Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

5.
ze zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

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

Přijatá usnesení:
1.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
cenové srovnání typu výstavby sběrného dvoru, to je:
1. tzv. klasickým způsobem,
2. pomocí betonových modulů.
b) schválilo
řešit výstavbu sběrného dvoru v Hradci nad Moravicí klasickým způsobem.
c) schválilo
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu sběrného dvoru v Hradci
nad Moravicí podle části b) tohoto usnesení.
d) rozhodlo
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností BENPRO s.r.o. na zpracování
projektové dokumentace na výstavbu sběrného dvoru v Hradci nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
2.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 195 (ostatní plocha) v k. ú. Žimrovice.
b) rozhodlo
neschválit prodej části pozemku p.č. 195 (ostatní plocha) v k. ú. Žimrovice o výměře cca 12 m2.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost cí o odkoupení pozemku p.č. 1061/1 (zeleň) o výměře 67 m2, pozemku p.č. 1061/2 (zeleň) o
výměře 161 m2 a pozemku p.č. 1064 (zeleň) o výměře 113 m2, vše v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhodlo
neprodat pozemek p.č. 1061/1 (zeleň) o výměře 67 m2, pozemek p.č. 1061/2 (zeleň) o výměře 161 m2 a
pozemek p.č. 1064 (zeleň) o výměře 113 m2, vše v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost směnit pozemek p.č. 968 (trvalý travní porost) o výměře 65 m2 ve vlastnictví města za jeho
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 11/370 na pozemku p.č. 617 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
vše v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1 661 m2 s doplatkem za rozdílnou přepočtenou výměru.
b) rozhodlo
směnit pozemek p.č. 968 (trvalý travní porost) o výměře 65 m2 ve vlastnictví města za spoluvlastnický
podíl o velikosti id. 11/370 na pozemku p.č. 617 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1 661
m2, vše v k. ú. Hradec nad Moravicí s doplatkem za rozdílnou přepočtenou výměru ve výši 100 Kč za m2.
Náklady za zavkladování uhradí žadatel. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle platné
legislativy.
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Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
5.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost firmy Jaroslav Demel, DEM - SUR, IČ 15438601, o odkoupení části pozemku p.č. 304/3 v k. ú.
Hradec nad Moravicí o výměře cca 50 m2.
b) rozhodlo
neschválit prodej části pozemku p.č. 304/3 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 50 m2.
Z: Mgr Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
6.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
odkoupení zájmových částí jednotlivých pozemků, na nichž byly zrekonstruovány a vybudovány nové
chodníky v místní části Jakubčovice za cenu 70 Kč za m2 podle předloženého a v podkladech pro 5.
zasedání zastupitelstva založeného materiálu. Seznam jednotlivých vlastníků a parcelních čísel pozemků
včetně výměry, je přiložen v příloze. Veškeré náklady spojené s převedením vlastnického práva uhradí
město.
b) schválilo
přijetí daru, pozemky - nová parcelní čísla p.č. 1198/14 o výměře 470 m2, p.č. 1198/15 o výměře 46 m2,
p.č. 1198/16 o výměře 1 m2, p.č. 1198/17 o výměře 98 m2, p.č. 1180/5 o výměře 11 m2, p.č. 1180/6 o
výměře 3 m2, p.č. 1180/7 o výměře 8 m2, 1180/8 o výměře 30 m2, p.č. 1180/9 o výměře 359 m2, p.č.
1180/10 o výměře 9 m2, vše v k. ú. Jakubčovice z vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, do
vlastnictví Města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
činnost dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy.
b) revokovalo
své usnesení ze dne 5. 11. 2018, č. 6.1.2018/ZM, tak, že z tohoto usnesení se vypustila slova "člena
zastupitelstva města Hradec nad Moravicí".
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
8.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
žádost o úhradu lávky přes potok Hradečná v Kajlovci (mezi pozemky p.č. 1702 a p.č. 1700 vše v k.ú.
Hradec nad Moravicí - místní část Kajlovec).
b) neschválilo
úhradu lávky přes potok Hradečná v Kajlovci dle žádosti pana Radka Orlíka a paní Marcely Orlíkové.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
9.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
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vzalo na vědomí
statické posouzení lávky pro pěší přes řeku Moravici na ulici Pivovarská v Hradci nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
10.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné
zakázce "Rekonstrukce plynové kotelny, MŠ Hradec nad Moravicí".
b) rozhodlo
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce plynové kotelny, MŠ Hradec nad Moravicí" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HAJMA s.r.o.
Nabídková cena: 1.983.737 Kč bez DPH.
c) rozhodlo
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností HAJMA s.r.o. s tím, že uzavírání
případných dodatků k této smlouvě je v pravomoci rady města.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
11.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
revokovala
bez náhrady své usnesení ze dne 17. 9. 2018, č. 2.30.2018/ZM, v části b), týkající se vyčlenění částky ve
výši 1,5 mil. Kč na přesun knihovny do prostor bývalé pekárny v budově městského úřadu a řešení
skladovacích prostor.
Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
12.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
uložilo
odboru majetku a investic nechat zpracovat (přepracovat) projektovou dokumentaci na tyto investiční
akce:
Domoradovice - rekonstrukce střechy a podhledu, elektroinstalace sálu a sociálního zařízení budovy č.p.
68,
Hradec nad Moravicí - rekonstrukce budovy č.p. 308 (restaurace Na Podolí),
Hradec nad Moravicí - rekonstrukce budovy č.p. 156 (Národní dům),
Hradec nad Moravicí - rekonstrukce chodníků ul. Bohučovická,
Žimrovice - rekonstrukce budovy č.p. 61 (obecní dům),
Žimrovice - rekonstrukce (vstup, venkovní toaleta, elektroinstalace) budovy č.p. 36 (mateřská škola).
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
13.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) stanovilo
v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že odměna neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
funkce, kteří nastoupí jako náhradníci, se poskytuje ode dne prvního zasedání zastupitelstva města,
kterého se zúčastní.
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b) stanovilo
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, že peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za
výkon funkce předsedů komisí, členů kontrolního výboru, finančního výboru, komisí a zvláštních orgánů
města, se poskytuje ode dne prvního jednání daného orgánu, kterého se zúčastní.
Z: starosta města
14.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
vnitřní předpis č. 5/2019 - Fond zaměstnavatele podle navrženého a v podkladech pro 5. zasedání
zastupitelstva města založeného materiálu s úpravou v čl. 4 odst. 1. s účinností od 16. 4. 2019.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
15.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost spolku Tělovýchovná jednota U plus U Žimrovice, se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovice 232,
IČ 48003531, ze dne 3. 4. 2019, o poskytnutí individuální dotace ve výši 140.000 Kč z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí na zajištění činnosti spolku v roce 2019.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 140.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku
Tělovýchovná jednota U plus U Žimrovice, se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovice 232, IČ 48003531,
formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění činnosti spolku v roce 2019.
Z: místostarosta města
16.5.2019/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 3. 4. 2019, o poskytnutí individuální dotace ve výši 385.000 Kč z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí na zajištění provozu spolku a údržbu sportovního areálu v roce 2019.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 385.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Tělovýchovné
jednotě Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem v Hradci nad Moravicí, Žimrovická 815, IČ 13643118,
formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění provozu spolku a údržbu sportovního areálu v roce 2019.
Z: místostarosta města
17.5.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
srovnání položkových rozpočtů na opravu komunikace: Benkovice k č.p. 43.
b) schválilo
opravu komunikace: Benkovice k č.p. 43 ve výši 171.000 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
Zpracovala: Jana Pastyříková, 15. 4. 2019
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Ověřil:
Mgr. Hana Nováková Sonnková, členka zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Milan Bátor, Ph. D., člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Jan Špička, 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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, 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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