává hlasovat :

Usnesení bylo přijato.

26.13.01

-

pro
proti
zdrželo se

12
0
0
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Starosta města informoval o požadavcích občanů a firem na odkoupení dlažby a dlaždic z akce „Pěší
zóna Podolská“.Informaci doplnil Ing. Žampa, u kterého byly požadavky shromažďovány.
V diskusi bylo konstatováno, dlažební kostky jsou drahý materiál a že není vhodné se jej zbavovat.
Marie Hutníková čte nové znění usnesení :
Zastupitelstvo města odkládá poskytnutí či prodej použitých dlaždic z akce „Pěší zóna Podolská“ do
doby ukončení uvedené investiční akce, neschvaluje prodej dlažebních kostek z akce „Pěší zóna
Podolská“.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

12
0
0

Usnesení bylo přijato.

27.13.01
Komentář podává tajemník : Obecně závazná vyhláška o města o zabezpečení veřejného pořádku při
pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Hradec nad Moravicí, byla koncipována
v souladu s novou legislativou, byla prověřena právním oddělením OkÚ a byla projednána v Radě města,
kde byly upraveny pouze doby určené pro produkci.
V rámci rozpravy navrhuje Ing. Hellebrand veřejnou produkci rozdělit na venkovní a vnitřní.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

2
4
10

Návrh nebyl přijat.
Dále je v rámci rozpravy navrženo : P. Morisch navrhuje rozlišit hudební produkci a ohňostroje.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdrželo se

8
2
4

Návrh nebyl přijat.
Dále je v rámci rozpravy navrženo : Veřejná produkce by měla být pořádána pouze do 24.hod.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdržel se

3
6
4

Návrh nebyl přijat.
Na základě rozpravy a připomínek členů ZM bylo dohodnuto doplnění „a ohňostrojů“.
Marie Hutníková čte usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města o zabezpečení veřejného pořádku při
pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Hradec nad Moravicí.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdržel se

12
2
1

Usnesení bylo schváleno.

29.13.01
Starosta města informuje ZM o žádosti pana Rostislava Římského o poskytnutí půjčky z fondu
zaměstnavatele. Rada města vyslovila souhlas.
Marie Hutníková čte usnesení :
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Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky z fondu zaměstnavatele ve výši 10.000,- Kč panu
Rostislavu Římskému.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení bylo schváleno.

30.13.01
Tajemník informuje o návrzích na pojmenování nové ulice v lokalitě Na Tylovách. Návrh názvů byl
poskytnut k vyjádření občanům, kteří na této ulici budou bydlet. Největší počet hlasů dostal název „Na
Vyhlídce“. Název byl konzultován s češtinářkou a má podporu RM.
Marie Hutníková čte usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje název ulice v lokalitě výstavby 23 RD Na Tylovách - „Na Vyhlídce“.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení bylo schváleno.

31.13.01
Místostarosta města informuje ZM o celkovém vyúčtování Celostátní výstavy betlémů v roce 2000 –
2001. V rozpravě je zpráva doplněna o některé další údaje.
Marie Hutníková čte usnesení :
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o celkovém vyúčtování Celostátní výstavy betlémů v roce
2000 – 2001 podle předloženého návrhu.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení bylo schváleno.

32.13.01
Místostarosta města informuje ZM o celkovém vyúčtování Celostátní soutěže mažoretek v roce 2000.
V rozpravě je zpráva doplněna o další informace.
Marie Hutníková čte usnesení :
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o celkovém vyúčtování Celostátní soutěže mažoretek podle
předloženého návrhu.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení bylo schváleno.

33.13.01
Místostarosta města informuje ZM o nutnosti zřizovacích listin, vyplývající ze zákona.
Marie Hutníková čte usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu Základní školy Hradec nad Moravicí, Základní
školy Žimrovice, Základní školy Domoradovice a Mateřské školy Hradec nad Moravicí dle
předloženého návrhu a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb.
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Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení bylo schváleno.

34.13.01
Tajemník spolu se starostou informují ZM o skončení volebního období přísedících Okresního soudu
v Opavě. Všichni byli osloveni zda souhlasí se svou další činností, byly odeslány žádosti o výpis
z rejstříku trestů, Okresní soud s uvedenými souhlasí.
Marie Hutníková čte usnesení :
Zastupitelstvo města volí přísedícími
města :
Bartusek
Jaroslav,
Celta
Jan,
Gebauer
Pavel,
Lysáková
Jana,
Taťoun
Jaromír,
V á c l a v í k o v á Jana Mgr.,

Okresního soudu v Opavě pro období 2001 – 2005 tyto občany
Opavská 267, Hradec nad Moravicí,
Tyršovo nábřeží 298, Hradec nad Moravicí,
Benkovice 66, Hradec nad Moravicí,
Opavská 147, Hradec nad Moravicí,
Pod Hanuší 499, Hradec nad Moravicí,
Opavská 263, Hradec nad Moravicí,

Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení bylo schváleno.

35.13.01
Tajemník spolu se starostou vysvětlili snahu města o zachování původního stavu Slezské Kalvarie.
Marie Hutníková čte usnesení :
Zastupitelstvo města prohlašuje z důvodu snahy o zachování původního stavu čtrnácti kapliček
pod názvem „XIV zastavení Křížové cesty Slezská Kalvarie“ tyto majetkem města Hradec nad
Moravicí, ukládá zabezpečit příslušné majetkoprávní úkony.
Starosta dává hlasovat :

-

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení bylo schváleno.

Pan Ing. Jaromír Vícha poděkoval, jménem 2. oddílu Junáka, Radě města Hradec nad Moravicí
za poskytnutou podporu při organizování letního tábora.
Pan starosta města poděkoval Ing. Jaromíru Víchovi za jeho celoroční práci s mládeží.

Ověřovatelé:

Vícha Miroslav ………………………….
Hrbáč Dušan

………………………….
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