Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

2
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

8.12.2014
ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

2.
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Kontrola usnesení:
Dlouhodobá usnesení č.:
02.03.2011/ZM,
Trvá plnění usnesení č.:
07.21.2014/ZM,
Splněno usnesení č.:
02.22.20104/ZM,
04.23.2014/ZM,
10.23.2014/ZM,
12.23.2014/ZM,

05.23.2014/ZM,

06.23.2014/ZM,

Přijatá usnesení:
01.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
pana Ing. Radomíra Přibylu jako určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“)
pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace města Hradec
nad Moravicí pro volební období 2014–2018.
Z: ved. OVUP
T: 0
02.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu na změnu ve využití pozemků parc. č. 1194/1, 1194/2, 1195/1
a 1195/2 v k.ú. Hradec nad Moravicí, obec Hradec nad Moravicí, navrhované využití
BM - bydlení městské.
b) schválilo
zařazení návrhu na změnu ve využití pozemků parc. č. 1194/1, 1194/2, 1195/1
a 1195/2 v k.ú. Hradec nad Moravicí, obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2
územního plánu Hradec nad Moravicí, navrhované využití BM - bydlení městské.
Z: ved. OVUP

T: 0

03.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu na změnu ve využití pozemků parc. č. 1848/1 a 1848/2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí a části pozemku parc. č. 1847/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí
ve Změně č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí, navrhované využití VZ - výroba
zemědělská.
b) schválilo
zařazení návrhu na změnu ve využití pozemků parc. č. 1848/1 a 1848/2 v k.ú. Hradec
nad Moravicí a části pozemku parc. č. 1847/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí, obec
Hradec nad Moravicí, část obce Kajlovec do Změny č. 2 územního plánu Hradec
nad Moravicí, navrhované využití VZ - výroba zemědělská.
Z: ved. OVUP

T: 0

04.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu na změnu ve využití části pozemku parc. č. 371 v k.ú. Bohučovice,
obec Hradec nad Moravicí, navrhované využití BV - bydlení venkovské.
b) schválilo
zařazení návrhu na změnu ve využití části pozemku parc. č. 371 v k.ú. Bohučovice,
obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí,
navrhované využití BV - bydlení venkovské.
Z: ved. OVUP
T: 0
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05.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu na změnu využití pozemků parc. č. 111, 113, 123, 141/3, 141/4,
141/5 a části pozemku parc. č. 1487 v k.ú. Bohučovice, obec Hradec nad Moravicí,
navrhované využití SV - smíšené obytné venkovské, a pozemků parc. č. 120/1, 120/2,
121, 343/6, 343/7, 343/8 a části pozemku parc. č. 334 v k.ú. Bohučovice, obec Hradec
nad Moravicí, navrhované využití VD - výroba drobná ve Změně č. 2 územního plánu
Hradec nad Moravicí, navrhovatel: Pořizovatel ÚP (Odbor výstavby a ÚP, MěÚ
Hradec nad Moravicí).
b) schválilo
zařazení návrhu na změnu využití pozemků parc. č. 111, 113, 123, 141/3, 141/4,
141/5 a části pozemku parc. č. 1487 v k.ú. Bohučovice, obec Hradec nad Moravicí,
navrhované využití SV - smíšené obytné venkovské, a pozemků parc. č. 120/1, 120/2,
121, 343/6, 343/7, 343/8 a části pozemku parc. č. 334 v k.ú. Bohučovice, obec Hradec
nad Moravicí, navrhované využití VD - výroba drobná do Změny č. 2 územního plánu
Hradec nad Moravicí.
Z: ved. OVUP
T: 0
06.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu šířkové rekonstrukce místní komunikace na pozemku parc. č.
1199/2 v k.ú. Jakubčovice ("Za školou"), obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2
územního plánu Hradec nad Moravicí.
b) schválilo
zařazení návrhu na šířkovou rekonstrukci místní komunikace na pozemku parc. č.
1199/2 v k.ú. Jakubčovice ("Za školou"), obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2
územního plánu Hradec nad Moravicí; návrh na rozšíření dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Z: ved. OVUP
T: 0
07.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu šířkové rekonstrukce místní komunikace na pozemcích parc. č.
1241, 1240 a 642/2 v k.ú. Jakubčovice ("Za hospodou"), obec Hradec nad Moravicí do
Změny č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí.
b) neschválilo
zařazení návrhu na šířkovou rekonstrukci místní komunikace na pozemcích parc. č.
1241, 1240 a 642/2 v k.ú. Jakubčovice ("Za hospodou"), obec Hradec nad Moravicí do
Změny č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí (platný územní plán již navrhovanou
šířkovou rekonstrukci obsahuje).
Z: ved. OVUP
T: 0
08.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu šířkové rekonstrukce místní komunikace na pozemku parc. č. 1230
v k.ú. Jakubčovice ("Za hasičárnou"), obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2
územního plánu Hradec nad Moravicí.
b) schválilo
prověřit návrh na šířkovou rekonstrukci místní komunikace na pozemku parc. č. 1230
v k.ú. Jakubčovice ("Za hasičárnou"), obec Hradec nad Moravicí ve Změně č. 2
územního plánu Hradec nad Moravicí.
Z: ved. OVUP
T: 0
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09.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu šířkové rekonstrukce místní komunikace na pozemku parc. č.
135/1 v k.ú. Jakubčovice, obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2 územního plánu
Hradec nad Moravicí.
b) neschválilo
zařazení návrhu na šířkovou rekonstrukci místní komunikace na poz. parc. č. 135/1
v k.ú. Jakubčovice, obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2 územního plánu Hradec
nad Moravicí, (platný územní plán již navrhovanou šířkovou rekonstrukci obsahuje).
Z: ved. OVUP
T: 0
10.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu na změnu ve využití pozemku parc. č. 1003/2 v k.ú. Jakubčovice,
obec Hradec nad Moravicí ve Změně č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí,
navrhované využití RS - rekreace sportovní.
b) vzalo na vědomí
návrh pořizovatele na rozšíření požadavku do Změny č. 2 územního plánu Hradec
nad Moravicí o části pozemků parc. č. 145/34 a 145/7 v k.ú. Jakubčovice z důvodu
napojení na již vymezenou plochu RS - rekreace sportovní v platném územním plánu,
navrhované využití RS - rekreace sportovní.
c) schválilo
zařazení návrhu na změnu ve využití části pozemků parc. č. 1003/3, 145/34 a 145/7
v k.ú. Jakubčovice, obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2 územního plánu Hradec
nad Moravicí, navrhované využití RS - rekreace sportovní.
Z: ved. OVUP
T: 0
11.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu na změnu ve využití pozemku parc.č. 1003/9 v k.ú. Jakubčovice,
obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí,
navrhované využití BV - bydlení venkovské.
b) schválilo
prověření změny využití pozemku parc.č. 1003/9 v k.ú. Jakubčovice, obec Hradec
nad Moravicí ve Změně č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí, navrhované využití
BV - bydlení venkovské, v návaznosti na již vymezené plochy pro bydlení a na
veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu.
Z: ved. OVUP
T: 0
12.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o návrhu na změnu v trasování dopravní infrastruktury na pozemku
parc. č. 221 v k.ú. Žimrovice, obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2 územního
plánu Hradec nad Moravicí, vyústění místní komunikace na ul. Mlýnská, nový
návrh: umístění komunikace na stávající betonové ploše na pozemku parc. č. 221
v k.ú. Žimrovice.
b) schválilo
zařazení návrhu na změnu v trasování dopravní infrastruktury na pozemku parc. č.
221 v k.ú. Žimrovice, obec Hradec nad Moravicí do Změny č. 2 územního plánu
Hradec nad Moravicí; návrh: umístění komunikace na stávající betonové ploše na
pozemku parc. č. 221 v k.ú. Žimrovice.
Z: ved. OVUP
T: 0
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13.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
OZV č. 02/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde se sazba pro poplatníka
stanoví pro rok 2015 na 400,00 Kč/rok, podle předloženého a podle návrhů Mgr. Patrika
Orlíka, Mgr. Petra Havrlanta a RNDr. Tomáše Grima, PhD., upraveného návrhu.
Z: ved. OVUP

T: 0

14.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
odkoupit část pozemku parc.č. 1133/5 (orná půda, asi 250 m2 ) v k.ú. Bohučovice za
účelem rozšíření sportoviště za cenu 50,00 Kč/m2. GP plán na oddělení zájmové části
pozemku a správní poplatek za zavkladování uhradí nabyvatel, daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí převodce.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
15.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
neprodat část pozemku parc.č. 1231/2 (ostatní plocha) v k.ú. Jakubčovice, ale doporučuje
řešit užívání tohoto pozemku pronájmem.
Z: ved. OVV
T: 0
16.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat část pozemku parc.č. 1578 (ostatní plocha, asi 75 m2) v k.ú. Bohučovice za
cenu 70,00 Kč/m2. GP na oddělení zájmové části, správní poplatek za zavkladování v
KN uhradí nabyvatel, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí převodce.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
17.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat pozemek parc.č. KN 659/29 (zastavěná plocha a nádvoří, 330 m2) v k.ú.
Hradec nad Moravicí za cenu 280,00 Kč/m2, tj. celkem 92.400,00 Kč. Správní poplatek
za zavkladování vlastnického práva v KN uhradí nabyvatel. Daň z nabytí nemovitých
věcí uhradí převodce.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV
T:0
18.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
přijmout právo služebnosti, spočívající ve strpění cyklostezky v bermě řeky Moravice
na pozemku parc.č. 352 a 2172/1 (oba vodní plocha) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí
ve vlastnictví Povodí Odry, s.p. za jednorázovou náhradu 8.640,00 Kč (bez DPH).
Znalecký posudek, GP a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
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Pokračování usnesení č. 18.02.2014/ZM
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu příslušných smluv podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

19.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
potvrdilo
ve funkci členů Revizní komise za město v DSO „ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí
a Branka u Opavy“ členy ZM pana Mgr. Jana Špičku a pana Jana Celtu.
Z: ved. OFaI

T: 0

20.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
cenu stočného pro rok 2015, která je stanovena ve výši 27,10 Kč/1m3 + DPH v sazbě
platné ke dni fakturace.
b) uložilo
připravit pro zasedání ZM k projednání návrh na zřízení fondu obnovy a rozvoje
splaškové kanalizace na území DSO „ČOV a kanalizace obcí Hradec nad Moravicí
a Branka u Opavy a Žimrovicích.
c) uložilo
zajistit analýzu výpočtu stočného podle příslušné legislativy s vazbou na zřízení fondu
obnovy a rozvoje splaškové kanalizace v Hradci nad Moravicí a Žimrovicích.
Z: ved. OFaI
T: 15.02.2015
21.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) zplnomocnilo
starostu města (místostarostu města) k podpisu případných darovacích smluv
doručených městu do 31.12.2014.
b) zplnomocnilo
radu města ke schválení případných rozpočtových opatření a změn týkajících se
transferů (tř. 4) na rok 2014 nad rámec ustanovení usnesení ZM č. 05.20.2014/ZM,
bod e), odrážka dvě.
c) uložilo
informovat členy ZM o případných opatřeních přijatých podle ustanovení části a) a b)
tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI
T: 15.02.2015
22.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
navýšení příspěvku na činnost příspěvkovým organizacím ve výši předpokládaných
odpisů (dodatek) za rok 2014.
b) schválilo
odvod prostředků z investičního fondu příspěvkových organizací města (dodatek) za
rok 2014 do rozpočtu města ve výši zúčtovaných odpisů v částce 6.955,00 Kč.
Z: ved. OFaI
T: 0
23.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
výsledky hospodaření města k 30.11.2014 a informace o stavech účtů k 30.11.2014.
Z: ved. OFaI
T: 0
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24.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
rozpočtová opatření schválená na schůzích RM dne 29.9., 21.10. a dne 24.11.2014 v
celkové výši 2.398.288,00 Kč.
b) schválilo
rozpočtová opatření na rok 2014 podle předloženého a v materiálech pro 2. schůzi ZM
založeného návrhu na celkovou výši rozpočtu 95.289.735,00 Kč.
Z: ved. OFaI

T: 0

25.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové provizorium Města Hradec nad Moravicí ve výši 1/12 za každý měsíc
původně schváleného rozpočtu města na rok 2014 zastupitelstvem města dne
17.2.2014 ve výši 89.221.486,00 Kč. Závazným ukazatelem jsou paragrafy platné
rozpočtové skladby.
Ve stejné výši bude poskytnut neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím města (pol. 5331).
Během platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny výdaje na již započaté
investiční akce.
Během platnosti rozpočtového provizoria je možno hradit i výdaje na mimořádné
havarijní situace.
Během platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny:
-

náklady na reprezentační ples města v roce 2015, kapitola 3399,

-

z kapitoly „bezpečnost a pořádek“ 5311 náklady na činnost Městské policie Opava
ve výši 50.000,00 Kč,
náklady na zájmovou činnost v kultuře z kapitoly 3392 ve výši 15.000,00 Kč,

-

členský příspěvek z kapitoly 2141 ve výši 12.000,00 Kč,

Rozpočtové provizorium bude platit do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu na
rok 2015.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
b) uložilo
nezahajovat v době rozpočtového provizoria nové investiční akce, stávající investiční
akce budou pokračovat podle možností finančních prostředků do výše rozpočtového
provizoria podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI
T: průběžně
26.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
vyřazení majetku města podle předloženého a v materiálech pro 2. zasedání
zastupitelstva města založeného návrhu v celkové hodnotě 946.193,75 Kč.
b) uložilo
předložit podklady pro vyřazení majetku města v elektronické podobě ke schválení na
příští zasedání ZM.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
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27.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o ukončení investiční akce "Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Hradec
nad Moravicí" v objemu 1.700.846,18 Kč.
b) rozhodlo
navýšit hodnotu nemovitostí svěřených do správy ZŠ Hradec nad Moravicí o částku
1.700.846,18 Kč Dodatkem ke smlouvě o svěření nemovitého majetku do správy.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Dodatku ke smlouvě podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města

T: 0

28.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
OZV města Hradec nad Moravicí č. 03/2014, kterou se ruší OZV č. 04/2013.
b) uložilo
zajistit zpracování Nařízení RM, kterým budou stanoveny požadavky pro umísťování
informačních, reklamních a propagačních zařízení ve městě.
Z: tajemník MěÚ

T: 31.03.2015

29.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
zřídit pro volební období 2014 - 2018 jako své poradní, iniciativní a kontrolní orgány
tyto sedmičlenné Výbory zastupitelstva města: Finanční výbor, Kontrolní výbor.
b) jmenovalo
předsedou Finančního výboru ZM pro volební období 2014-2018:
Jan Horák.
c) jmenovalo
tyto členy Finančního výboru ZM pro volební období 2014-2018:
Ing. Drahomíra Hertlová, Jana Muroňová, Anna Sonnková, Pavla Stoklasová,
Ing. Jan Stuchlík, Ing. Tomáš Wolf.
d) jmenovalo
předsedou Kontrolního výboru ZM pro volební období 2014-2018:
RNDr. Tomáš Grim, PhD.
e) jmenovalo
tyto členy Kontrolního výboru ZM pro volební období 2014-2018:
Mgr. Petr Havrlant, Jan Chovanec, Emil Kvasnička, Mgr. Patrik Orlík, Mgr. Jan
Špička, Mgr. Tomáš Volný
Z: místostarosta města

T: 0

30.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
odměny neuvolněným členům ZM, předsedům a členům Výborů ZM a předsedům a
členům Komisí RM podle předloženého a v materiálech pro 2. zasedání ZM založeného
návrhu pod názvem "Systém odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům
Výborů ZM a předsedům a členům Komisí RM pro volební období 2014-2018".
Z: tajemník MěÚ

T: 0
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31.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
plán zasedání ZM v roce 2015.
b) vzalo na vědomí
plán schůzí RM v roce 2015 pro předložení radě města dne 22.12.2014.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

32.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo
ve věci žádosti TJ Hradec nad Moravicí o převod půjčky poskytnuté TJ ve výši
300.000,- Kč na dar žádné usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
33.02.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
návrh zástupců obce Domoradovice na zřízení Osadního výboru Domoradovice.
b) zřídilo
Osadní výbor Domoradovice v počtu 7 členů.
c) určilo
členy Osadního výboru Domoradovice: Marek Černý, Martin Kowal, Eva Křížová,
Ludmila Řemelková, Karel Strak, Václav Šustek, Ing. Jaromír Vícha.
d) zvolilo
na základě doporučení občanů Domoradovic z řad členů Osadního výboru předsedou
Osadního výboru Domoradovice Martina Kowala.
Z: místostarosta města

T: 0

34.2.2014/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o dodatečném přistoupení obce Branka u Opavy a obce Skřipov do
sdružení obcí a měst na území Opavska "Dobrovolný svazek obcí Opavsko".
b) schválilo
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí pod názvem
„Dobrovolný svazek obcí Opavsko".
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku
obcí pod názvem „Dobrovolný svazek obcí Opavsko".
Z: místostarosta města

T: 0

Zpracoval:
Ing. Václav Žampa, v.r.
Ing. Jan Hrbáč, v.r.
Josef Vícha, v.r.
starosta města

Návrhová komise:
Mgr. Patrik Orlík, v.r.

Ing. František Sonnek, v.r.
Roman Celta, v.r.
místostarosta města

Poznámka :
Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 13 na MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.

