M ě s t o H r a d e c n/M.

USNESENÍ č. 03/99
ze zasedání městského zastupitelstva konaného dne 25.3.1999 konaného
v Národním domě v Hradci n/M.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.03.99 MZ revokuje
usnesení MZ z 14.1.1999, č. bodu 4.02.99 a stanovuje citaci nového usnesení takto :

Schvaluje
uzavření úvěru s bankovním domem Volksbank a.s. centrála Brno na dofinancování stavby Domu s
pečovatelskou službou na Hradci n/M., v prostoru "Zdravotního střediska" v případě zajištění dotací
z centrálních fondů.
Z : starosta

2.03.99 MZ schvaluje
návrh nového vyrovnaného rozpočtu města na r. 1999 s celkovou výši ve výdajové a příjmové části
32.333.700,00 Kč, dále stav fondu rezerv a rozvoje ve výši 2.390.436,89 Kč k 31.1.1999.
Plánovaný rozpočet fondu zaměstnavatele celkem pro r. 1999 činí 480.000 Kč.
Schvaluje půjčky zaměstnancům MěÚ z fondu zaměstnavatele pro Peršáková Bohdana ve výši 10
000 Kč na vybavení bytu, Cihlářová Eva ve výši 10 000 Kč na vybavení bytu, Jaromír Tělupil ve výši
10 000 Kč na vybavení bytu, Ing. Dulava A. ve výši 20 000 Kč na stavební úpravy, Ladislava Vícha
ve výši 20 000 Kč na stavební úpravy.
Dále schvaluje příspěvek pro Městské kulturní středisko pro r. 1999 v celkové výši 1 550 000 Kč a z
toho fond odměn ve výši 1547 000 Kč.
Dále schvaluje kritéria pro čerpání příspěvku MKS na činnost pro r. 1999. Dále schvaluje změnu
zřizovací listiny MKS a statutu kulturního zařízení ve městě.
Z : zást. starosty, ved. FO

3.03.99 MZ schvaluje
předloženou uzávěrku rozpočtu města k 31.12.1998 s celkovou výši příjmů a výdajů 51 675 719,30
Kč, včetně rozpočtu fondu zaměstnavatele a finančního vypořádání za r. 1998.
Dále schvaluje výsledek hospodaření Městského kulturního střediska a účetní uzávěrku za r. 1998 a
potvrzuje oprávněnost převodu získaných finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského
výsledku dle stanovených pravidel vyhl. č. 205/91 Sb. do fondu rezerv ve výši 136 780,01 Kč a do
fondu odměn ve výši 50 000 Kč.
Z : zást. starosty, ved. FO

4.03.99 MZ schvaluje
odkup části pozemků šířky cca 1,5 m v k.ú. Hradec nad Moravicí p.č. 723/5 – zahrada od manželů
Váňových, bytem Hradec nad Moravicí, Podolská čp. 303, části pozemku p.č. 723/1 – zahrada od p.
Václava Juchelky, bytem Vítkov, Selská ul. čp. 944 a části pozemku p.č. 723/3 – zahrada od manželů
Barešových, bytem Žimrovice, Hradecká čp. 173, pro vybudování další části chodníku pro pěší
směrem k I. Hradecké zemědělské za cenu 100,-- Kč/m2. Výměra bude upřesněna geometrickým
plánem po dokončení chodníku. Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z : ved. SO
T : 30.6.99

5.03.99 MZ schvaluje
změnu žadatele na prodej půdních prostor v objektu Obecní dům Žimrovice. Místo schválených
manželů Horákových, bytem Pod Hanuší 426, Hradec nad Moravicí (viz usnesení MZ 20.19.98 ze
dne 25. 6. 1998) slečna Martina Hrubá, bytem Na Tylovách 534, Hradec nad Moravicí.
Z : ved. SO
T : 30.3.99

6.03.99 MZ schvaluje
změny v obsazení nájemních bytů na ul. Lidická 590 až 592 z důvodu odstoupení původně
schválených zájemců (MZ 21.19.98 a MZ 22.21.98) takto:
Lidická 590 - byt č. 1 - Sonnková Anna, Městečko 6, Hradec n. Mor.
byt č. 2 - Weinhold Vlastimil, Pivovarská 236, Hradec nad Moravicí
byt č. 3 - Víchová Jarmila, Hradecká 29, Žimrovice

Lidická 591 - byt č. 4 - Hřivňák Antonín, Lidická 591, Hradec nad Moravicí
byt č. 5 - Pavla Orlíková, Nádražní 626, Hradec nad Moravicí
byt č. 6 - Sonnek Tomáš, Jakubčovice 90
Lidická 592 - byt č. 7 - Cihlářová Eva, Pod Hanuší 518, Hradec nad Moravicí
byt č. 8 - Ing. Otáhal Aleš, El. Krásnohorské 21, Opava
byt č. 9 - Ivo a Milena Orlíkovi, Lidická 592, Hradec nad Moravicí
Z : ved. SO
T : 30.3.99

7.03.99 MZ schvaluje
předloženou závěrečnou zprávu a zápis o provedené inventarizaci majetku města, včetně stavu
pohledávek města k 31.12.98 ve výši 2.225.457,60 Kč.
Z : zást. starosty, ved. FO
T:0

8.03.99 MZ neschvaluje
žádosti MUDr. Gebauera Tomáše, bytem Tovární 109, Olomouc, o odprodej ideální 1/3 pozemků ve
zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr – jiné KU (Podolí) č. 530 o celkové výměře 237
m2 (1/3 z toho činí 79 m2) a č. 529/1 o celkové výměře 807 m2 (1/3 z toho činí 269 m2) v k.ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.

Schvaluje
směnu výše uvedených ideálních třetin pozemků ve vlastnictví města za pozemek PK p.č. (528/2),
který je zastavěn rodinnými domky a jež je zapsán na LV 668, vlastník MUDr. Gebauer Tomáš bez
finanční náhrady rozdílu ve výměře. Vypracování dokladů a úhradu poplatků zajistí město.
Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z: ved.SO
T: 31. 3. 1999

9.03.99 MZ neschvaluje
žádost p. Martina Urbanského, bytem Na Tylovách 558, Hradec nad Moravicí, na odprodej asi 900
m2 pozemku p.č. 608/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí (závorková parcela 332) za účelem výstavby
přízemního rodinného domku včetně prostor pro podnikání (salonek pro občerstvení smutečních
hostů).
Z : ved. SO
T: 31. 3. 1999

10.03.99 MZ neschvaluje
projednání žádosti p. Pavla Víchy, bytem Selská č. 37, Branka u Opavy o zřízení pevného
(stánkového) prodeje barev a příslušenství k natírání a stříkání (půjčovna nářadí) v prostoru mezi
mostem a domem p. Římana na Žimrovické ulici p.č. 2164/3 k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z : ved. SO
T: 31. 3. 1999

11.03.99 MZ schvaluje
prodej částí obecního pozemku p.č. st. 5 – zastavěná plocha v k.ú. Bohučovice těmto žadatelům:
- SPT Telecom a.s. pro vybudování nové digitální ústředny
- p. Davidu Nedvídkovi, bytem Bohučovice čp. 11, jako přístup na pozemek p.č. 172/1 v jeho
vlastnictví bude zachován pruh cca 1,5 m od hlavní silnice pro vybudování chodníku.
Cena za 1 m2 je stanovena na 10,-- Kč/m2. p. Nedvídkovi, SPT Telecom a.s. 70 Kč/m2. Výměra
bude upřesněna geometrickým plánem. Všechny potřebné doklady a poplatky, spojené se
zavkladováním, včetně daně z převodu nemovitostí, zpracuje a uhradí kupující. Zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy.
Z : ved. SO.
T: 30. 4. 1999

12.03.99 MZ revokuje
usnesení MZ č. 2 z 14. 1. 1999, bod 2.02.99 a stanovuje citaci nového usnesení takto :

Neschvaluje
prodej pozemků p.č. 908, 909 a 910 o celkové výměře 613 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí manželům
Kolovratovým, bytem Podolská 304, Hradec nad Moravicí.

Ukládá
na příští jednání MZ předložit návrh nájemní smlouvy s žadateli tj. manžely Kolovratovými.
Z : ved. SO
T: MZ 2 Q /99

13.03.99 MZ schvaluje
směnu části pozemku p.č. 835/18 o výměře 174 m2 v k.ú. Jakubčovice (vodojem), který je ve
vlastnictví manželů Týnových, bytem Jakubčovice čp. 81 za obecní pozemek PK (1155/2) v k.ú.
Bohučovice. Rozdíl doplatí ve stejné ceně, za kterou prodali pozemek obci pro vodojem, tzn. 10,--

Kč/m2. Doklady zajistí a poplatky uhradí Město Hradec nad Moravicí. Zplnomocňuje starostu
k podpisu smlouvy.
Z : ved. SO
T: 30. 4. 1999

14.03.99 MZ neschvaluje
žádost manž. Zemanových, bytem Na Tylovách 623, Hradec nad Moravicí o majetkoprávní
narovnání hranic pozemku 2154/7 v jejich vlastnictví z důvodu toho, že předmětné pozemky nejsou
v majetku města.
Z : ved. SO
T: 31. 3. 1999

15.03.99 MZ neschvaluje
žádost manž. Kellnerových, bytem Na Tylovách 622, Hradec nad Moravicí o majetkoprávní
narovnání hranic pozemku 2154/6 v jejich vlastnictví z důvodu toho, že předmětné pozemky nejsou
v majetku města.
Z : ved. SO
T: 31. 3. 1999

16.03.99 MZ bere na vědomí
- informaci o postupu prací výstavby nových bytů formou nádstavby na činž. domu čp. 590 - 592 a
přípravě staveniště "Na Tylovách" pro výstavbu rod. domků
- informace o vyřizování žádosti na výstavbu "Domu s pečovatelskou službou"
Z : starosta
- informaci o přípravě kulturní akce "Otvírání jara"
- informaci o stavu přípravných prací na otevření nového muzea našeho města plánovanou výstavou
"z kuchyně našich babiček"
Z : zást. starosty
- informací o zahájené přípravě budování grafického inf. systému města, tj. v první etapě tvorbou
technických map v digitální podobě
- informaci o výsledku rozdělení TJ BRANO na dva sam. právní subjekty a návrh na rozdělení fin.
příspěvku pro oba subjekty
- informace o výsledcích jednání na omezení rozvozu močůvky v prostoru polního hnojiště nad obcí
Bohučovice
- informaci o provedené kontrole archivu IO
- informace o plánované spolupráci se Slezskou a Ostravskou univerzitou ve sféře veřejné a
regionální správy
- informace o plánované úpravě promítacího plátna kina za účelem otevření jeviště v Nár. domě
- informace o postupu šetření na vliv odstřelů v kamenolomu Bohučovice na statiku rod. domků v
obci
- informace o plánovaném zahájení prací na přípravě žádosti a projektu na "Program obnovy
venkova" dotovaných Ministerstvem pro místní rozvoj
Z : tajemník
- informaci o stavu rozpracování územního plánu našeho města a plánovaný další průběh
projednávání
Z : ved. OV

Ověřovatelé : Ing. Sonnek František
Kvasnička Emil
.
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