Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

3
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

2. 3. 2015
ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Kontrola usnesení:
Dlouhodobá usnesení č.:
02.03.2011/ZM,
Trvá plnění usnesení č.:
07.21.2014/ZM,
Splněno usnesení č.:
20.02.2014/ZM,
22.02.2014/ZM,

26.02.2014/ZM,

25.02.2014/ZM,

Přijatá usnesení:
01.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
podle předloženého a v materiálech pro 3. zasedání ZM založeného návrhu.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
02.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
požadavky na změny ve funkčním využití území týkající se vymezení ploch pro
bydlení a jejich zařazení (prověření) do Změny č. 2 ÚP Hradec nad Moravicí;
b) schválilo
prověření změny ve funkčním využití pozemku parc. č. 1210/1 v kú Hradec
nad Moravicí (současný stav dle ÚPD - plochy přírodní - ÚSES), navrhované využití
BM - bydlení městské;
c) schválilo
prověření změny ve funkčním využití části pozemků parc. č. 144/1, 145 a 146 vše v kú
Benkovice (současný stav dle ÚPD NP - plochy přírodní - ÚSES), navrhované využití
BV - bydlení venkovské;
d) schválilo
zařazení požadavku na změnu ve funkčním využití části pozemku parc. č. 530/3 v kú
Bohučovice (současný stav dle ÚPD: NZ - plochy zemědělské), navrhované využití BV
- bydlení venkovské;
e) schválilo
prověření změny ve funkčním využití pozemků parc. č. 1197, 1198, 1199, 1216, 1223,
1239 a 1240 vše v kú Bohučovice (současný stav dle ÚPD: NS - plochy smíšené
nezastavěného území), navrhované využití BV - bydlení venkovské;
f) schválilo
prověření změny ve funkčním využití pozemků parc. č. 1196, 1219 a 1222 vše v kú
Bohučovice, navrhovatel MěÚ Hradec nad Moravicí, odbor výstavby a ÚP - pořizovatel
ÚPD; navrhované využití BV - bydlení venkovské;
g) neschválilo
zařazení požadavku na změnu ve funkčním využití pozemků parc. č. 2121/10
a 2121/7 oba v kú Hradec nad Moravicí (současný stav v ÚPD: NZ - plochy
zemědělské), navrhované využití - "polní cesta";
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h) neschválilo
zařazení požadavku na změnu ve funkčním využití pozemku parc č. 2121/7 v kú
Hradec nad Moravicí (současný stav dle ÚPD: NZ - plochy zemědělské), navrhované
využití BM - bydlení městské;
ch) schválilo
zařazení požadavku na změnu ve funkčním využití části pozemku parc. č. 6/1 v kú
Jakubčovice (současný stav dle ÚPD: NS - plochy smíšené nezastavěného území),
- bydlení venkovské;
Pokračování usnesení č. 02.03.2015/ZM
i) schválilo
prověření změny ve funkčním využití pozemků parc. č. 393, 394, 747 a části pozemku
parc. č. 748 vše v kú Žimrovice (současný stav dle ÚPD: NZ - plochy zemědělské),
navrhované využití BV - bydlení venkovské (příp. územní rezerva pro BV - bydlení
venkovské);
j) schválilo
prověření změny ve funkčním využití pozemků parc. č. 393, 394, 744, 747 a části
pozemku parc. č. 545 vše v kú Žimrovice (současný stav dle ÚPD NZ - plochy
zemědělské a NS - plochy smíšené zastavěného území), navrhované využití BV bydlení venkovské (příp. územní rezerva pro BV - bydlení venkovské);
k) neschválilo
zařazení požadavku na změnu ve funkčním využití pozemku parc. č. 530/6 a 392/1
oba v kú Bohučovice (současný stav dle ÚPD: NZ - plochy zemědělské a NP - plochy
přírodní - ÚSES), navrhované využití BV - bydlení venkovské);
l) schválilo
zařazení požadavku na změnu ve funkčním využití části pozemků parc. č. 1116,
1119/1 a 1119/3 vše v kú Bohučovice (současný stav dle ÚPD: NS-4 - smíšené plochy
nezastavěného území), navrhované využití BV - bydlení venkovské;
m) neschválilo
zařazení požadavku na změnu ve funkčním využití pozemků parc. č. 835/36, 835/41,
835/43, 846/6 852 a 854 vše v kú Jakubčovice (současný stav dle ÚPD: BV - bydlení
venkovské a NZ - plochy zemědělské), navrhované využití BV - bydlení venkovské;
n) rozhodlo
revokovat své usnesení č. 03.23.2014/ZM ze dne 15.09.2014 a nahradit jej usnesením
novým - písm. o) tohoto usnesení;
o) schválilo
zařazení požadavku na změnu ve funkčním využití částí pozemků parc. č. 119, 124,
221 a 224 vše v kú Žimrovice (současný stav dle ÚPD: PZ - veřejná prostranstvízeleň), navrhovatel Město Hradec nad Moravicí; navrhované využití BV - bydlení
venkovské - řešit formou etapizace;
p) schválilo
zařazení požadavku na umisťování staveb do 25 m2 v plochách pro bydlení, na
kterých se nenachází stavba rodinného domu nebo rekreačního objektu, pozemek
parc. č. 956 v kú Žimrovice, rozšíření návrhu: MěÚ Hradec nad Moravicí, odbor
výstavby a ÚP - pořizovatel ÚPD - všechny plochy pro bydlení); navrhovaná změna
formou regulativu v textové části - v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.;
q) schválilo
prověření změny ve funkčním využití pozemku parc. č. 1851 v kú Hradec nad
Moravicí (současný stav dle ÚPD: OVK-1 - občanská vybavenost komerční),
navrhovatel Fitcom s.r.o., navrhované využití BV - bydlení venkovské;
r) neschválilo
zařazení požadavku na zrušení navrhovaného chodníku z platné ÚPD na pozemcích
parc. č. 582/5 a 580/11 oba v kú Hradec nad Moravicí, navrhované využití BM - bydlení
městské – chodník;
s) schválilo
prověření změny ve funkčním využití části pozemku parc. č. 582/5 v kú Hradec
nad Moravicí (současný stav PZ - veřejná prostranství-zeleň), navrhované využití BM bydlení městské (zmenšení plochy pro veřejnou zeleň, zvětšení plochy pro bydlení);
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t) vzalo na vědomí
nezařazení požadavku na možnost odkanalizování novostavby rodinného domu na
pozemku parc. č. 625/3 v kú Hradec nad Moravicí do žumpy (současný stav: povinnost
napojit se na veřejnou kanalizaci dle příslušných právních předpisů);
u) neschválilo
zařazení požadavku na zrušení navrhované místní komunikace na pozemku parc. č.
625/3 v kú Hradec nad Moravicí, navrhované využití BM - bydlení městské komunikace.
Z: ved. OVUP
T: 0
03.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
požadavky na změny ve funkčním využití území týkající se vymezení ploch pro výrobu
a ploch občanského vybavení a jejich zařazení (prověření) do Změny č. 2 ÚP Hradec
nad Moravicí;
b) neschválilo
zařazení požadavku na změnu ve funkčním využití pozemku parc. č. 265 v kú
Bohučovice za účelem umístění větrných elektráren (současný stav dle ÚPD:
navrhované využití VL – výroba a skladování;
c) schválilo
zařazení požadavku na doplnění textové části ÚP o možnost zřízení vzdělávacího
zařízení typu firemní (podniková) mateřská škola či dětská skupina do plochy VL výroba a skladování - lehký průmysl (areál BRANO a.s.), navrhovatel BRANO a.s.;
navrhovaná změna formou regulativu v textové části;
d) schválilo
zařazení požadavku na doplnění textové části ÚP o možnost chovu koní pro
sportovní, rekreační a terapeutické účely na pozemcích parc. č. 652/3, 652/4, 652/5
(současný stav dle ÚPD: OVK - občanské vybavení komerčního typu), 656, 657,
659/2, 659/20, 659/21, 659/22, 659/31, 659/32, 659/33, 659/34, 659/35, 659/37,
659/38, 659/39, 659/40, 659/70, 661/8 a 661/9 (současný stav dle ÚPD: VL - výroba
a skladování - lehký průmysl) vše v kú Hradec nad Moravicí, návrh: spojení do jedné
plochy a zařazení do OVK-3 občanské vybavení komerční + změna regulativu v
textové části;
e) schválilo
zařazení návrhu na změnu ve funkčním využití pozemků parc. č. 652/6, 653/1, 653/2,
653/5, 653/6, 653/7 a 653/10 vše v kú Hradec nad Moravicí (současný stav dle ÚPD:
OVK - občanské vybavení komerčního typu), navrhovatel MěÚ Hradec nad Moravicí,
odbor výstavby a ÚP - pořizovatel ÚPD; navrhované využití BV - bydlení venkovské;
f) schválilo
zařazení návrhu na změnu ve funkčním využití pozemků parc. č. 1848/3 a 1848/5 oba
v kú Hradec nad Moravicí, místní část Kajlovec (současný stav dle ÚPD: SV-1 smíšené obytné venkovské), navrhovatel MěÚ Hradec nad Moravicí, odbor výstavby
a ÚP - pořizovatel ÚPD; navrhované využití VZ - výroba zemědělská.
Z: ved. OVUP

T: 0

04.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
ostatní požadavky na změny ve funkčním využití území do Změny č. 2 ÚP Hradec
nad Moravicí a jejich zařazení (prověření) do Změny č. 2 ÚP Hradec nad Moravicí;
b) nepřijalo
k zařazení požadavku na změnu ve funkčním využití pozemků nebo částí pozemků
parc.č. 492/1, 507/1, 510, 511, 512, 581/1, 582/1, 583, 824, 833, 838/1, 838/2, 845/2,
845/3, 845/7, 845/8, 1072/1, 1073/1, 1074/1, vše v kú Bohučovice a části pozemku
parc.č. 1935/1 v kú Hradec nad Moravicí dle stanoveného dobývacího prostoru na
základě rozhodnutí SmKNV z roku 1966 a rozšířeného rozhodnutím SmKNV z roku
1986 (současný stav dle ÚPD: NS - plochy smíšené nezastavěného území, NZ -
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plochy zemědělské a NL - plochy lesní), navrhovatel Kamenolomy ČR s.r.o.,
navrhované využití TN - povrchová těžba nerostů žádné usnesení;
c) schválilo
prověření požadavku na doplnění textové části ÚP o možnost provozovat letní
táborové pobyty dětí ve stavbách dřevěných oplachtovaných přístřešků
a podsadových stanů (tábořiště) na pozemcích parc. č. 633, 634 a 635 vše v kú
Domoradovice (současný stav dle ÚPD: NP - plochy přírodní - ÚSES), navrhovatel
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR; navrhovaná změna formou úpravy regulativu
v textové části ÚP pro celou zájmovou plochu - plocha přírodní;
Pokračování usnesení č. 04.03.2015/ZM
d) schválilo
prověření výkresu VPS - veřejně prospěšné stavby v návaznosti na příslušné právní
předpisy upravující veřejně prospěšné stavby a s tím související možnost omezení
vlastnického práva - navrhovatel MěÚ Hradec nad Moravicí, odbor výstavby a ÚP pořizovatel ÚPD;
e) schválilo
prověřit požadavky na zrušení navrhovaných staveb veřejné dopravní a technické
infrastruktury - vodovod, plynovod a šířková rekonstrukce místní komunikace na
pozemcích parc. č. 2022/4 a 2023/1 oba v kú Hradec nad Moravicí a na zrušení jejich
vymezení jako VPS - veřejně prospěšné stavby, výkres VPS - veřejně prospěšných
staveb bude prověřen dle předchozího usnesení písm. d);
f) neschválilo
zařazení požadavku na zrušení zastavitelné plochy pro bydlení Z11 (vlastník pozemku
fyzická osoba) na pozemcích parc. č. 2024/4, 2025/16, 2026/5, 2026/7, navrhované
využití NP - plochy přírodní – ÚSES;
g) schválilo
prověření požadavku na zrušení zastavěného území na pozemku parc. č. 2055 v kú
Hradec nad Moravicí (současný stav dle ÚPD: RI - rekreace individuální);
h) neschválilo
zařazení požadavků na úpravy textové části ÚP týkající se ÚSES a OVK-2, úpravy
výkresové části týkající se grafického rozlišení a vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, úpravy trasy vodního toku a úpravy zastavěného území;
ch) neschválilo
zařazení požadavků na úpravy textové části ÚP týkající se urbanistické koncepce
a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití;
i) neschválilo
zařazení požadavků týkajících se řešení dopravní situace - ulice Lidická a ulice
Na Tylovách v Hradci nad Moravicí.
Z: ved. OVUP
T: 0
05.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o hospodaření DSO: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka
u Opavy.
b) vzalo na vědomí
informace o průběhu realizace a přípravy závěrečného vyhodnocení projektu:
„Odvádění a likvidace odpadních vod obcí Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy“.
Z: ved. OFaI
06.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
přehled podaných a připravovaných žádostí o dotaci.

T: 0
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b) rozhodlo
projednat projektové záměry na období 2014 - 2020 na samostatném zasedání ZM.
c) schválilo
přijetí dotace na projekt: „Kvetoucí spolupráce Hradce nad Moravicí a Baborowa",
reg. číslo CZ.3.22/3.3.04/15.04472 ve výši 8.467,55 € v rámci OP přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013, poskytovatel Euroregion
Silesia.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Smlouvy o financování podle bodu c) tohoto usnesení.
Z: starosta

T: 30.03.2015

07.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce veřejného WC, Hradec n./M."
do programu: Národní program podpory cestovního ruchu v roce 2015, podprogram:
Cestování dostupné všem, 117D71300, poskytovatel MMR ČR.
b) schválilo
v případě získání dotace z MMR, podprogram: Cestování dostupné všem, 117D71300
realizaci akce: "Rekonstrukce veřejného WC, Hradec n./M." v roce 2015.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dokumentů pro naplnění části a) a b) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0

08.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
navržené opatření v rámci Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření v obci Hradec nad Moravicí, které byly vybrány pracovní
skupinou pro podrobnější rozpracování.
Z: ved. OFaI
T: 0
09.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
plán financování obnovy vodohospodářského majetku města, část Žimrovice na
období 2016-2025 ve výši 200.000,- Kč ročně, poprvé v roce 2015.
b) schválilo
Statut fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku.
c) vzalo na vědomí
informaci, že od roku 2016 se předpokládá zvýšení stočného tak, aby se mohl začít
postupně a pravidelně plnit fond obnovy podle plánu obnovy, přičemž nesmí dojít k
navýšení ceny stočného nad sociálně únosnou mez pro obyvatelstvo. Nová cena
stočného v části obce Žimrovice bude předložena k projednání na zasedání ZM dne
21. 09. 2015 s platností od 01. 01. 2016.
d) uložilo
stanovit odpovědnou osobu za plnění povinností v oblasti naplňování fondu obnovy
vodohospodářského majetku v části Žimrovice.
e) uložilo
předložit na příští zasedání zastupitelstva města přehled ekonomické náročnosti na
provoz a údržbu ČOV Žimrovice zpracovaný provozovatelem ČOV.
Z: ved. OFaI
10.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města

T: 26.05.2015
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a) schválilo
zajištění vypracování upravené projektové dokumentace na stavbu „Sociální zařízení
a tribuna TJ Hradec n/M" ve stupni realizačního projektu v rozsahu zadávací
dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Upravený projekt bude
zpracován dle varianty předložené na jednání Valné hromady TJ.
b) schválilo
uvolnění finanční částky ze zvláštního účtu vytvořeného na krytí nákladů spojených se
zajištěním podkladů pro podání eventuální další žádosti o finanční dotaci a pro
zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby „Sociální zařízení a tribuna TJ
Hradec n/M".
Pokračování usnesení č. 10.03.2015/ZM
c) schválilo
vypracování projektové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce kulturního domu
Domoradovice" ve stupni pro vydání stavebního povolení a zpracování zadávací
dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.
d) rozhodlo
zařadit do rozpočtu města pro rok 2015 nezbytně nutnou finanční částku na zajištění
vypracování projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele stavby na
stavbu „Rekonstrukce kulturního domu Domoradovice".
Z: ved. OFaI

T: 31.03.2015

11.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
přijetí účelové dotace ve výši 2.500.000,00 Kč na pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky pro obecní část Jakubčovice.
b) zplnomocnilo
starostu města (místostarostu města) k podpisu příslušných dokumentů k přijetí
dotace podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVUP
T: 0
12.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 959 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Domoradovice
o výměře 165 m2, za cenu 70,00 Kč/m2.
Geometrický plán, správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí kupující,
vypracování kupní smlouvy a daň z nabytí nemovitých věcí zajistí a uhradí prodávající.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

13.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat oplocenou část pozemku parc.č. 1008/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
v k.ú. Domoradovice o výměře cca 40 m2 za cenu 70,00 Kč/m2. Geometrický plán,
správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí kupující, vypracování kupní
smlouvy a daň z nabytí nemovitých věcí zajistí a uhradí prodávající.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0
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14.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
předat do výpůjčky budovu Kulturního domu v Domoradovicích čp. 68 na pozemku
parc.č. st. 139 a pozemku parc.č. st. 140 v k.ú. Domoradovice bez zastavěných
pozemků Sboru dobrovolných hasičů Domoradovice k samostatnému hospodářskému
využití.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy o výpůjčce dle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

15.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
nabídku s.r.o. Smurfit Kappa Czech Žebrák na prodej pozemku parc.č. 304/3 v k.ú.
Hradec nad Moravicí.
b) rozhodlo
odkoupit pozemek parc.č. 304/3 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře
1.872 m2 od vlastníka Smurfit Kappa Czech s.r.o. Žebrák za cenu 300,00 Kč/m2.
Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí
uhradí prodávající.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

16.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat část pozemku parc.č. KN 833/18 (ostatní plocha) o výměře 2 m2 v k.ú. Hradec
nad Moravicí za cenu 200,00 Kč/m2. Geometrický plán, správní poplatek za
zavkladování v KN zajistí a uhradí kupující, vypracování kupní smlouvy a daň z nabytí
nemovitých věcí zajistí a uhradí prodávající.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

17.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
záměr směnit pozemek parc.č. 1432/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Hradec nad Moravicí
o výměře 423 m2 ve vlastnictví města za část pozemku parc.č. 1432/1 (trvalý travní
porost) v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví fyzické osoby o stejné výměře.
b) uložilo
zveřejnit záměr směnit pozemky podle části a) tohoto usnesení po stanovenou dobu
na úřední desce a internetu a předložit k projednání na příští zasedání ZM.
Z: ved. OVV

T: 26.05.2015

18.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo ve věci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
žádné usnesení.
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Z: místostarosta

T: 0

19.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o možnostech a podmínkách pro digitální projekci podle specifikace DCI
v kině Hradec nad Moravicí.
b) schválilo
záměr digitalizace kina v Hradci nad Moravicí podle specifikace DCI.
Z: místostarosta

T: 0

20.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřené dne
27.02.2012 mezi městem, TJ Hradec nad Moravicí a SK LAMA, o.s.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatku smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

21.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o mimosoudním vyrovnání mezi městem a společností SK Lama, o.s.
b) schválilo
dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu msta uzavřené dne
13.12.2004 mezi městem a SK LAMA, o.s.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatku smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. UT

T: 0

22.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Darovací smlouvu mezi společností Smurfit Kappa Czech s.r.o. a městem na finanční
dar ve výši 50.000,00 Kč na vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení na vybudování propustku v úseku napojení točny autobusů a napojení vjezdu
do firmy Smurfit Kappa Czech s.r.o. na silnici III/44334 v k.ú. Žimrovice.
b) vzalo na vědomí
rozpočtová opatření schválená Radou města Hradec nad Moravicí dne 22.12.2014.
Celková výše rozpočtu města na rok 2014 je 95.289.735,00 Kč.
Z: ved. OF

T: 0

23.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
aktualizovaný rozpočtový výhled města na rok 2016 a rozpočtový výhled města na rok
2017.
Z: ved. OFaI
T: 0
24.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
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a) schválilo
Rozpočet města Hradec nad Moravicí jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 70.920.966,- Kč
Financování ve výši 2.952.429,- Kč
Celkové zdroje ve výši 73.873.395,- Kč
Celkové výdaje ve výši 73.873.395,- Kč.
b) schválilo
závazné ukazatele návrhu rozpočtu města na rok 2015 subjektům uvedeným na str. 5
předloženého materiálu k rozpočtu města na rok 2015.
c) schválilo
tvorbu a čerpání prostředků z Fondu zaměstnavatele pro rok 2015.
d) zplnomocnilo
jednotlivé správce paragrafů (kapitol) k detailnímu rozpisu rozpočtu.
Pokračování usnesení č. 24.03.2015/ZM
e) zplnomocnilo
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. a) Zákona 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, k provádění následujících rozpočtových opatření
radu města:
- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků (dotací) z jiných
rozpočtů a jejich použití (finanční výše bez omezení),
- ke změnám v položkách 1122 a 5362 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů
právnických osob, kde je obec poplatníkem a zároveň i příjemcem sdílené daně,
- použití rozpočtové rezervy (Odpa 6112 ve výši 250.000,00 Kč),
- u ostatních rozpočtových opatření (dochází ke změně salda rozpočtu) v době mezi
řádnými zasedáními zastupitelstva města do celkové výše 1.000.000,00 Kč (na
každé samostatné schůzi rady města mezi zasedáními zastupitelstva města).
Z: ved. OFaI

T: 0

25.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., OZV č. 01/2015, kterou se mění a
doplňuje OZV č. 02/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

26.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., OZV č. 02/2015, kterou se ruší OZV
č. 03/1996 o užívání městského znaku a praporu města.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

27.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
vyřazení majetku města podle předloženého a v materiálech pro 3. zasedání
zastupitelstva města založeného návrhu v celkové hodnotě 946.193,75 Kč.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

28.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
návrh zástupců obce Jakubčovice na zřízení Osadního výboru Jakubčovice.
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b) rozhodlo
zřídit v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.Osadní výbor Jakubčovice v
počtu 9 členů.
c) jmenovalo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., členy Osadního výboru
Jakubčovice tyto občany Jakubčovic:
Mgr. Milan Bátor, DiS; Milan Onderka; Václav Orlík, Vítek Orlík; Mgr. Hana Sokolová;
Ing. František Sonnek; Petr Sonnek; Mgr. Zuzana Týnová; Marie Žídková.
d) jmenovalo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a na základě doporučení občanů
Jakubčovic, z řad členů Osadního výboru předsedou Osadního výboru Jakubčovice
pana Václava Orlíka.
Z: místostarosta
T: 0
29.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Statut Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
podle předloženého a v materiálech pro 3. zasedání ZM založeného návrhu.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

30.03.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Zprávu o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Opavsko za rok 2014.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

Zpracoval: Ing. Václav Žampa, v.r.
Návrhová komise:
Emil Hennig, v.r.
Ing. Jan Hrbáč, v.r.
Mgr. Radka Očadlíková, v.r.
Josef Vícha, v.r.
starosta města

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.

