město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

19.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
konaného dne

13. září 2021
ve Sportovní hale
při Základní škole Hradec nad Moravicí,
Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
Dodatek č. 1 k Programu města Hradec nad Moravicí pro poskytován návratné finanční výpomoci na
předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. Výzva (tzv. Kotlíkové půjčky) včetně návrhu Smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu města Hradec nad Moravicí, podporovaná
oblast: Předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva včetně veřejnoprávní smlouvy panu Danielovi Bartuskovi,
bytem Fučíkova 385, Hradec nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
b) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu města Hradec nad Moravicí, podporovaná
oblast: Předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva včetně veřejnoprávní smlouvy panu Vladimírovi
Schindlerovi, bytem Pod Kalvárií 653, Hradec nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
c) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu města Hradec nad Moravicí, podporovaná
oblast: Předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva včetně veřejnoprávní smlouvy panu Romanovi
Plachkému, bytem Opavská 588, Hradec nad Moravicí ve výši 150.000 Kč.
d) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu města Hradec nad Moravicí, podporovaná
oblast: Předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva včetně veřejnoprávní smlouvy panu Antonínovi Jashkovi,
bytem Domoradovice 21, Hradec nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
e) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu města Hradec nad Moravicí, podporovaná
oblast: Předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva včetně veřejnoprávní smlouvy paní Ing. Evě Macákové,
bytem Slezská 86, Hradec nad Moravicí ve výši 150.000 Kč.
f) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu města Hradec nad Moravicí, podporovaná
oblast: Předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva včetně veřejnoprávní smlouvy paní Evě Parák Víchové,
bytem Jakubčovice 68, Hradec nad Moravicí ve výši 150.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
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3.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informace o hospodaření dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka
u Opavy.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí za období leden až červen roku 2021.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
5.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
změnu přílohy č. 1 - Nemovitý majetek svěřený k hospodaření do správy ke zřizovací listině Základní
školy Hradec nad Moravicí ze dne 27. 10. 2020 o částku 535.341 Kč.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
6.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informace o vývoji ve věci požadavků pana XXXXX, bytem XXXXX, které se vztahují k pozemku p.č. 924
v k. ú. Žimrovice.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
souhlasí
s rozdělením domu č.p. 715 na pozemku p.č. 844 v k. ú. Hradec nad Moravicí, na jednotky tak, jak
vyplývá z přiloženého Prohlášení vlastníka. Zastupitelstvo města současně souhlasí se zněním tohoto
prohlášení a s jeho vkladem do katastru nemovitostí.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
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8.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
směnit pozemek p.č. 25/2 (zahrada) o výměře 99 m2 v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec
nad Moravicí za část pozemku p.č. 25/3 (ostatní plocha) o výměře cca 15 m2, část pozemku p.č. 1256
(ostatní plocha) o výměře cca 12 m2 a část pozemku p.č. 747/49 o výměře cca 72 m2, ve vlastnictví
paní XXXXXX a pana XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Jakubčovice.
Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení zájmových částí pozemků a správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí žadatelé.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
směnit část pozemku p.č. 112/3 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 55 m2 ve vlastnictví
pana XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí za část pozemku p.č. 114/4 (trvalý travní porost) o
výměře cca 60 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Domoradovice, s
doplatkem za rozdílnou výměru ve výši 100 Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení
zájmových částí pozemků a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí pan XXXXX, bytem XXXXX,
Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijímá ve věci prodeje pozemku p.č. 306/4 a části pozemku p.č. 1027/1, to vše v k. ú. Hradec nad
Moravicí žádné usnesení.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost paní XXXXX, bytem XXXXX, o odkup pozemku p.č. 886 (trvalý travní porost) v k. ú. Žimrovice o
výměře 66 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
neprodat pozemek p.č. 886 (trvalý travní porost) v k. ú. Žimrovice o výměře 66 m2 ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 11 PRO, 0 PROTI, 6 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
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12.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
revokuje
své usnesení č. 11.11.2020/ZM ze dne 4. 5. 2020 takto: rozhodlo koupit od manželů XXXXX, bytem
XXXXX, Hradec nad Moravicí, část pozemku p.č. 31 (zahrada) o výměře 12 m2 a p.č. 11/1 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 9 m2, to vše v k. ú. Domoradovice za cenu 100 Kč za m2. Vyhotovení
geometrického plánu a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
aktualizaci návrhu nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Domoradovice ze dne 23. 7. 2021.
HLASOVÁNÍ: 14 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
b) nesouhlasí
s aktualizací návrhu nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Domoradovice ze dne 23. 7. 2021.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
doplnění podkladů technické dokumentace stavby "Technická a dopravní infrastruktura Žimrovice ul.
Mlýnská - Záhumenní".
HLASOVÁNÍ: 17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2021 ve výši 722.927 Kč v příjmech i výdajích.
b) schvaluje
poskytnutí účelového průtokového transferu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice, IČO 70984549, ve výši 248.927 Kč.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
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16.19.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
cenovou nabídku společnosti MDP GEO, s.r.o., IČO 25588303, na zpracování pasportu dešťové
kanalizace Jakubčovice ve výši 262.231 Kč včetně DPH.
b) rozhoduje
, že uzavírání případných dodatků v rámci zakázky je v pravomoci rady města.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
__________________________________________________________________________________
Zpracovala: Jana Pastyříková, 13. 9. 2021
Návrhová komise:
Ing. Drahomíra Hertlová, členka zastupitelstva města, v.r.
Ing. Jan Lindovský, člen zastupitelstva města, v.r.
Zdeněk Bareš, člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r

Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 12 na MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.

6. strana usnesení ZM č. 19 dne 13. 9.2021

