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M ě s t o H r a d e c n/M.

USNESENÍ č. 07/99
ze zasedání městského zastupitelstva konaného dne 16.3.2000 konaného
v Národním domě v Hradci n/M.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.07.99 MZ schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1281 v k.ú. Hradec nad Moravicí, označenou na zpracovaném geometrickém
plánu novým p.č. 1281/2, o výměře 15 m2 paní Marii Žídkové, bytem Zámecká 614, Hradec nad Moravicí
za cenu 75 Kč/m2. Poplatek za zavkladování v KN uhradí kupující. Zplnomocňuje starostu k podpisu kupní
smlouvy.
Z : ved. SO

2.07.00 MZ schvaluje
vykoupení části pozemku p.č. 189 k.ú. Benkovice (stávající místní komunikace) od paní Švachové Marie a
pana Gebauera Jiřího, oba bytem Benkovice čp. 13 (závorková parcela 1254) a od pana Michla Karla, bytem
Opava 5, Černá 8 (závorková parcela 1230/1) za cenu 120,-- Kč/m2. Výměra bude upřesněna geometrickým
plánem, který uhradí kupující. Rovněž uhradí i poplatek za zavkladování v KN. Zplnomocňuje starostu
k podpisu kupní smlouvy.
Z : ved. SO

3.07.00 MZ neschvaluje
žádost manželů Lindovských, bytem Opava 5, Erbenova 7 na odkoupení části pozemku p.č. 975/3 k.ú.
Žimrovice v šířce jejich pozemku směrem k řece. Trvá na pokračování nájemního vztahu.
Z : ved. SO

4.07.00 MZ neschvaluje
žádost pana Jiřího Štencla, bytem Žimrovice, Hradecká 32 na odkoupení části pozemku p.č. 50/5 v k.ú.
Žimrovice.

Revokuje
své usnesení ze dne 23. 9. 1999 bod 6.05.99 a usnáší se na tomto textu :

Neschvaluje
prodej části pozemků p.č. 975/3 a 50/5 v k.ú. Žimrovice panu Ing. Jaroslavu Štenclovi, bytem Riegrova 3,
Nový Jičín, dále

schvaluje
zaplacení geometrického plánu ve výši 2520 Kč panu Ing. Jaroslavu Štenclovi, bytem bytem Riegrova 3,
Nový Jičín po jeho dodání.
Z : ved. SO

5.07.00 MZ odkládá
požadovaný bezúplatný převod části pozemku p.č. 140/1 v k.ú. Žimrovice z majetku KAPPA KARTON
Morava Žimrovice s.r.o. do majetku města.
Z : starosta

6.07.00 MZ vydává
OZV č. 01/2000 „o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních
družin“, v které budou oproti původní OZV změněny poplatky pro mateřské školy na 250,-- Kč měsíčně a
školní družiny ve výši 300,-- Kč ročně.
Z : zást. starosty
T: 31. 3. 2000

7.07.00 MZ schvaluje
prodej pozemků v lokalitě Na Tylovách v rámci výstavby 23 RD dle zastavovací studie těmto žadatelům:
Ing. Pavel Motyčka, Na Tylovách 568, Hradec n. Mor.
pozemek č. 1
o výměře 1200 m2
Michal Pravda, Nám. sv. Hedviky 11, Opava
2
1646 m2
Daniel Mrkva, Na Tylovách 537, Hradec n. Mor.
3
1288 m2
Adam Rathan, Mendlova 539, Praha
4
1211 m2
Jaromír Pobuda, Ratibořská 40, Opava
5
1293 m2
Jan Živný, Bohučovická 632, Hradec n. Mor.
6
1225 m2
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Ing. Radek Rmoutil, Pekařská 9, Opava
7
1067 m2
Danuše Stuchlíková, Na Tylovách 575, Hradec n. Mor.
8
1433 m2
Mgr. Zbyněk Rybka, Hradecká 22, Opava
9
1740 m2
Zdeněk Kristián, U nemocnice 827, Vítkov
10
1904 m2
Radomír Havlásek, Palackého 375, Hradec n. Mor.
12
1300 m2
Ing. Eduard Mrkva, Na Tylovách 537, Hradec n. Mor.
13
1048 m2
Ing. Radan Grusman, A. Sovy 39, Opava-Kateřinky
14
1035 m2
Dr. Hana Opaterná, Smetanova 356, Hradec n. Mor.
15
1034 m2
Zdeněk Marek, Smetanova 666, Hradec n. Mor.
16
650 m2
Dagmar Turková, Tyršovo nábřeží 458, Hradec n. Mor.
17
972 m2
Ing. Josef Maxa, Ant. Sovy 7, Opava-Kateřinky
18
1095 m2
Kaprálková Kateřina, Ludgeřovice 977
19
1146 m2
manž.Kořínkovi Arnošt a Miroslava, U staré elektrárny 1881, Ostrava 20
1184 m2
Karel Kias, Ondříčkova 36, Opava, toho času USA
21
1245 m2
Petr Klemens, Na Tylovách 527, Hradec n. Mor.
22
1379 m2
Cena je stanovena na 250,-- Kč/m2 do výměry 1500 m2 stavební parcely a nad 1500 m2 je stanovena na
25,-- Kč/m2. K ceně pozemků bude vyúčtován připojovací poplatek do výše 400,-- Kč/m2 dle skutečně
vynaložených nákladů na realizaci inženýrských sítí. Kupní smlouvy budou zavkladovány v katastru
nemovitostí až po úhradě celé částky, tzn. za pozemek i připojovací poplatek. Zplnomocňuje starostu
k podpisu smluv.
Z: ved. SO a starosta

8.07.00 MZ schvaluje
předloženou uzávěrku rozpočtu města k 31.12.1999 v příjmové a výdajové části ve výši 66.463.653,43 Kč,
dále stav běžného účtu 8.523.980,94 Kč, stav peněžních fondů, tj. Fondu rezerv a rozvoje ve výši
1.167.848,09 Kč a Fondu zaměstnavatele ve výši 157.693,45 Kč. Dále schvaluje bezúročnou půjčku z Fondu
zam. pro p. Kudělovou J. a pro p. Mojczka J. na zařízení bytu ve výši po 10 000 Kč.
Z : tajemník, ved. FO

9.07.00 MZ schvaluje
prodej stávající budovy MěÚ jako forma bankovní zástavy v souladu s usnesením MZ ze dne 9.12.1999, bod
č. 20.06.99 za cenu 3.100.000 Kč novému nabyvateli tj. společnosti HANZELI a.s. se sídlem v Praze (IČO
25078119). Tuto částku město použije jako půjčku na financování inv. akcí města.
Současně MZ schvaluje předložené smluvní ujednání s uvedenou společnosti, s názvem „Dohoda o užívání
nemovitosti“ č. 0002/2000, v které se nový nabyvatel zavazuje uvedenou budovu MěÚ zpět odprodat městu
Hradec n/M. po zaplacení uvedené částky.
Z : starosta

10.07.00 MZ schvaluje
předloženou závěrečnou zprávu a zápis o provedené inventarizaci majetku města ke dni 31.12.1999, včetně
stavu pohledávek ve výši 2.083.347,40 Kč.
Dále schvaluje prominutí pohledávek zemřelých občanů, tj. p. Gažíka Štefana, bydlištěm Opavská 197,
Hradec n/M., ve výši 3973 Kč a Aderschové Marie, bydlištěm Opavská 197, Hradec n/M., ve výši 321 Kč.
Z : zást. starosty, tajemník

11.07.00 MZ schvaluje
uzávěrku rozpočtu Městského kulturního střediska v Hradci n/M. k 31.12.1999 v příjmové části ve výši
2 110 452,49 Kč a výdajové části ve výši 2 161 082,68 Kč.
Dále schvaluje vyhodnocení činnosti a hospodářský výsledek za r. 1999, včetně splnění kritérií pro čerpání
příspěvku na r. 1999.
Z : zást. starosty, tajemník

12.07.00 MZ schvaluje
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR č. 04019911 „o poskytnutí fin. prostředků ze st. fondu
životního prostředí ČR“ na akci kanalizace Žimrovice s celkovým nákladem 34.500.000 Kč, z toho :
- dotace činí 10.350.000 Kč
- půjčka s úrokem 3 % z uvedeného fondu činí 10.350.000 Kč se splatnosti r. 2005 – 2011, včetně jistiny
k tého půjčce zahrnující následující objekty v majektu města : tělocvična Žimrovice, obecní dům
Žimrovice a obytný dům čp. 2 v Žimrovicích
- vlastní zdroje z rozpočtu města 13.800.000 Kč se splatnosti r. 2000 – 2004
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Dále schvaluje, aby součásti stavby bylo zřízení kanalizačních přípojek.
Z : starosta

13.07.00 MZ ukládá
pořizovateli úz. plánu (Magistrát města Opavy) prověřit možnost začlenění žádosti pí. Marcely Novákové,
Kajlovec 14, ve věcí záměru na vybudování stavby „Farmy pro chov koní“ s rodinným domkem na parc.
č.589/2 v k.ú. Hradec n/M..
Z : ved. OV

14.07.00 MZ schvaluje
žádost fy Fitkom se sídlem Krnov, Sv. Ducha 7, vz. Ing. Hrbáče ve věci záměru stavby Motorestu na
pozemku parc..č. 1851 v k.ú. Hradec n/M. (původní záměr p. Balnara-sodovkárna).

Ukládá
pořizovateli úz. plánu (Magistrát města Opavy) uvedenou žádost zapracovat do územního plánu.
Z : ved. OV

15.07.00 Schvaluje
aby město Hradec n/M. se stalo členem svazku obcí - mikroregiónu s názvem „Venkovský mikroregión
Moravice“ v souladu se zák. č. 367/90, ve znění změn a doplňků, § 36, odst. l.
Schvaluje tyto předložené dokumenty : Smlouvu o sdružení, stanovy a orgány mikroregiónu. Zplnomocňuje
starostu k podpisu smluv a dalších dokumentů.
Z : starosta
T : ihned

16.07.00 MZ schvaluje
koupi hotelu „ Starý ještěr“ v Hradci n/M. pro potřeby MěÚ v Hradci n/M. v ceně do 10 mil. Kč. Pověřuje
městskou radu projednáním a schválením návrhu kupní smlouvy.
Z : starosta

17.07.00 MZ schvaluje
koupi tří obytných domů čp. 194,195,196 ul. Tovární okruh v Hradci n/M. pro potřeby našeho města v ceně
300 000,- Kč. Pověřuje městskou radu projednáním a schválením návrhu kupní smlouvy.
Z : starosta

18.07.00 MZ bere na vědomí
-

informaci o výsledku jednání se zástupci provozu TV Prima z TV převáděče Žimrovice a jednání s fy
BTV a.s. Klimkovice, včetně požadovaného měsíčního poplatku
- informace o výsledku jednání s fy ILLBAU-STRABAG a.s. v Ostravě ve věci narušování životního
prostředí a životních podmínek občanů Bohučovic provozováním kamenolomu Bohučovice
- informace o projednávání rozpracovaného návrhu „Památkové zóny v Hradci n/M.“
- informace o probíhající realizaci stavby „Domu s peč. službou“ a infrastruktury pro 23 rod. domků Na
Tylovách
- informaci o podaných žádostech na dotace na proluku mezi činž. domy Na Tylovách, na výstavbu
nových bytů formou nádstaveb, na vybudování inž. síti pro 12 rod. domků v Žimrovicích
- informaci o výsledku jednání s fy KAPPA KARTON MORAVA ohledně fin. vypořádání za rekonstrukci
budovy St. mlýn v Žimrovicích
- informaci o stavu vyřizování žádosti na dotaci pro výstavbu nové tělocvičny v Hradci n/M.
Z : starosta
- stav příprav na kulturní akce „Otvírání jara“, „Soutěž mažoretek“ a Hradecká pouť na Sv. Petra a Pavla
- informace o nové výstavě v městském muzeu v Hradci n/M. s názvem „Archeologické nálezy
v Hradci/M.
- informace o hlavních kulturních aktivitách města v dalším období
- informace o návštěvě učitelů z Polska, z družebního města Baborova
- informace o plánované předmájové oslavě a oslavě osvobození v let. roce
- informace o svolaných dvou schůzkách s podnikateli našeho města
Z : zást. starosty
- informace o připravovaných změnách v systému odpadového hospodářství v našem městě, včetně změn
ve způsobu placení
- informace o vydané obecně závazné vyhlášce (OZV) „o úpravě daně z nemovitosti pro r. 2001“, v které
budou oproti původní OZV změněny koeficienty u obcí Kajlovec z 1,0 na 1,4, Filipovice z 0,3 na 0,6
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-

informace o plánované realizaci rekonstrukce potoka Hradečná
informace o uskutečněném jednání ohledně přípravy mezinárodní výstavy betlémů na vánoce r. 2000
informace o přípravném jednání na vybudování „komplexního informačního systému“ města Hradce
n/M. a celého okresu Opava
- informaci o vzniklé havárii ČOV v Žimrovicích o podrobnostech jejího průběhu a řešení celé situace
- informace o zahájeném jednání ohledně podání žádosti o dotace v rámci programu ISPA na kanalizaci
Hradce n/M., včetně obcí Kajlovec, Bohučovice, Žimrovice a se spoluúčasti Branky u Op.
- informace o probíhajícím schvalovacím řízení projektu ECOS s mezinárodní účastí v oblasti venkovské
turistiky
- informace o plánovaných stav. úpravách pro podchycení stropu v kinosálu Nár. domu a dovybavení
jeviště zbývajícím osvětlením
Z : tajemník

Zpracoval : tajemník

Ověřovatelé :

Marie Dušková
zástupce starosty

Dušan Hrbáč

................................................................

Emil Hennig

.................................................................

Josef Vícha
starosta města
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