Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

6.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

24. června 2019
ve společenské místnosti
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Domoradovice podle předloženého
a v podkladech pro 6. zasedání zastupitelstva města založeného materiálu s tím, že bude zapracován
požadavek na zvýšení kapacity propustků P7, P9, P10 a P12 na DN 600.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
2.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o majetkoprávní narovnání skutečné trasy vedení plynovodního řádu v Benkovicích (pozemky
p.č. 273/1, p.č. 189/4, p.č. 189/3 a p.č. 274/6, to vše v k. ú. Benkovice).
b) uložilo
prověřit vlastnické právo města k plynovodnímu řádu a možnost změny trasování plynovodního řádu
do pozemků ve vlastnictví města včetně vyčíslení nákladů spojených s touto změnou.
c) uložilo
prověřit důvod změny trasování plynovodního řádu v návaznosti na stanovisko projektanta ze dne
30. 11. 2008.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 966/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad
Moravicí o výměře přibližně 81 m2 ve vlastnictví města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 10/1 (vodní plocha) o výměře 690 m2 v k. ú. Kajlovec ve
vlastnictví města.
b) rozhodlo
neprodat část pozemku p.č. 10/1 (vodní plocha, zamokřená plocha) o výměře 690 m2 v k. ú. Kajlovec.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
5.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 1701/3 (trvalý trávní porost) o výměře 229 m2
v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) rozhodlo
neprodat pozemek p.č. 1701/3 (trvalý trávní porost) o výměře 229 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
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6.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o směnu části pozemku p.č. 1032 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města za část pozemků p.č.
408/20 a p.č. 526 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví pana Ing. Tomáše Řemelky.
b) odložilo
projednání žádosti podle části a) tohoto usnesení na příští zasedání zastupitelstva města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
směnit část pozemku p.č. 408/15 (ostatní plocha) v k. ú. Domoradovice o výměře 81 m2 ve vlastnictví
právnické osoby, za část pozemku p.č. 692 (ostatní plocha) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 160 m2
ve vlastnictví města, dle přiloženého geometrického plánu. Vzhledem k rozdílné výměře a kvalitě
pozemků uhradí právnická osoba městu částku 100 Kč/m2, tj. celkem 7.900 Kč. Správní poplatek
za zavkladování v KN uhradí město. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle platné legislativy.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
8.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost, o odkoupení části pozemku p.č. 135/1 v k. ú. Jakubčovice.
b) uložilo
jednat o případné směně části pozemku p.č. 135/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) za pozemek p.č.
6/1 v k. ú. Jakubčovice.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
9.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o majetkoprávní narovnání pozemků p.č. 132/1, 132/2, 1188/2, 1231/1 vše v k. ú. Jakubčovice.
b) schválilo
záměr města prodat pozemek p.č. 1231/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 69 m2,
pozemek p.č. 1188/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 21 m2 vše v k. ú. Jakubčovice
ve vlastnictví města.
c) uložilo
zveřejnit záměr města prodat pozemky podle části b) tohoto usnesení po stanovenou dobu na úřední
desce městského úřadu.
d) rozhodlo
odkoupit pozemek p.č. 132/3 (zahrada) o výměře 17 m2 v k. ú. Jakubčovice za kupní cenu 70 Kč/m2.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
10.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy
za rok 2018 včetně příloh.
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Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
11.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
předložený návrh znění obecně závazné vyhlášky města Hradec nad Moravicí č. 1/2019, o nočním klidu.
b) vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Hradec nad Moravicí č. 1/2019, o nočním klidu podle předloženého
a v podkladech pro 6. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
Zastupitelstvo města nepřijalo předložený návrh usnesení v tomto znění:
„12.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Církevní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, se sídlem Zámecká 57, 74741 Hradec
nad Moravicí, IČ 00849821, o blíže nespecifikovanou dotaci na realizaci přístavby školy.
b) schválilo - neschválilo
poskytnutí finančního daru ve výši Kč Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí,
se sídlem Zámecká 57, 74741 Hradec nad Moravicí, IČ 00849821, z rozpočtu města Hradec nad Moravicí.
c) schválilo - neschválilo
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle části b) tohoto usnesení.“
Z: místostarosta města
13.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
usnesení a zápis z druhého jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
konaného dne 12. 6. 2019.
b) schválilo
plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí na rok 2019.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
14.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) souhlasí
s celoročním hospodařením města Hradec nad Moravicí za rok 2018, a to bez výhrad.
b) schválilo
závěrečný účet města Hradec nad Moravicí za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Hradec nad Moravicí za rok 2018.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
15.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
účetní závěrku města Hradec nad Moravicí za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018.
b) schválilo
převod výsledku hospodaření města Hradec nad Moravicí za rok 2018 na účet 432 - výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
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Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
16.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 3/2019 ve výši 1.359.760 Kč v příjmech a výdajích.
b) schválilo
poskytnutí účelového transferu Městské knihovně a informačnímu centru Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvkové organizace ve výši 272.500 Kč.
c) schválilo
poskytnutí účelového transferu Městské knihovně a informačnímu centru Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvkové organizace ve výši 56.800 Kč.
d) schválilo
poskytnutí účelového transferu Základní škole Hradce nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace ve výši 749.760 Kč.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
17.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
mezi městem Hradec nad Moravicí a Základní školou Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČ 70984344 na předfinancování realizace projektu: Hranice dokořán, registrační číslo:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972 ve výši 350.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
Zastupitelstvo města nepřijalo předložený návrh usnesení v tomto znění:
„18.6.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace ředitelky Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
Mgr. Radky Očadlíkové o požadavku rodičů budoucích prvňáčků nastupujících od 1. 9. 2019
na ZŠ v Hradci nad Moravicí, rozdělit počet žáků budoucí I. třídy do dvou samostatných tříd, s tím že
vyhovění tomuto požadavku si vyžádá dofinancování ze strany zřizovatele - města Hradec nad Moravicí.
b) schválilo
dofinancování navýšení neinvestičního příspěvku Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizace na rok 2020.“
Z: místostarosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 25. 6. 2019

Návrhová komise:
Petr Sonnek, člen zastupitelstva města, v.r.
Zdeněk Bareš, člen zastupitelstva města, v.r.
Ing. Jaromír Vícha, člen zastupitelstva města, v.r.
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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.
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