M ě s t o H r a d e c n/M.

USNESENÍ č. 02/99
ze zasedání městského zastupitelstva konaného dne 14. 1. 1999 v kulturním domě
v Žimrovicích
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 02. 99 MZ příjmá
rezignaci zástupce starosty p. RNDr. Grima Tomáše (RČ 490306/193) a na uvolněné místo

volí
do funkce zástupce starosty .................
dále na uvolněné místo člena MR

p. Duškovou Marii (RČ 455509/419),

volí
do funkce člena městské rady ................

p. RNDr. Grima Tomáše (RČ 490306/193).

2. 02. 99 MZ schvaluje
prodej pozemků parc.č. 908, 909 a 910 o celkové výměře 613 m2 v k.ú. Hradec n/M. manželům Kolovratovým, Podolská
304, Hradec nad Moravicí za cenu 200 Kč/m2. Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z : ved. SO

3. 02. 99 MZ neschvaluje
prodej ani pronájem části pozemku p.č. 17 k.ú. Kajlovec, dle žádosti p. Duška Jiřího, bytem Kajlovec 91.
Z : ved. SO

4. 02. 99 MZ schvaluje
uzavření úvěru s bankovním domem Volsbanka, včetně jistiny.

Ukládá
připravit fin. rozbor plánovaných inv. akcí a čerpání úvěru, dále připravit seznam majektu města pro poskytnutí jistiny.
Z : starosta, tajemník
T : MZ III/99

5. 02. 99 MZ schvaluje
předloženou darovací smlouvu na darování pozemku p.č. 777 k.ú.v KÚ. Hradec nad Moravicí o výměře 819 m2, včetně
smlouvy o zřízení věcného břemene a zavkladování na Kat. úřadě na nového nabyvatele tj. církev čs. husitskou.
Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z : ved. SO

6. 02. 99 MZ schvaluje
předložené smlouvy (mandátní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě) s firmou FAKTUM Mgr. Rybka Z., bytem
Hradecká 22, Opava, pro přípravu na zastavění pozemků "Na Tylovách", parc. č. 528/1, o celk. výměře 19939 m2.
Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.

Ukládá
předložit v MZ ke schválení návrh kupních smluv výše uvedených pozemků novým nabyvatelům.
Z : ved. SO

7. 02. 99 MZ neschvaluje
žádost TJ BRANO o prominutí půjčky ve výši 100 000 Kč, splatné k 20.12.98.

Ukládá
převést tuto fin. částku formou smlouvy o sponzorském daru na činnost TJ BRANO Hradec n/M. pro r. 1999 s
podmínkou, že uvedené prostředky budou použity pouze na základní materiálové vybavení TJ, zejména však pro podporu
sportovní činnosti mládeže.
Z : tajemník

8. 02. 99 MZ bere na vědomí
informaci o výsledcích šetření ČIŽP Ostrava na podezření ze znečišťování ŽP návozem kontaminované zeminy a močůvky
v prostoru polního hnojiště nad obcí Bohučovice, které prováděla firma 1. zem. Hradecká a.s..

Ukládá
projednat omezení rozvozu močůvky v uvedeném prostoru.
Z : starosta, tajemník

9. 02. 99 MZ schvaluje
prodej zastavěných pozemků chatami v lokalitě Záviliší v k.ú. Hradec nad Moravicí za cenu 250,-- Kč/m2 těmto
žadatelům :
Černohorská Helena, bytem Opava 5, E. Beneše 18, p.č. 2074 o výměře 38 m2, cena 9.500,-- Kč

1/2 Polcar František a Miroslava, Opava, Jurečkova 34,
1/2 Pavlínková Miroslava, Ostrava 3, Cholevova 9, p.č. 2077 o výměře 42 m2, cena 10.500,-- Kč
Kubicová Vladimíra, bytem Havířov, Leninova 42, p.č. 2079 o výměře 37 m2, cena 9.250,-- Kč
Sosová Katarína, Ostrava-Poruba, Hlavní 678,
p.č. 2083 o výměře 62 m2, cena 15.500,-Kč
Janák Karel a Karla, Ostrava- Poruba, Gottwaldova 1142 p.č.2085 “ 42 m2, cena 10.500,--Kč
Okáčová Daniela, bytem Ostrava 1, Koblovská 284 p.č. 2087 o výměře 53 m2, cena 13.250,--Kč
1/2 Holušová Anna, Ostrava-Svinov, Bílovecká 402
1/2 Babiarová Zd. Ostrava-Třebov., Na Valech 219 p.č. 2089 o výměře 25 m2, cena 6.250,--Kč
Křístek Arnošt PhDr. a Ljuba, Opava 5, Grudova 10 p.č. 2091 o výměře 86 m2, cena 21.500,--Kč
Gebauer Pravdomil Ing. a Hana, Opava, Otická 8, p.č. 2093 o výměře 61 m2, cena 15.250,--Kč
Hanzlová Hana Ing. bytem Opava, Bartoníčková 8, p.č. 2095 o výměře 45 m2, cena 11.250,--Kč
Žyrková Eva, Olbrachtova 13 700 Karvina-Ráj
p.č. 2097 o výměře 38 m2,. Cena 9.500,-- Kč
Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Výše vyúčtování pronájmu ostatních užívaných pozemků zůstává dle rozhodnutí MZ z 8. 10. 1998.
Z : ved. SO

10. 02. 99 MZ schvaluje
návrh jednacího řádu MZ.
Z : tajemník

11. 02. 99 MZ odkládá
rozhodnutí o prodeji pozemku ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr č. 559/10 k.ú. Hradec nad Moravicí o
výměře 4369 m2 p. Jiřímu Mazačovi, bytem Plzeň-Košutka, Turistická 4 do doby zpracování územního plánu Města
Hradec nad Moravicí.
Z : ved. SO

12.02.99 MZ schvaluje
vyřazení majetku města dle vyřazovacích protokolů a výsledků probíhajících inventur, po projednání v MR, v celkové výši
u drobného majektu 171 757,7 Kč, u hmotného inv. majektu 268 077,0 Kč,
dále schvaluje zvýšení fin. přispěvku MKS o 121 179,3 Kč dle předloženého rozpisu (el. energie, generálka promítacího
přístroje, úhrada zůstatku potravin spotřebovaných ADP Žimrovice, včetně úhrady vícenákladů informačního centra).
Z : ved. FO

13.02.99 MZ schvaluje
vedení účtů města u České spořitelny,
dále schvaluje uložení volných fin. prostředků města na terminované vklady. Zplnomocňuje starostu a ved. fin. odboru k
uzavírání smluv na termínované vklady během r. 1999.
Z : starosta, ved. FO

14.02.99 MZ schvaluje
bezúročnou půjčku ve výši 200 000 Kč p. Kremzerové D. (RČ 625213/1743) a Stuchlíkové E. (RČ 565106/0327),
podnikající jako sdružení fyzických osob, na dovybavení pronajatého "Areálu dobré pohody v Žimrovicích" se splatnosti
cca čtyř let (do konce vol. období), tj. do října r. 2002.
Z : starosta

15.02.99 bere na vědomí informace
- o výsledcích jednání na instalaci vysílacího kanálu TV PRIMA na tel. převáděči v Domoradovicích,
- o stavu příprav na realizaci telefoních kabelů v Žimrovicích,
- o vytvoření prezentačních stránek o našem městě na Internetu v rozsahu předloženého návrhu,
- o předání pamětního listu zástupcům města a MěÚ od "Sdružení dobrovolných hasičů" okrsek Hradec n/M.,
- o stavu jednání na vybudování žel. zastávky osobní přepravy u hlavní brány firmy BRANO a.s.,
- o postupu prací budovaných nových bytů formou nádstaveb činž. domu čp. 590 na ul. Lidické,
- o přípravných pracích na plánové realizaci rekonstrukce potoka Hradečná v místní trati Hradce n/M. a Kajlovec,
- o přípravě rekonstrukce venk. vedení NN v Domoradovicích.

Ověřovatelé : Škrobánek Jaromír
Kříž Jiří
.
..............................................
zástupce starosty

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

................................................
starosta

