Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

9.
z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

26.10.2015
ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
vyjádření auditora města pana Turoně a advokáta Mgr. Romana Pospiecha, LL.M.,
k prominutí dluhu TJ Hradec nad Moravicí ve výši 100 000,- Kč na základě jednání
zastupitelstva města.
2.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
seznam procesních úkonů zpracovaný advokátem Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M. ve věci
žaloby města o vrácení části dotace ve výši 1 703 863,66 Kč vedené u Okresního soudu v
Opavě.
3.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
odkoupit pozemky p.č. st. 139 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 423 m2, p.č. 47/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 886 m2 a p.č. 1038 - ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 128 m2 vše v k.ú. Domoradovice z vlastnictví státu s právem hospodaření Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Hradec nad Moravicí za kupní
cenu 346.000,- Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí město. Zavkladování v KN zajistí
prodávající.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy podle části a) tohoto usnesení
4.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit zřízení práva služebnosti pro Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění
umístění vodovodní přípojky a a odvodnění budovy KD Domoradovice drenáží DN 80 v
pozemku p.č. 1041 k.ú. Domoradovice ve vlastnictví státu s právem hospodaření Státní
pozemkový úřad pro realizaci stavby za jednorázovou náhradu 100,-- Kč za 1 bm s tím, že
minimální náhrada bude 1.000,-- Kč. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v
KN zajistí a uhradí oprávněný.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu příslušných smluv o zřízení VB dle části a) tohoto usnesení
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5.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
doplňující informace týkající se zřízení pohotovosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Hradec nad Moravicí.
b) schválilo
zřízení pohotovosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí od roku 2016.
c) uložilo
zapracovat finanční částku 933 409,- Kč na pokrytí pohotovosti JSDH Hradec nad Moravicí do
návrhu rozpočtu města pro rok 2016 a zařadit jednotku do organizace města.
d) uložilo
zpracovat samostatný rozpočet jednotky na 1,5 úvazku včetně dohod o pohotovosti a včetně
statutu jednotky.
6.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
žádost SDH Bohučovice o navýšení finančních prostředků ve výši 234 000,- Kč a související
úpravu rozpočtu pro rok 2015
b) vzalo na vědomí
celkové náklady stavby pro město nepřekročí 1 000 000,- Kč.
7.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
předložené řešení chodníků před nákupním střediskem Hruška
8.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce: Zvýšení
bezpečnosti na silnici č. I/57 v Hradci nad Moravicí a Kajlovci - IV. etapa - chodníky Kajlovec,
ISPROFOND 5817510124 v max. výši 2 218 000,00 Kč
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu potřebných dokumentu k přijetí dotace dle bodu a) tohoto
usnesení
9.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
předloženou analýzu nabídek pojištění pro nové pojistné období a jejich detailní rozbor
zpracovaný společností RESPECT OSTRAVA, s.r.o. Ostrava.
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b) schválilo
na základě zpracované analýzy nabídek na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za
škodu uzavřít pojistnou smlouvu pro nové pojistné období od 15.11.2015 do 14.11.2016 se
stávajícím pojistitelem Generali pojišťovnou a.s. s celkovým ročním pojistným ve výši 255
430,- Kč.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Dodatku č. 10 k pojistné smlouvě.

10.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o finanční příspěvek na zhotovení a umístění pamětní desky na dům čp. 68, Zámecká
ulice v Hradci nad Moravicí u příležitosti 110. výročí narození sochaře Vincence Havla.
b) schválilo
poskytnutí finančního příspěvku formou daru na zhotovení pamětní desky na dům čp. 68,
Zámecká ulice v Hradci nad Moravicí u příležitosti 110. výročí narození sochaře Vincence
Havla ve výši 5000,- Kč.
11.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
rozpočtová opatření na rok 2015 dle předloženého a v materiálech pro 9. zasedání
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí založeného návrhu v celkovém objemu
585.000,00 Kč na celkovou výši 89.952.960,00 Kč.
12.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
revokovat své usnesení č. 08.08.2015/ZM část b) ze dne 21. 9. 2015 na tento text:
prodat byt č. 7 v III. NP bytového domu čp. 590 na Lidické ul. v Hradci nad Moravicí + podíl ve
výši 7399/113542 na společných částech domu a zastavěného pozemku za cenu 1.200.000,-Kč. Úhrada kupní ceny bude provedena do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy. Správní
poplatek za zavkladování v KN a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí město
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy podle části a) tohoto usnesení
13.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
revokovat své usnesení č. 10.08.2015/ZM ze dne 21. 9. 2015 na tento text:
odkoupit část pozemku p.č. 304/14 (ostatní plocha) o výměře 215 m2 a část pozemku p.č.
304/8 (ostatní plocha) o výměře 64 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí od firmy
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SEMPRONEMO, s.r.o., Ostrava - Martinov, IČ: 02615169, za cenu 1,-- Kč za celý převáděný
pozemek o výměře 279 m2. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí město.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení

14.9.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
pronajmout pro Město Hradec nad Moravicí od vlastníka Lesy ČR s.p. Hradec Králové , IČ:
42196451 část pozemku p.č. 1759 (lesní pozemek) o výměře 37 m2 a část pozemku p.č. 1762
(lesní pozemek) o výměře 125 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí za cenu nájmu 1.620,-Kč/ročně na dobu určitou do 31. 12. 2019 za účelem umístění odstavné plochy na
předmětných částech pozemků
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení

Zpracovala:
Ing. Hana Vaculová , v.r.
tajemnice městského úřadu

Návrhová komise:
Emil Hennig , v.r.
Mgr. Patrik Orlík, v.r.
Jan Celta, v.r.
Josef Vícha ,v.r. starosta města
Roman Celta , v.r. místostarosta města

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