město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

15.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne
14. prosince 2020

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

Přijatá usnesení:
1.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednává
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, II. Zprávu o uplatňování územního plánu Hradec nad
Moravicí za období 2015 - 2019.
b) schvaluje
vyhovět připomínkám č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 a nepřihlížet k připomínce č. 5 ke II. Zprávě o uplatňování
územního plánu Hradec nad Moravicí za období 2015 - 2019.
c) schvaluje
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 3 Územního
plánu Hradec nad Moravicí v rozsahu zadání změny obsažené v kapitole E) projednané II. Zprávy o
uplatňování územního plánu Hradec nad Moravicí za období 2015 - 2019 se zohledněním
schváleného vyhodnocení připomínek.
d) schvaluje
, že Změna č. 3 Územního plánu Hradec nad Moravicí bude pořizována zkráceným postupem podle
ustanovení § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
e) schvaluje
, že podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, řešení Změny č. 3 Územního plánu Hradec nad Moravicí může v případě
řešení jednotlivých návrhů na změnu obsahovat prvky regulačního plánu.
Z: Ing. Martina Miklendová, oprávněná osoba pro výkon územně plánovací činnosti
2.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
pojmenovat ulici na p.č. 690 názvem Stránka, jako pokračování stávající ulice Stránka, podle
předloženého a v podkladech pro 15. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
4.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu města Hradec nad Moravicí, podporovaná
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oblast: Předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva vč. veřejnoprávní smlouvy paní xxxxx, Žimrovice ve výši
150.000 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 vč. veřejnoprávní smlouvy paní xxxxx, Hradec nad
Moravicí ve výši 150.000 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 vč. veřejnoprávní smlouvy panu xxxxx, 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 vč. veřejnoprávní smlouvy paní xxxxx, Hradec nad
Moravicí ve výši 150.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
přijetí dotace na realizaci projektu: Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí, č.
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012157 z Operačního programu Životního prostředí v maximální výši
12.372.367,10 Kč, tj. 85 % z uznatelných nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
informace o hospodaření dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka
u Opavy.
b) bere na vědomí
výši poplatku za stočné na území Hradce nad Moravicí a Branky u Opavy na rok 2021 tj. 38,66 Kč/1
m3 + DPH v sazbě platné ke dni fakturace.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
s účinnosti od 1. 1. 2021 úpravu poplatku za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod
(stočného) v části obce Žimrovice na 33,96 Kč/m3 + DPH v sazbě platné ke dni fakturace (datum
zdanitelného plnění je předání údajů o spotřebě vody SmVaK Ostrava a.s.).
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
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8.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
odkoupit část pozemku p.č. 1198/9 (ostatní plocha) o výměře 20 m2 od vlastníka pana xxxxx, Hradec
nad Moravicí, za cenu 2.000 Kč. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx, Hradec nad Moravicí o odkoupení části pozemku p.č. 64/2 (zahrada) v k. ú. Hradec
nad Moravicí o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
prodat část pozemku p.č. 64/2 (zahrada) o výměře cca 50 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí paní xxxxx,
Hradec nad Moravicí za cenu 200 Kč/m2, tj. celkem 10.000 Kč. Vyhotovení geometrického plánu a
správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhoduje
odkoupit část pozemku p.č. 386 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Žimrovice o výměře cca 4 m2 od
vlastníků xxxxx a xxxxx, Žimrovice za cenu 100 Kč/ m2, tj. 400 Kč. Vyhotovení geometrického plánu a
správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
b) rozhoduje
odkoupit část pozemků p.č. 383 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 43 m2 a p.č. 740
(orná půda) o výměře 154 m2, to vše v k. ú. Žimrovice od vlastníků xxxxx, Žimrovice; xxxxx, Opava;
xxxxx, Žimrovice za cenu 100 Kč/ m2, tj. 19.700 Kč. Vyhotovení geometrického plánu a správní
poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
c) rozhoduje
odkoupit část pozemků p.č. 223 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 157 m2 a p.č. 904
(orná půda) o výměře 589 m2, to vše v k. ú. Žimrovice od manželů xxxxx a xxxxx, Hradec nad Moravicí
za cenu 100 Kč/ m2, tj. 74.600 Kč. Vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí město.
d) rozhoduje
odkoupit část pozemku p.č. 905 (orná půda) v k. ú. Žimrovice o výměře cca 251 m2 od vlastníků
xxxxx, Dolní Životice a xxxxx , Žimrovice za cenu 100 Kč/ m2, tj. 25.100 Kč. Vyhotovení geometrického
plánu a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
e) rozhoduje
odkoupit část pozemku p.č. 739/2 (orná půda) v k. ú. Žimrovice o výměře cca 155 m2 od pana xxxxx,
Žimrovice za cenu 100 Kč/ m2, tj. 15.500 Kč. Vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí město.
f) rozhoduje
odkoupit část pozemku p.č. 739/1 (orná půda) v k. ú. Žimrovice o výměře cca 31 m2 od společnosti 1.
Hradecká zemědělská a.s., IČO 63479401, za cenu 100 Kč/ m2, tj. 3.100 Kč. Vyhotovení
geometrického plánu a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
g) rozhoduje
odkoupit část pozemku p.č. 387/3 (orná půda) v k. ú. Žimrovice o výměře 102 m2 od pana xxxxx,
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Opava za cenu 100 Kč/ m2, tj. 10.200 Kč. Vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí město.
h) rozhoduje
odkoupit část pozemku p.č. 388 (orná půda) v k. ú. Žimrovice o výměře 21 m2 od vlastníků xxxxx,
Žimrovice a xxxxx, Opava za cenu 100 Kč/ m2, tj. 10.200 Kč. Vyhotovení geometrického plánu a
správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
směnit část pozemku p.č. 253 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Žimrovice o výměře cca 125
m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za část pozemku p.č. 221/5 (ostatní plocha, manipulační
plocha) v k. ú. Žimrovice o výměře 90 m2 ve vlastnictví manželů xxxxx, Hradec nad Moravicí 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 žadatel i město rovným
dílem.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
návrh "Statutu fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku".
b) ruší
s okamžitou platností "Statut fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku" ze dne 8. 6.
2015.
c) vydává
"Statut fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku" podle předloženého a v
podkladech pro 15. zasedání zastupitelstva města založeného materiálu s tím, že kde se hovoří o
„radě města“, bude nahrazeno „zastupitelstvem města“ a čl. III. odst. 2 se vypouští.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
13.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
aktualizaci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Domoradovice
ze dne 27. 11. 2020.
b) schvaluje
aktualizaci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Domoradovice
ze dne 27. 11. 2020.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
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žádost Osadního výrobu Domoradovice ve věci převedení částky 250.000 Kč do rozpočtu města na
rok 2021 na "realizaci technické a dopravní infrastruktury v obci Domoradovice."
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČO 70984549, s účinností od 15. 12. 2020.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
16.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
zřizovací listinu Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO
70984352, s účinností od 15. 12. 2020.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
17.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
poskytnutí dotace na rok 2020 na pokrytí odpisů těmto příspěvkovým organizacím:
- Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, v částce 91.896 Kč.
- Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, v částce 2.118 Kč.
- Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, v částce 7.282 Kč.
- Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, v částce 32.631 Kč.
b) ukládá
odvod do rozpočtu zřizovatele na základě provedené revize odpisových plánů za rok 2020 těmto
příspěvkovým organizacím:
- Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace ve výši 91.896 Kč.
- Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace ve výši 2.118 Kč.
- Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace ve výši 7.282 Kč.
- Základní škola a Mateřská škola Žimrovice ve výši 32.631 Kč.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
18.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
usnesení a zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného
dne 25. 11. 2020.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
19.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
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celkový rozpočet města Hradec nad Moravicí na rok 2021, včetně fondů jako schodkový s tím, že
schodek ve výši 62.558.200 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let. V příjmech i
výdajích je rozpočtovaná částka pro rok 2021 ve výši 178.820.640 Kč, včetně financování, úhrady
splátek dlouhodobých přijatých úvěrů a převodů ve výši 250.000 Kč do fondu vodohospodářského
majetku a 515.000 Kč do fondu zaměstnavatele.
b) schvaluje
neinvestiční příspěvky na provoz a příspěvky na pokrytí odpisů na rok 2021 těmto zřízeným
příspěvkovým organizacím:
Městská knihovna a informační centrum, okres Opava, příspěvková organizace, ve výši 4.357.100 Kč
na provozní činnost a částku 2.830 Kč na pokrytí odpisů,
Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, ve výši 1.133.000 Kč na provozní činnost a částku 268.200
Kč na pokrytí odpisů,
Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, ve výši 2.222.000 Kč na
provozní činnost a částku 1.065.460 Kč na pokrytí odpisů,
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, ve výši 2.900.000 Kč na
provozní činnost a částku 1.429.100 Kč na pokrytí odpisů,
Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, ve výši 7.804.100 Kč na provozní
činnost a částku 227.350 Kč na pokrytí odpisů.
c) ukládá
odvod do rozpočtu zřizovatele v roce 2021 ve výši odpisů těmto zřízeným příspěvkovým organizacím:
Městská knihovna a informační centrum, okres Opava, příspěvková organizace, ve výši 2.830 Kč,
Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, ve výši 268.200 Kč,
Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, ve výši 1.065.460 Kč,
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, ve výši 1.429.100 Kč,
Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, ve výši 227.350 Kč.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
20.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Hradec nad Moravicí na roky 2022 - 2024.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
21.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
plán zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města v roce 2021 podle předloženého a v
podkladech pro 15. zasedání zastupitelstva města založeného materiálu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
22.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
Program rozvoje města Hradec nad Moravicí na období let 2021 až 2024 podle předloženého a v
podkladech pro 15. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
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23.15.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
darovací smlouvu mezi dárcem - Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy, IČO 47815299, a
obdarovaným - město Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je dar pozemku p.č. st. 51 v k. ú.
Jakubčovice, jehož součástí je stavba bez č.p. (Kaple Navštívení Panny Marie), podle předloženého a v
podkladech pro 15. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z. Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
__________________________________________________________________________________
Zpracovala: Jana Pastyříková, 14. 12. 2020
Návrhová komise:
Emil Hennig, člen zastupitelstva města, v.r.
Jiří Stuchlík, člen zastupitelstva města, v.r
Ing. Drahomíra Hertlová, členka 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.
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