Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

12.
z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

31. března 2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Přijatá usnesení :
1.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Volební řád Ustavujícího zastupitelstva města Hradec nad Moravicí pro volbu starosty města,
místostarosty města a dalších členů rady města schválený usnesením č. 06.01.2014/ZM dne
10.11.2014, platný pro volební období 2014-2018.
2.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
zvolilo
volební komisi v souladu s Volebním řádem Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města, pro
volbu starosty města,místostarosty města a dalších členů rady města ve složení:
předseda: Jan Horák
člen: Ing. František Sonnek
člen: Mgr. Hana Nováková Sonnková
3.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
odvolání pana Richarda Vaculy z funkce člena rady města.
4.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
zvolilo
do funkce člena rady města Hradec nad Moravicí Mgr. Petra Havrlanta.

5.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
k tomuto bodu nebyl podán žádný návrh na kandidáta do funkce místostarosty města ,
neproběhlo hlasování.
citace návrhového usnesení:
Zastupitelstvo města
a) zvolilo
do funkce místostarosty města Hradec nad Moravicí pana/paní ......................... s účinností
od 31.03.2016.
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6.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
souhlasí
s podáním dotační žádosti příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice (IČ: 70984549) v rámci programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty pro školní rok 2016/2017 (kód programu 1617/E) vyhlášené Krajským úřadem pro
Moravskoslezský kraj

7.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o majetkoprávním narovnání mezi TJ, městem a skupinou Lama.
b) odložilo
rozhodnutí o vrácení daru dle uzavřené Darovací smlouvy mezi městem a TJ Hradec nad
Moravicí ze dne 2.1.2008.
c) odložilo
zveřejnění záměru města prodloužit termín vrácení daru v případě nesplnění podmínek
uzavřené Darovací smlouvy mezi městem a TJ Hradec nad Moravicí ze dne 2.1.2008 do
konce roku 2017.
d) odložilo
záměr města prodloužit dobu nájmu sjednanou v uzavřené Nájemní smlouvě č. 6171200710
ze dne 19.3.2008 mezi městem a TJ Hradec nad Moravicí na dobu určitou do 31.12.2036.
e) odložilo
schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 13.12.2004,
jejichž předmětem je využití dosud nepoužité části dotace poskytnuté dle Smlouvy ve výši
1.703.893,- Kč .
h) odložilo
vydání souhlasného návrhu SK Lama o.s. , Hradec nad Moravicí přerušit řízení vedené u OS
Opava, pod.č. 106 C 1/2014 ve věci vrácení části dotace poskytnuté dle Smlouvy ve výši
1.703.893,- Kč z důvodu probíhajících jednání o mimosoudním vyřešení sporu.
8.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit záměr města směnit část pozemku p.č. 659/51 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře cca 2500 m2 ve vlastnictví města za pozemek p.č. 1427 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 827 m2 a část pozemku p.č. 1011/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 60 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví fyzické osoby
b) uložilo
zveřejnit záměr města směnit pozemky dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit k rozhodnutí na dubnovém jednání ZM
9.12.2016/ZM
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Zastupitelstvo města
a) schválilo
uvolnění částky 3 mil. Kč z rozpočtu města na rok 2016 na stavební akci „Rekonstrukce druhé
části první etapy obecních cest včetně kanalizace v Jakubčovicích“ čerpáním do konce roku
2016.
b) rozhodlo
pokračovat v roce 2016 s projektovou a investiční přípravou na druhé etapě „Rekonstrukce
obecních cest včetně kanalizace v Jakubčovicích“ (rozumí se obecní cesta s názvem „Za
mateřskou školou“) - zodpovídá vedení města a vedoucí odboru majetku a investic.
c) uložilo
vedení města zajistit příslušné stavební povolení na předmětnou stavební akci
„Rekonstrukce druhé části první etapy obecních cest včetně kanalizace v Jakubčovicích“
v termínu do 31.5.2016.
d) uložilo
vedení města vypsat výběrové řízení a vybrat příslušnou realizační firmu na předmětnou
stavební akci „Rekonstrukce druhé části etapy obecních cest včetně kanalizace
v Jakubčovicích v termínu do 31.5.2016.
e) rozhodlo
použít na krytí částky 3 mil. Kč dle části a) tohoto usnesení z přebytku hospodaření
z minulých let.

10.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
zřízení speciálního podúčtu za účelem rekonstrukce Národního domu v Hradci nad Moravicí.
b) schválilo
převedení finančních prostředků na podúčet uvedený v části a) tohoto usnesení ve výši 3 mil.
Kč nejpozději do 30.6.2016.
c) rozhodlo
o čerpání z podúčtu uvedeného v části a) tohoto usnesení pouze se souhlasem zastupitelstva
města za účelem rekonstrukce Národního domu v Hradci nad Moravicí.
d) schválilo
Úpravu rozpočtu s tím, že finanční prostředky budou čerpány z přebytku hospodaření
minulých let.
e) uložilo
vedení města informovat o zřízení podúčtu uvedeného v části a) tohoto usnesení a jeho
účelu veřejnost.
f) uložilo
vedení města připravit na pracovní zasedání v měsíci květnu 2016 podklady týkající se
Národního domu v Hradci nad Moravicí.

11.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
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schválilo
rozšíření inventarizační komise pro mimořádnou inventuru IT techniky o pana Ing. Jana
Vaňka.

12.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
příspěvek ve výši 360.000,- Kč na činnost TJ Hradec nad Moravicí pro rok 2016.
b) pověřilo
starostu města podpisem příslušných smluv nejpozději do 30.4.2016.
c) schválilo
Úpravu rozpočtu s tím, že finanční prostředky budou čerpány z přebytku hospodaření
minulých let ( 120 tis. Kč ).

13.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
pověřilo
starostu města zajištěním možnosti sprchování rozhodčích při domácích zápasech v objektu
hasičské zbrojnice nejpozději od 10.4.2016.

14.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
dočasné umístění mobilního sociálního zařízení v majetku TJ Hradec nad Moravicí na
pozemku parc. č. 944/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí za předpokladu dodržení zákonných
norem a předpisů.
b) pověřilo
starostu města k podpisu souhlasu uvedeného v části a) tohoto usnesení.

15.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
předložené informace na investiční akce v Národním domě pro rok 2016.
b) souhlasí
s podáním žádosti na Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie
vyhlášený v rámci nové výzvy státního Fondu kinematografie v roce 2016.
c) zplnomocnilo
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starostu města k podání žádosti dle části b) tohoto usnesení

16.12.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost osadního výboru Domoradovice o zařazení prioritních investic pro obce
Domoradovice, Filipovice a Zábřemí do programu investic města pro rok 2016.
b) neschválilo
podání žádosti o dotaci na realizaci stavebních prací projektu: Stavební úpravy KD
Domoradovice - zateplení a výměna oken, vč. změny zdroje do Operačního programu
Životního prostředí,prioritní osa 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov.

Zpracoval:
Jiří Mojczek, v.r.
vedoucí OM a I

Návrhová komise:
Mgr. Patrik Orlík , v.r.
Mgr. Radka Očadlíková, v.r.
Emil Hennig, v.r.
Josef Vícha, v.r., starosta 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.

