Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

8.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

16. prosince 2019
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:

1.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
rezignaci pana Martina Kowala na funkci člena Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí ke dni 5. 12. 2019.
b) vzalo na vědomí
Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu starosty, místostarosty (místostarostů) města
a dalších členů rady města ze dne 5. 11. 2018.
c) zvolilo
volební komisi pro volbu člena rady města ve složení:
pan Petr Sonnek – předseda,
pan Zdeněk Bareš – člen,
pan Richard Vacula st. - člen.
d) schválilo
volbu člena rady města veřejným hlasováním.
e) zvolilo
členem rady města pana Mgr. Drahomíra Hlačíka.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
2.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
doplněné informace ze strany právnické osoby Lesy České republiky, s.p., týkající se podmínek realizace stavby
"Rekonstrukce opevnění koryta toku Hradečná v intravilánu města".
b) schválilo
předložený návrh řešení opěrných zdí vodního toku Hradečná pomocí železobetonu s použitím matrice
a požadavek na využití ulice Podolská v Hradci nad Moravicí k zajištění dopravní obslužnosti stavby vozidly
o maximální hmotnosti včetně nákladu 20 t a za podmínky, že po realizaci stavby bude uvedená komunikace
uvedena do původního stavu.
c) rozhodlo
vyzvat právnickou osobu Lesy České republiky, s.p. k předložení geometrických plánů a znaleckých posudků
pro část pozemku p.č. 979 (ostatní plocha) o výměře cca 150 m2 a část pozemku p.č. 981/1 (ostatní plocha)
o výměře cca 90 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města za účelem prodeje právnické osobě
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
3.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
pravidla pro prodej a koupi pozemků městem podle předloženém a v podkladech pro 8. zasedání zastupitelstva
města založeného materiálu.
b) schválilo
pravidla pro prodej a koupi pozemků městem podle předloženém a v podkladech pro 8. zasedání zastupitelstva
města založeného materiálu.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
4.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o zatrubnění záchytného a odvodňovacího příkopu na pozemku p.č. 1/22 v k. ú. Domoradovice.
b) uložilo
jednat s žadateli o nalezení řešení zatrubnění záchytného a odvodňovacího příkopu na pozemku p.č. 1/22
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v k. ú. Domoradovice, které by bylo přijatelné jak pro město, tak pro žadatele, tak případně pro další dotčené
strany.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
5.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
odkoupit části pozemku p.č. 86/1 (ostatní plocha), označené v geometrickém plánu novým p.č. 86/7 o výměře
41 m2 a p.č. 86/4 o výměře 4 m2 v k. ú. Domoradovice od vlastníka za cenu 100 Kč/m2, tj. celkem 4.500 Kč.
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení nemovitých věcí p. č. st. 77 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 366 m2, jehož součástí
je budova občanské vybavenosti č.p. 55, dále pozemku p.č. 86/2 (zahrada) o výměře 829 m2, pozemku p.č.
86/6 (zahrada) o výměře 19 m2 a pozemku p.č. 86/7 (jiná plocha, ostatní plocha) o výměře 41 m2 vše v k.ú.
Domoradovice.
b) uložilo
nechat zpracovat (aktualizovat) znalecký posudek nemovitých věcí uvedených v části a) tohoto usnesení.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
8.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
návrh na rozmístění nových pozemků řešených v rámci akce "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Domoradovice" zpracovaný společností Geocentrum, s.r.o., IČ 47974460.
b) vzalo na vědomí
žádost 2. skautského oddílu Domoradovice o získání pozemků p.č. 534/1, p.č. 535/2 a p.č. 534/7 v k. ú.
Domoradovice v rámci pozemkových úprav do vlastnictví města.
c) projednalo
návrh na rozmístění nových pozemků řešených v rámci akce "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Domoradovice" zpracovaný společností Geocentrum, s.r.o., IČ 47974460.
d) nesouhlasí
s návrhem na rozmístění nových pozemků řešených v rámci akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Domoradovice“ zpracovaným společností Geocentrum, s.r.o.,
IČ 47974460.
e) rozhodlo
požadovat provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domoradovice tak, aby město
namísto pozemku, který je navržen přibližně na současných pozemcích p.č. 354/2 a 367/1, se stalo vlastníkem:
1. pozemků vedle komunikace na severním okraji Domoradovic, které leží na stávajících pozemcích
p.č. 208, 209, 210, 213/1, 215, 219, 220, 223, 224, 242/2, 242/3, 242/4, 242/6, 242/7, 242/8 a 242/9,
v takovém rozsahu, aby vznikl pozemek (tzv. veřejný prostor), který bude mít po celé své délce šířku
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nejméně 8 m s tím, že prioritně má město zájem o části stávajících pozemků p.č. 215, 219, 220, 223,
224, 242/2, 242/3, 242/4, 242/6, 242/7, 242/8 a 242/9;
2. pozemku na jihozápadním okraji Domoradovic (vedle vyhořelého seníku) mezi navrženými
komunikacemi a nefungujícím kravínem, který leží na stávajících pozemcích p.č. 408/8, 408/10,
408/11, 408/22, 408/24, 408/25, 408/26, 408/28, 408/29 a nezastavěnou část pozemku p.č. 97/2
s tím, že prioritně má město zájem o části stávajících pozemků p.č. 408/10, 408/11, 408/22, 408/24,
408/25, 408/26;
3. pozemku pod švestkovým sadem na jižním okraji Domoradovic, který leží na stávajících pozemích
p.č. 535/1, 535/2, 533, 534/1 a 534/7;
to vše v k. ú. Domoradovice, podle předloženého a v podkladech pro 8. zasedání zastupitelstva města
založeného materiálu.
f) rozhodlo
požadovat provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domoradovice tak, aby město se
stalo vlastníkem pozemků pod komunikací, která leží na pozemcích p.č. 1/20 a 1/23 v k. ú. Domoradovice podle
předloženého a v podkladech pro 8. zasedání zastupitelstva města založeného materiálu.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo žádné z těchto předložených návrhů usnesení:
„odložilo
projednání záměru města směnit část pozemku p.č. 1032 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města za části
pozemků p.č. 408/20 a p.č. 526 v k. ú. Domoradovice, stejně tak odložit projednání záměru města prodat
jakoukoli část pozemku p.č. 1032 v k. ú. Domoradovice do doby vyřešení odstavných ploch a ploch pro
parkování v Domoradovicích.
schválilo
záměr města směnit část pozemku p.č. 1032 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města za části pozemků
p.č. 408/20 a p.č. 526 v k. ú. Domoradovice
schválilo
záměr města prodat část pozemku p.č. 1032 o výměře cca 301 m2 v k.ú. Domoradovice.
schválilo
záměr města prodat část pozemku p.č. 1032 o výměře cca 168 m2 nacházející se na hranici s pozemkem
p.č. 1035, to vše v k.ú. Domoradovice.“
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo předložený návrh usnesení:
„a) vzala na vědomí
žádost manželů o odkoupení části pozemku p.č. 330/1 (zahrada) o výměře maximálně 90 m2 v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města.
b) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 330/1 (zahrada) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře maximálně 90 m2 ve vlastnictví
města, skutečná výměra bude stanovena geometrickým plánem, za cenu 200 Kč/m2. Vyhotovení geometrického
plánu a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelé. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena
podle platné legislativy.“
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 2082/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 107 m2 v k. ú. Hradec
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nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) rozhodlo
neprodat pozemek p.č. 2082/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře
107 m2.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
12.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
možnost odkoupení pozemků p.č. 613/5, p.č. 613/6 a částí pozemků p.č. 613/7, p.č. 613/4 a p.č. 613/3, to vše
v k. ú. Hradec nad Moravicí. Druh využití všech pozemků je ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.
b) rozhodlo
odkoupit pozemek p.č. 613/5 o výměře 237 m2; část pozemku 613/4 o výměře 234 m2 (komunikace) a 51 m2
(příkop); část pozemku p.č. 613/3 o výměře 271 m2( komunikace) a 77 m2 ( příkop) odkoupit pozemek p.č.
613/6 o výměře 207 m2 odkoupit část pozemku p.č. 613/7 o výměře 186 m2, to vše v k.ú. Hradec nad Moravicí
podle přiloženého návrhu geometrického plánu. Druh využití všech pozemků je ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace. Za cenu 200Kč/m2, za části, kde se nachází příkop za cenu 100 Kč/m2. Geometrický plán a
správní poplatky za zavkladování v KN uhradí město.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 453 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 322 m2 v k. ú. Benkovice ve vlastnictví
města.
b) rozhodlo
neprodat pozemek p.č. 453 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 322 m2 v k. ú. Benkovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
uložilo
nechat vypracovat znalecký posudek nemovitých věcí části pozemků p.č. 74/5 (zahrada) o výměře 77 m2, p.č.
st. 93 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 84 m2 a p.č. 1474 (ostatní plocha) o výměře 94 m2, to vše v k. ú.
Bohučovice ve vlastnictví města za účelem prodeje s tím, že náklady na vyhotovení znaleckého posudku půjdou
k tíži žadatele.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
potřebu majetkoprávního narovnání skutečného vedení komunikace v ulici Záhumenní v Žimrovicích,
komunikace se ve skutečnosti nachází na pozemcích soukromých vlastníků p.č. 145, p.č. 140/1, p.č. 138, p.č.136
a p.č. 135/4, to vše v k. ú. Žimrovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
16.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace ve věci možného odkupu pozemku p.č.1193/4 v k. ú. Hradec nad Moravicí (tzv. areál chovatelů
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na Bohučovické ulici).
b) rozhodlo
jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem realizace průzkumu stavu a složení
podloží pod pozemkem p.č. 1193/4 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
17.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
sdělení Státního pozemkového úřadu o způsobech ocenění směňovaných pozemků a o skutečnosti, že veškeré
náklady spojené s převodem hradí v plné výši navrhovatel.
b) schválilo
zadání vypracování nového znaleckého ocenění pro směnu pozemku p.č. 662/1 o výměře 8450 m2
ve vlastnictví České republiky za pozemek p.č. 2058/2 o výměře 11270 m2 ve vlastnictví města, to vše
v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
18.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
výsledek právního posouzení ve věci nároků bývalého spoluvlastníka pozemku p.č. 924 v k. ú. Žimrovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic

19.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
vyhotovení geometrického plánu a znaleckých posudků, které stanoví výši znehodnocení pozemku, nájemného
a cenu zřízení věcného břemene pro pozemky p.č. 273/1, p.č. 189/4, p.č. 189/3 a p.č. 274/6, to vše
v k. ú. Benkovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
20.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o hospodaření dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy
a Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku v roce 2019.
b) vzalo na vědomí
výši poplatku za stočné na území Hradce nad Moravicí a Branky u Opavy na rok 2020 tj. 36,51 Kč/1 m3 + DPH
v sazbě platné ke dni fakturace.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
21.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
úpravu poplatku za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod (stočného) v části obce Žimrovice
na 30,96 Kč + DPH v sazbě platné ke dni fakturace (datum zdanitelného plnění je předání údajů o spotřebě vody
SmVaK Ostrava a.s.). Výše poplatku bude platit od 1. 1. 2020.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
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22.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt: Podpora výměny kotlů ve městě Hradec
nad Moravicí, okr. Opava, akceptační číslo: 04231961 v maximální výši 14.410.000 Kč.
b) schválilo
smlouvu č. 04231961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostřední České republiky podle
předloženého a v pokladech pro 8. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
23.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
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 Romanovi Vaňkovi, Hradec nad Moravicí ve
výši 150.000 Kč.
b) schválilo
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 Pavlovi Jaškovi, Hradec nad Moravicí ve
výši 200.000 Kč.
c) schválilo
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 Jiřímu Víchovi, Hradec nad Moravicí ve výši
200.000 Kč.
d) schválilo
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 Františkovi Plškovi, Hradec nad Moravicí ve
výši 150.000 Kč.
e) schválilo
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 Jaroslavovi Římskému, Hradec nad Moravicí ve
výši 150.000 Kč.
f) schválilo
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 Svatoplukovi Vítkovi, Hradec nad Moravicí
ve výši 200.000 Kč.
g) schválilo
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 Jiřímu Víchovi, Hradec nad Moravicí ve výši
200.000 Kč.
h) schválilo
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 Radimovi Kožanému, Hradec nad Moravicí
ve výši 150.000 Kč.
ch) schválilo
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
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v Moravskoslezském kraji - 3. výzva vč. veřejnoprávní smlouvy paní Ing. Zdeňce Černé, Hradec nad Moravicí ve
výši 200.000 Kč.
i) schválilo
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 Zdeňkovi Benovi, Hradec nad Moravicí ve
výši 200.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
24.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovická 815,
IČ 13643118, ze dne 28. 11. 2019, o poskytnutí individuální dotace ve výši 800 000 Kč z rozpočtu města Hradec
nad Moravicí na spolufinancování modernizace zázemí fotbalového areálu TJ Hradec nad Moravicí, z.s.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 800 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Tělovýchovné jednotě
Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem Žimrovická 815, Hradec nad Moravicí, IČ 13643118, formou veřejnoprávní
smlouvy na zajištění spolufinancování modernizace fotbalového areálu TJ Hradec nad Moravicí, z.s.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
25.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu, podle předloženého a v podkladech
pro 8. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
26.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, podle předloženého a v podkladech
pro 8. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
27.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
usnesení a zápis Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí č. 3/2019 ze dne 27. 11. 2019.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
28.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí ke dni 30. 11. 2019, včetně zůstatků na bankovních účtech a zůstatků
úvěrů.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
29.8.2019/ZM
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Zastupitelstvo města
schválilo
rozpočtové opatření č. 9/2019.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
30.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
odpisový plán u příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace na rok 2019, ve znění revize ke dni 30. 11. 2019.
b) schválilo
poskytnutí dotace příspěvková organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace na rok 2019 ve výši 188.522 Kč na pokrytí odpisů v roce 2019 v návaznosti na provedenou revizi
odpisových plánů na rok 2019.
c) uložilo
příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace odvod
do rozpočtu zřizovatele za rok 2019 ve výši 188.522 Kč. Částka se rovná výši odpisů dle revize ke dni
30. 11. 2019.
d) schválilo
odpisový plán u příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace na rok 2019, ve znění revize ke dni 30. 11. 2019.
e) schválilo
poskytnutí dotace příspěvková organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace na rok 2019 ve výši 1.450 Kč na pokrytí odpisů v roce 2019 v návaznosti na provedenou revizi
odpisových plánů na rok 2019.
f) uložilo
příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace odvod
do rozpočtu zřizovatele za rok 2019 ve výši 1.450 Kč. Částka se rovná výši odpisů dle revize ke dni 30. 11. 2019.
g) schválilo
odpisový plán u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, na rok 2019, ve znění revize
ke dni 30. 11. 2019.
h) schválilo
poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, na rok 2019 ve výši
2.946 Kč na pokrytí odpisů v roce 2019 v návaznosti na provedenou revizi odpisových plánů na rok 2019.
ch) uložilo
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, odvod do rozpočtu zřizovatele za rok 2019
ve výši 2.946 Kč. Částka se rovná výši odpisů dle revize ke dni 30. 11. 2019.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
31.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
rozpočtové provizorium města Hradec nad Moravicí na rok 2020 včetně podmínek rozpočtového provizoria
města Hradec nad Moravicí na rok 2020.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
32.8.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
plán zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města v roce 2020 podle předloženého a v podkladech
pro 8. zasedání zastupitelstva města založeného materiálu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
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Zpracovala: Jana Pastyříková, 17. 12. 2019

Návrhová komise:
Zdeněk Bareš, člen zastupitelstva města, v.r.
Petr Sonnek, člen zastupitelstva města, v.r.
Richard Vacula, člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Mgr. Patrik Orlík, starosta města

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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