Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

5
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

20. 04. 2015
ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Přijatá usnesení:
01.05.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
zapojení Města Hradec nad Moravicí do projektu s názvem „Nákup dopravních
automobilů pro JPO“ jehož nositelem je Moravskoslezský kraj, přičemž vyčlení ze
svého rozpočtu částku na financování spoluúčasti na tomto projektu, a to ve výši 15 %
přímých realizačních nákladů projektu, v maximální výši však 600.000,00 Kč.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dokumentů pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVUP
T: 0
02.05.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost AMG Studio s.r.o. o odkoupení pozemků v areálu 1. Hradecké zemědělské
a.s. (část pozemku parc.č. 659/1 a parc.č. 659/51 v k.ú. Hradec nad Moravicí) dle
přiloženého zákresu v katastrální mapě o celkové výměře 18.507 m2 za účelem
vybudování Sportovního areálu Hradec nad Moravicí, se zaměřením na jezdectví
a navázáním na cykloturistiku.
b) uložilo
starostovi města jednat za účelem objasnění záměrů I. Hradecké zemědělské, a.s.
a ostatních subjektů na předmětném území.
Z: ved. OVV
T: 08.06.2015
03.05.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o přijetí žádosti o dotaci v rámci výzvy Konsolidace IT a nové služby TC
obcí, v rámci operačního programu 2.1 Zavádění ICT v území veřejné správy na
projekt pod názvem „Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy ve městě
Hradec nad Moravicí“.
b) uložilo
starostovi města seznámit členy zastupitelstva města s postupem od podání žádosti
na projekt „Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy ve městě Hradec
nad Moravicí“ až po současnou dobu.
Z: starosta města
T: 31.05.2015
04.05.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o záchranném archeologickém průzkumu prováděným Archeologickým
ústavem AV ČR Brno, v.v.i. se sídlem Čechyňská 363/19 Brno, při výstavbě odstavné
plochy a naučné stezky.
Z: starosta města
T: 0
Zpracoval:
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Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil:
Mgr. Petr Havrlant, v.r.; Bc. Vladimír Polášek, v.r.; Richard Vacula, v.r.
Roman Celta, v.r.
místostarosta města

Josef Vícha, v.r.
starosta města

