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M ě s t o H r a d e c n/M.

USNESENÍ č. 06/99
ze zasedání městského zastupitelstva konaného dne 9.12.1999 konaného
v Národním domě v Hradci n/M.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.06.99 MZ schvaluje
na základě usnesení MZ č. 9.05.99. z 23.9.99 úhradu pohledávky od 1. Hradecké zem. a.s. formou
nepeněžitého plnění dle předložených faktur, zahrnující tyto dodávky a činnosti : služby, doprava, zemní
práce, v celkové výši 94 393,0 Kč.
Z : starosta, ved. FO
T:0

2.06.99 MZ schvaluje
zvýšení příspěvku MKS o 170 000 Kč na základě předložených podkladů.
Z : zást. starosty, ved. FO
T:0

3.06.99 MZ schvaluje
prominutí pohledávky města od Fotbalového klubu v Hradci n/M. za údržbu a kosení stáv. trávníkových
ploch v r. 1999 ve výši do 18 000 Kč a proplacení dopravného ve výši 15 000 Kč.
Z : ved. FO
Z : starosta
T:0

4.06.99 MZ schvaluje
snížení ceny za m2 pozemku p.č. 1264 o výměře 335 m2 v k.ú. Benkovice, schváleného MZ dne 23. 9.
1999 ze 150,-- Kč/m2 na 100,-- Kč/m2, na základě žádosti kupujícího p. Víchy Jana, bytem Bezručova
230, Hradec n/M..
Z: ved. SO
T:0

5.06.99 MZ schvaluje
bezplatný převod pozemků p.č. 1351, 1413, 1414 a 1415 v k.ú. Hradec nad Moravicí z LV 10002 ČR –
správce Pozemkový fond ČR do vlastnictví města. Zároveň schvaluje zplnomocněnce Města Hradec nad
Moravicí pro převody pozemků z vlastnictví státu na město pana Jiřího Mojczka, r.č. 550422/2713, bytem
Hradec nad Moravicí, Opavská 145.
Z: ved. SO
T:0

6.06.99 MZ schvaluje
směnu pozemků v areálu I. Hradecké zemědělské a.s., při které se smění pozemek p.č. 659/51 a p.č. 658/3
o celkové výměře 4374 m2 ve vlastnictví pana Marka za zhruba stejně velkou část pozemku p.č. 662/10 ve
vlastnictví města. Veškeré poplatky, spojené se zavkladováním, včetně geometrického plánu uhradí pan
Marek. Směna pozemku je řešena na základě žádosti p. Marka Miroslava, bytem Hradec nad Moravicí,
Žimrovická 128, který vlastní sousední pozemek.
Z: ved. SO
T: 0

7.06.99 MZ schvaluje
odkoupení části pozemků p.č. 88/1 a 75 o celkové výměře 20 m2 v k.ú. Hradec n/M. na základě žádosti p.
pana Karliho Miroslava, bytem Hradec nad Moravicí, Tyršovo nábřeží 357. Jedná se o narovnání
stávajícího stavu, výše uvedené části pozemku jsou zastavěny garáží. Veškeré poplatky spojené se
zavkladováním, včetně geometrického plánu uhradí kupující.
Z: ved. SO
T: 0

8.06.99 Schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 717/2 v k.ú. Branka o výměře 39 m2 za cenu 100,-- Kč/m2 od ing. Nováka, p.
Procházkové, p. Štenclové a p. Smudové a její následný bezplatný převod na Obec Branka u Opavy.

Ukládá
neprodleně zahájit jednání o vyřešení vodohospodářských poměrů dané údolnice příkopu, vedoucího přes
pozemky p.č. (304), (305), (309) a 713/3 k.ú. Branka dle zápisu z jednání s vlastníky výše uvedených
pozemků ze dne 1. 12. 1999
Z: ved. SO, tajemník
T : II/2000
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9.06.99 MZ neschvaluje
žádost p. Kremzerové (nájemkyně ADP v Žimrovicích) o poskytnutí půjčky.
Z : starosta
T:0

10.06.99 MZ schvaluje
předloženou smlouvu o spolupráci se Slezskou univerzitou-Ústavem společenských věd v Opavě a
proběhlém jednání pro zahájení prací na dvou ročníkových pracích posluchačů 3-tího ročníku dle
zadaných dvou témat týkajících se problematiky našeho města, včetně úhrady fin. nákladů.
Z : tajemník
T : I – V/ 2000

11.06.99 MZ schvaluje
návrh nového vyrovnaného rozpočtu města na r. 2000 s celkovou výši ve výdajové a příjmové části
34.983.300.00 Kč, dále stav fondu rezerv a rozvoje ke dni 30.11.1999 ve výši 1.163.929,01 Kč. Pověřuje
MR provádět rozpočtové opatření do 10 % s tím, že v nejbližším zasedání MZ budou změny odsouhlaseny.
Schvaluje plánovaný rozpočet fondu zaměstnavatele celkem pro r. 2000 činí 500.000 Kč a odvod z mezd
do fondu ve výši 7,0 %. Schvaluje půjčky zaměstnancům MěÚ z fondu zaměstnavatele p. Loduhové M. ve
výši 20 000 Kč na stav. úpravy bytu a p. Mičkovi Lubomíru ve výši 10 000 Kč na vybavení bytu.
Z : tajemník, ved. FO
T:0
Dále schvaluje příspěvek pro Městské kulturní středisko pro r. 2000 v celkové výši 1 800 000 Kč a z toho
fond odměn ve výši 1.296.350 Kč. Schvaluje kritéria pro čerpání příspěvku MKS na činnost pro r. 2000.
Dále schvaluje pro r. 2000 fin. příspěvek na činnost ZUŠ ve výši 50 000 Kč, a na činnost ZCŠ Sv.
Ludmily ve výši 100 000 Kč.
Z : zást. starosty, ved. FO
T:0

12.06.99 MZ schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 1 200 Kč od občana Kříže Zdeňka z důvodu jeho úmrtí (pův. bydlištěm
Žimrovice čp. 65), pohledávku ve výši 1 454 Kč od občana Gažíka Štefana, z důvodu úmrtí (pův. bydliště
Opavská 197, Hradec n/M.) a pohledávku ve výši 1 000 Kč od firmy ZNZ Opava jako poplatek za
znečišťování ovzduší, z důvodu likvidace firmy.
Z : tajemník, ved. FO
T:0

13.06.99 MZ schvaluje
způsob finančního vypořádání dlužných částek nájemníků nově vybudovaných bytů formou nádstaveb na
činž. domě čp. 590 dle individuálně požadovaných stavebních úprav v jednotlivých bytech.
Dále se schvaluje pro všechny nájemníky roční úroková míra 6,00 % a doba splatnosti do10 let.
nájemník

výše půjčky (Kč)

Sonnek Tomáš
Weinholt Vlastimil
Cihlářová Eva
Cihlářová Eva
Otáhal Aleš Ing.
Kavanová Ludmila
Orlík Ivo
Víchová Jarmila
Byrtus Emil
Z : ved. SO

1 021,27
12 391,70
70 000,00
24 926,59
23 124,99
43 647,10
18 594,47
19 936,88
30 935,47
T:0

měsíční splátky (Kč)

11,34
137,57
777,14
276,74
256,73
484,57
206,44
221,34
343,45

14.06.99 MZ schvaluje
předloženou úpravu vyrovnaného rozpočtu města ke dni 31.12.1999. v celkové výši návrhu příjmové a
výdajové části 68 009 897 Kč, se stavem účtu ke dni 30.11.1999 : Základní běžný účet 2.841.791,27 Kč,
Fond rezerv a rozvoje 1.163.929,01 Kč a Fond zaměstnavatele 382.360,45 Kč.
Dále pověřuje městskou radu aby v nezbytných případech provedla rozpočtové opatření do výše 10 %.
Z : starosta
T:0

15.06.99 MZ neschvaluje
žádost firmy STRABAG a.s. České Budějovice o snížení kupní ceny pozemku na rozšíření kamenolomu
a
trvá na původně stanovené ceně 100 Kč/m2 dle usnesení MZ č. 11 ze dne 20.3.1997, bod č. 4.11.97
s tím, že úhradu poplatků za zavkladování a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.
Z : ved. SO
T:0
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16.06.99 MZ schvaluje
návrh smlouvy „o sdružení obcí“ na realizaci plynovodu pro obce Domoradovice, Melč a Moravice a
„sdružení obcí“ pro další plynovod pro obce Bohučovice – Jakubčovice – Skřípov.
Z : starosta
T:0

17.06.99 MZ schvaluje
prodej pozemků v lokalitě Na Tylovách dle zastavovací studie pro výstavbu 23 RD v lokalitě Na Tylovách
těmto zájemcům :
Mgr. Zbyněk Rybka, Hradecká 22, Opava
– pozemek č. 9, výměra 1 745 m2
Zdeněk Marek, Smetanova 666, Hradec n.M. – pozemek č. 16, výměra 1 127 m2
Živný Jan, Bohučovická 632, Hradec n. M.
– pozemek č. 6, výměra 916 m2
Stuchlíková Danuše, Na Tylovách 575, Hradec n.M.
– pozemek č. 8, výměra 1 419 m2
Mrkva Daniel, Na Tylovách 537, Hradec n. M. – pozemek č. 3, výměra 1 103 m2
Mrkva Eduard, Na Tylovách 537, Hradec n. M. – pozemek č. 13, výměra 1 020 m2
Michal Pravda, Nám. sv. Hedviky 11, Opava – pozemek č. 2, výměra 1 642 m2
David Grim, Pod lesem 139, Branka u Opavy – pozemek č. 10, výměra 1 879 m2
Radomír Havlásek, Palackého 375, Hradec n/M.
– pozemek č. 12, výměra 1 306 m2
Dr. Hana Opaterná, Smetanova 356, Hradec n.M.
– pozemek č. 15, výměra 1 017 m2
Adam Rathan, Mendlova 539, Praha
– pozemek č. 4, výměra 1 080 m2
Ing. Radek Rmoutil, Pekařská 9, Opava
– pozemek č. 7, výměra 1 279 m2
Jaromír Pobuda, Ratibořská 40, Opava
– pozemek č. 5, výměra 1 130 m2
Ing. Pav.Motyčka, Na Tylovách 568, Hradec n.M.
– pozemek č. 1, výměra 1 462 m2
Ing. Radan Grusman, A.Sovy 39, Opava-Kateř. – pozemek č. 14, výměra 1 027 m2
Pavel Prejda
– pozemek č. , výměra
m2
Schvaluje se cena pozemků 250 Kč/m2 do výměry 1500 m2 stavební parcely a nad 1500 m2 se stanovuje
cena 25 Kč/m2.
Z : starosta
T: 0

18.06.99 MZ schvaluje
připojovací poplatek k ceně pozemků dle zastavovací studie pro výstavbu 23 RD v lokalitě Na Tylovách
do výše 400 Kč/m2 dle skutečně vynaložených nákladů těmto zájemcům :
Mgr. Zbyněk Rybka, Hradecká 22, Opava
Dr. Hana Opaterná, Smetanova 356, Hradec n.M.
Zdeněk Marek, Smetanova 666, Hradec n.M.
Adam Rathan, Mendlova 539, Praha
Živný Jan, Bohučovická 632, Hradec n. M.
Ing. Radek Rmoutil, Pekařská 9, Opava
Stuchlíková Danuše, Na Tylovách 575, Hradec n.M. Jaromír Pobuda, Ratibořská 40, Opava
Mrkva Daniel, Na Tylovách 537, Hradec n. M.
Mrkva Eduard, Na Tylovách 537, Hradec n. M.
Michal Pravda, Nám. sv. Hedviky 11, Opava
Ing. Pav.Motyčka, Na Tylovách 568, Hradec n.M.
David Grim, Pod lesem 139, Branka u Opavy
Ing. Radan Grusman, A.Sovy 39, Opava-Kateř.
Radomír Havlásek, Palackého 375, Hradec n/M.
Pavel Prejda
Upřesnění skutečné výše ceny a úhrady jednotlivými zájemci bude schváleno na jednání MZ, s dobou
splatnosti do konce r. 2002.
Z : starosta
T : do VI/2000

19.06.99 MZ schvaluje
přípravu realizace stavby kanalizace dle zpracované proj. dokumentace v obci Žimrovice a její způsob
financování z těchto zdrojů : 30 % dotace z Fondu životního prostředí, 30 % půjčka města z Fondu
životního prostředí a 40 % z vlastních zdrojů. Celkový náklad činí 34 mil. Kč.
Schvaluje se rovněž zřízení zástavy nemovitého majetku na uvedenou půjčku z Fondu životního prostředí.

Ukládá
urychleně zajistit výběrové řízení aby byla upřesněna celková výše nákladu.
Z : starosta, ved. IO
T : I/2000

20.06.99 MZ schvaluje
bankovní zástavu stávající budovy MěÚ ve výši 4 000 000 Kč dle zpracovaného znaleckého posudku pro
možnost získání půjčky z bytového družstva Hanzeli ( do 3 000 000,-- Kč)
Z : starosta
T : IV/2000

21.06.99 MZ schvaluje
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schvaluje bank. zástavu nádstaveb 9 bytů nad činž. domem čp. 590 na Lidické ul. pro výstavbu dalších
bytů pro získání půjčky z ministerstva pro místní rozvoj a Hypobanky do 5 000 000,-- Kč.
Z : starosta
T : VI/2000

22.06.99 MZ schvaluje
záměr města na přípravě investice výstavby nových bytů v rámci vyhlášeného programu pro podporu
bydlení s využitím možností výhodných lokalit i mimo město Hradec a pověřuje MR k výběru firmy.
Z : starosta
T : VI/2000

23.06.99 MZ schvaluje
finanční úhradu Fotbalovému klubu Žimrovice za provedenou hrubou stavbu přístavby stávající
tělocvičny v Žimrovicích ve výši 165 000 Kč splatnou ve třech ročních splátkách (70 000,-- Kč, 50 000,-Kč,
45 000,-- Kč, ) v létech 2000 – 2002.
Z : ved. FO
T : dle textu

24.06..99 MZ schvaluje
návrh na pokračování výstavby nových bytů formou nádstaveb a vestaveb na území města Hradec n/M..

Ukládá
zajistit výběrové řízení na investorskou činnost v rozsahu zpracovaného zadání.
Z: ved. IO
T: II/2000

25.06..99 MZ schvaluje
finanční dar všem občanům města Hradce nad Moravicí narozeným v roce 2 000. První občan 2 000,-- Kč,
další 1000,-- Kč.
Z : ved. FO
T : dle textu

26.06..99 MZ bere na vědomí
-

Nového člena MZ za KSČM p. Germaniče Z., bytem Na Tylovách 553, za původního člena MZ p.
Horáka J., bytem Pod Hanuší 426
- Informaci o probíhajícím soudním sporu s původním majitelem domu v němž sídlí MěÚ v Hradci
n/M..
- Informaci o zahájené realizaci stavby "Domu s pečovatelskou službou"
- Informace o stavu příprav realizace inž. sítí pro plánovanou výstavbu rod. domků Na Tylovách, tj.
vydání vydání stav. povolení a plánované zahájení stavby
Z : starosta
- Informaci o změně zařazení ZŠ na Opavské ul., zaslané Školským úřadem Opava
- Informace o hlavních kulturních akcích našeho města v nejbližším období
- Informace o návštěvě Baborova.
- Informace o zpracování nové mapy města firmou Geodezie Olomouc
Z : zást. starosty
- Zahájené vymáhání pohledávek našeho města soudní cestou.
- Informace o probíhající výstavě betlémů v rámci akce „Vánoce na zámku“
- Informace o postupu přípravy a návrhu smlouvy s Agenturou reg. rozvoje Ostrava na realizaci
projektu ECOS (partnerství)
- Informace o výběrovém řízení na studii hřbitova
- Informace o celkovém počtu zaměstnání pracovníků veřejně prospěšných prací a pracovníků
vykonávající náhradní vojenskou civilní službu
Z : tajemník
Zpracoval : Ing. Schreiber J.
Ověřovatelé :

Marie Dušková
zástupce starosty

Gebauerová Alena

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

Germanič Zdeněk

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

Josef Vícha
starosta města
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