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Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č. 12/2001
ze zasedání městského zastupitelstva konaného dne 6.6.2001, v jídelně ZŠ v Hradci nad Moravicí
01.12.01 rozhoduje
o schválení žádosti pana Jiřího Ochvata o povolení k užívání vody z obecní studny na pozemku parc.
č.5 k.ú. Hradec nad Moravicí a souhlasí s následným zřízením věcného břemene pro realizaci
vodovodní přípojky ze studny na pozemek parc. č.7 v jeho vlastnictví. Poplatek za zavkladování uhradí
pan Ochvat. Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena s výpovědní lhůtou
1/2 roku.
Z:ved. SO
T: 30.06.2001
02.12.01 rozhoduje
o odkoupení pozemků p.č. 140/4, 143, 1017, 1003/2 a 1030 v k.ú. Žimrovice dle nabídky Kappa Karton
Morava s.r.o., Žimrovice za symbolickou 1,-- Kč. Poplatek za zavkladování uhradí město, geometrický
plán zajistí prodávající. Zplnomocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Z: ved. SO
T: 31.07.2001

03.12.01 rozhoduje
o prodeji pozemku p.č. 206 – zahrada o výměře 360 m2 v k.ú. Benkovice panu Martinu Hellebrandovi,
bytem Benkovice 64 k výstavbě rodinného domku za cenu 50,-- Kč/m2, za podmínky započetí stavby
RD do 2 let od zavkladování. Poplatek za zavkladování uhradí kupující. Zplnomocňuje starostu
k podpisu kupní smlouvy.
Z: ved. SO
T: 31.07.2001

04.12.01 rozhoduje
o prodeji pozemku p.č. 534 – zastavěná plocha, bez stavby v k.ú. Benkovice (Meleček) o výměře 30
m2, který je zastavěný chatou paní Janě Fárkové, bytem Ostrava, Francouzská 6017, za cenu 250,-Kč/m2. Poplatek za zavkladování uhradí kupující. Zplnomocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Z: ved.SO
T: 31.7. 2001

05.12.01 neschvaluje
nabídku manželů Hodkovicových, bytem Smetanova 589, Hradec nad Moravicí na odkoupení bývalé
kotelny u zdravotního střediska čp. 684 Hradec nad Moravicí (výměra 180 m2), zapsanou na listu
vlastnictví 1178 – vlastníci manž. Hodkovicovi, manž. Hutníkovi a manž. Kretkovi.

Doporučuje
jednání s vlastníky z zprostředkování prodeje teto nemovitosti.
Z: ved. SO
T: 30.06.2001
06.12.01 rozhoduje
o prodeji části pozemku p.č. 10/1 v k.ú. Kajlovec (u rybníku), paní Bronislavě Kokyové, bytem Na
Tylovách 506, Hradec nad Moravicí (asi 70 m2) a druhé části manž. Zouharovým, bytem Zámecká čp.
52, Hradec nad Moravicí (asi 140 m2), výměra bude upřesněna geometrickým plánem na oddělení
prodávaných částí pozemku, který zajistí a uhradí kupující, současně uhradí i poplatek za zavkladování,
kupní cena je 70,- Kč/m2. Zplnomocňuje starostu k podpisu kupních smluv.
Z: ved. SO
T: 31. 8. 2001

07.12.01 Bere na vědomí
informaci o písemném stažení žádosti pana Havláska Radomíra, bytem Palackého 375, Hradec nad
Moravicí o změnu formy úhrady za stavební pozemek v lokalitě Na Tylovách, souhlasí s formou úhrady
v souladu s již uzavřenou smlouvou.
Z: ved. SO
T:
0
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08.12.01 rozhoduje
o změně kupujícího u stavebního pozemku č. 14 zastavovací studie lokality Na Tylovách z původně
schváleného pana Ing. Radana Grusmana na pana Zdeňka Nezvala, bytem K. Aksamita 4201/76
Ostrava – Pustkovec, rovněž schvaluje změnu u stavebního pozemku 12 z původně schváleného pana
Radka Havláska na manželku paní Lenku Havláskovou, bytem Palackého 375, Hradec nad Moravicí,
změnu u stavebního pozemku č. 1 z původně schváleného pana Ing. Pavla Motyčky na své dva syny,
Ing. Radka, bytem Na Tylovách 568, Hradec nad Moravicí a Ing. Daniela, bytem Ant. Sovy 7, Opava,
změnu u stavebního pozemku 13 z původně schváleného Ing. Eduarda Mrkvy na svou dceru Mrkvovou
Janu, bytem Na Tylovách 537, Hradec n. Mor. a odstoupení u stavebního pozemku č. 19 z původně
schválené sl. Kaprálkové Kateřiny, bytem Ludgeřovice 977.
Přehled stavebníků, čísla parcel:
Parcela č. 1 p.č. 2154/72 o výměře 705 m2
Ing. Radek Motyčka, Na Tylovách 568, Hradec n.Mor.
2154/73 o výměře 511 m2
Ing. Daniel Motyčka, Ant. Sovy 7, Opava
Parcela č. 2
2154/36 o výměře 1653 m2 manž. Pravdovi, Vladimír, Na potůčku 49 Hradec nad
Moravicí a Hana, nám.sv. Hedviky 11, Opava
Parcela č. 3
2154/37 o výměře 1284 m2 Ing. Mrkva Da niel, Na Tylovách 537, Hradec n. Mor.
Parcela č. 4
2154/38 o výměře 1203 m2 Adam Rathan, Mendelova 539, Praha 4
Parcela č. 5
2154/39 o výměře 1182 m2 Jaromír Pobuda, Ratibořská ul. 40, Opava
Parcela č. 7
2154/41 o výměře 1077 m2 manž.Rmoutilovi Radek a Markéta, Perkařská 9, Opava
Parcela č. 8
2154/42 o výměře 1404 m2 Danuše Stuchlíková, Na Tylovách 575, Hradec n. Mor.
Parcela č. 9
2154/43 o výměře 1724 m2 Mgr. Zbyněk Rybka, Hradecká 22, Opava
Parcela č. 10
2154/44 o výměře 1898 m2 Zdeněk Kristián, U nemocnice 827, Vítkov
Parcela č. 12
2154/53 o výměře 1129 m2 Havlásková Lenka, Palackého 375, Hradec n. Mor.
2154/47 o výměře
29 m2
dtto
2154/49 o výměře 132 m2
dtto
Parcela č. 13
2154/50 o výměře 619 m2 Mrkvová Jana, Na Tylovách 537, Hradec n. Mor.
2154/54 o výměře 419 m2
dtto
Parcela č. 14
2154/56 o výměře 442 m2 Zdeněk Nezval, K.Aksamita 4201/76,Ostrava-Pustkovec
2154/66 o výměře 239 m2
dtto
2154/68 o výměře 356 m2
dtto
Parcela č. 15
2154/18 o výměře 1032 m2 manž.Rafajovi Martin a Pavlína, Jasná 4, Opava
Parcela č. 16
2154/61 o výměře
474 m2 manž.Ovčačíkovi Stanislav a Jana,Masarykova 9,Opava
2153/5 o výměře
474 m2
dtto
Parcela č. 17
2152/1 o výměře
643 m2 Dagmar Turková, Tyršovo nábřeží 458, Hradec n. Mor.
2153/6 o výměře
136 m2
dtto
Parcela č. 18
2152/14 o výměře
11 m2 manž.Maxovi Josef a Hana, Ant.Sovy 7, Opava
2153/2 o výměře
554 m2
dtto
2154/67 o výměře
522 m2
dtto
Parcela č. 19
2154/19 o výměře 1049 m2 ……………………………………………………..
2154/27 o výměře
88 m2
dtto
Parcela č. 20
2154/20 o výměře
391 m2 manž. Kyasovi Karel a Anna, Ondříčkova 36, Opava
2154/71 o výměře
780 m2
dtto
Parcela č. 21
2154/21 o výměře
914 m2 Radek Hub, Městečko 301, Hradec n. Mor.
2154/29 o výměře
105 m2
dtto
2154/64 o výměře
225 m2
dtto
Parcela č. 22
2154/24 o výměře
1389 m2 Jana Klemensová, Na Tylovách 527, Hradec n. Mor.

09.12.01 rozhoduje
o zřízení věcného břemena pro plynofikaci železniční stanice Hradec nad Moravicí na obecních
pozemcích p.č. 296/1 v délce 20,5 m v zatravněné části a zbytek bezvýkopovou technologií –
protlakem v asfaltové části pozemku p.č. 306 vše k.ú. Hradec nad Moravicí až k železniční stanici pro
investora České dráhy Správa dopravní cesty Ostrava
Z: ved. SO
T: 31. 7. 2001
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10.12.01 rozhoduje
o převodu nájmu bytu č. 592/51 na ul. Lidická čp. 592 z nynějšího nájemce sl. Cihlářové Evy, Lidická
592, Hradec nad Moravicí na nového nájemce sl. Barboru Novákovou, bytem Dlouhá 788, Dolní
Bojanovice ke dni 1. 7. 2001. Všechny závazky ale i práva, vyplývající ze stávající nájemní smlouvy a
smlouvy o sdružení, přecházejí na nového nájemce,včetně odprodeje za 5.000,-Kč,po 20 letech od
účinnosti původních smluv.
Z: ved. SO
T: 30. 6. 2001

11.12.01 neschvaluje
odkoupení části pozemku p.č. 742/6 k.ú. Žimrovice ve vlastnictví paní Stodůlkové Marie, bytem
Hradecká čp. 7, Žimrovice a paní Tomancové Libuše, bytem Hradecká čp. 177, Žimrovice. Důvodem je
to, že stávající komunikace, která na tuto část navazuje, je ve vlastnictví SÚS Opava.
Z: ved. SO
T: 30. 6. 2001

12.12.01 rozhoduje
o prodeji části pozemku p.č. 2162 k.ú. Hradec nad Moravicí v lokalitě Na Tylovách mezi novou
zástavbou a stávající zástavbou o výměře asi 12 m2 panu Jaromíru Pobudovi, Ratibořská 40, Opava za
cenu 100,-- Kč/m2, geometrický plán a poplatek za zavkladování uhradí kupující. Zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy.
Z: ved. SO
T: 30. 6. 2001

13.12.01 rozhoduje
o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 20.000,-- Kč panu Jaromíru Stoškovi, bytem ul. Na hrobkách,
Hradec nad Moravicí na provedení fasády rodinného domku z Fondu zaměstnavatele.
Z: ved. FO
T: 30. 6. 2001

14.12.01 neschvaluje
převedení moštárny ZO Českého zahrádkařského svazu Žimrovice do majetku Města Hradec nad
Moravicí na základě jejich žádosti.
Z: ved. SO
T: 30. 6. 2001

15.12.01 Rozhoduje
o směně části pozemku p.č. 979 v k.ú. Žimrovice o výměře 3532 m2 ve vlastnictví města za pozemky
ve zjednodušené evidenci č. 804/1 a 805 (hřiště) rovněž v k.ú. Žimrovice o stejné výměře 3532 m2 ve
vlastnictví manželů Víchových, bytem Hradecká 29, Žimrovice a dále o směně jiné části pozemku p.č.
979 v k.ú. Žimrovice o výměře 1247 m2 ve vlastnictví města, za pozemek ve zjednodušené evidenci č.
797 rovněž v k.ú. Žimrovice o stejné výměře 1247 m2 ve vlastnictví pana Frant. Černohorského, bytem
Hradecká 182, Žimrovice dle usnesení MZ ze dne 24. 9. 1997 bod 3.14.97. Geometrický plán, poplatek
za zavkladování a daň z převodu nemovitostí uhradí město. Zplnomocňuje místostarostu k podpisu
smlouvy.
Z: ved. SO
T: 31. 7. 2001

16.12.01 neschvaluje
zařazení předložený návrhu rekr.chaty na poz.č.2069/1,k.ú.do plochy výstavby
Hradec n. Mor.
Z: OV
T:0

17.12.01 bere na vědomí
informace zástupce pořizovatele ÚP -Magistr. města Opavy o průběhu zpracování územního plánu
včetně fin. záležitostí a dopisu ze dne 15.1.č.j. OHA3378/2000/Bo včetně postupu komise pro
předstudii přel. I/57
ukládá
Magistrátu města Opavy, OHA jakožto smluvnímu pořizovateli,
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do doby vyřešení trasy přeložky I/57, prověřit možnost projednávání konceptu ÚP a dílčích částí
správního území města Hradce nad Moravicí ,mimo k.ú. Hradec nad Moravicí a Kajlovec ,včetně
postupného vyřizování připomínek občanů a stanovisek dotčených orgánů státní správy a informovat
o dalším postupu MZ
Z: starosta ,ved. OV
T: ZM IX/01

18.12.01 bere na vědomí
průběh vyřizování úkolů ze zápisu z 3.zasedání komise pro projednání vyhledávací studie st.silnice I/57
na MěÚ Hradec nad Moravicí odboru výstavby ze dne 9.4.2001 a informaci ohledně návrhu ing.
Fardy a schůzky s Ing. Nekulou ŘSaD Brno
schvaluje
proplacení záloh.faktury ve výši 10.000,-Kč ing. Fardovi,po zajištění technického zhodnocení a
vyjádření určených dotčených orgánů státní správy a zapracování do projektu
ukládá
předložit stanovisko pořizovatele a zpracovatele k návrhu ing. Fardy a přizvat jej na příští jednání ZM
ukládá
komisi průběžně informovat o průběhu veřejné soutěže, vyhledávací studie a jednání se zástupcem
ŘSaD Brno.
Z: ved. OV, starosta
T: příští RM, ZM
19.12.01 schvaluje
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2000 podle § 20 odst. 3 zák..č. 410/1992
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Z: ved. FO
T: příští ZM
20.12.01 bere na vědomí
žádost p. Ing. Petra Bambase, bytem Pod Hanuší 607, Hradec nad Moravicí týkající se povolení
výstavby garáže na parc. č. 626/12 k.ú. Hradec nad Moravicí
schvaluje
regulativ pro stavby v prostoru mezi obec.komunikací a stavební čarou ob.domů :
v odůvodněných případech rozhoduje odbor výstavby MěÚ po projednání v RM.

Z: ved. OV

T: průběžně

21.12.01 schvaluje
zprávu o činnosti investičního odboru MěÚ Hradec nad Moravicí k 31.5.2001 a přijetí účelové dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na zřízení 1 b.j. v DPS na Opavské ul. (700 000,-- Kč)
Z: ved. IO
T:O
22.12.01 schvaluje
zařazení předloženého návrhu přístavby stolárny poz.parc.č. 72/1,k.ú.Žimrovice,do plochy výstavby,
za podmínek určených odborem výstavby
Z: ved. OV
T: ihned

23.12.01 schvaluje
"Kupní smlouvu na odprodej plynárenského zařízení v Hradci nad Moravicí, Kajlovci a
Žimrovicích“,včetně zvláštních ujednání za cenu 10.968.770,-Kč. Zařízení odkupuje Sm plynárenská
Ostrava v rámci privatizace plynárenství.
Z: ved. IO
T: ihned
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24.12.01 schvaluje
Smlouvu o sdružení prostředků na zřízení el. sítě v Žimrovicích. V rámci výstavby TI pro 12
b.j. Žimrovice budou rozvody NN realizovány ze sdružených prostředků SME a MěÚ. Každý
se podílí na nákladech částkou ve výši 50% tj. 187.878,- Kč.Zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
Z: starosta,ved. IO
T : ihned
25.12.01 schvaluje
čerpání rozpočtu města k 31. 5. 2001 a rozpočtová opatření dle předložených podkladů
Z: ved. FO
T: O
26.12.01 schvaluje
na základě nařízení vlády 358/2000 ve zněné pozdějších předpisů, další odměnu neuvolněným členům
MZ ve výši poloviny částky
Z:ved. FO
T: průběžně
27.12.01 ukládá
smluvnímu pořizovateli a zpracovateli územního plánu Města Hradec nad Moravicí prověřit možnost
lokality k výstavbě rodinných domů podél levé strany komunikace Hradec nad Moravicí -Bohučovice
(včetně pozemk.parc.473/1, ve vlastnictví p.Hendrich a Eva ,Jaroslav,bytem Opava )
Z: starosta,ved.OV
T: ZM IX/01
28.12.01 schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dodavatelského úvěru č. 001/DODÚ/2000 do výše 6.400.000,-Kč
od fy. Realstav Náchod
Z: starosta ,IO,ved. FO
T: ihned
29.12.01 schvaluje
ručení pro Tělovýchovnou jednotu - TJ Hradec nad Moravicí , IČO 13643118, na úvěr v hodnotě
800.000,-Kč
Z: starosta,ved. FO
T: ihned
30.12.01 bere na vědomí
předloženou informaci o výstavbě bytů v Hradci nad Moravicí
schvaluje
spoluúčast města na této výstavbě včetně případného sdružení prostředků města s prostředky budoucích
uživatelů bytů podle předpokladů města s prostředky budoucích uživatelů bytů podle předpokladů této
zprávy
ukládá
starostovi města ,aby do příštího jednání ZM předložil konkrétní informaci ,návrh stanov sdružení nebo
družstva a návrh řešení požadavků na nájemní byty
Z: starosta,ved. FO
T: IX/01
Bere na vědomí
- informace ved. OV ohledně sběrny druhotných surovin fy. DEM-SUR v Hradci nad Moravicí
- informace ved. OV týkající se jednání ohledně dopravní situace kamenolomu v Bohučovice v obci
Jakubčovice
-informace o zadání zpracování projektu kanalizace Bohučovice,Hradec nad Moravicí,Kajlovec
-informace o žádosti Mgr.Rybky a Ing. Brodského ve věci návrhu zastavovací studie Hradec nad
Moravicí,lokalita Pod Hanuší
-informace o postupech prací na cyklotrase Hradec nad Moravicí-Branka
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-informace o přípravných prací na ulici Podolská,Hradec nad Moravicí-projekt Pěší zóna , s možností 3mil.
dotace od MMR,za předpokladu vlastních investic ve stejné výši
-informace o přípravných prací na projektu splašková kanalizace Jakubčovice ,
-informace o přípravných prací na projektu splašková kanalizace Bohučovice,Kajlovec ,Hradec nad
Moravicí,Branka u Opavy
-informace o připravovaných a realizovaných kulturních akcí Města Hradec nad Moravicí ,včetně
Evropského poháru mažoretek,s poděkováním všem zúčastněným

Zpracoval : tajemník Ing.Dulava Antonín

Ověřovatelé: Gebauerová Alena …………………………………………
Kříž Jiří ……………………………………………………

Marie Dušková
místostarosta

Vicha Josef
starosta

