Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

12.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

22. června 2020
ve sportovní hale Základní školy Hradec nad Moravicí,
Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
cenové nabídky na koupi nemovitých věcí:
1. budovu občanské vybavenosti č.p. 55 stojící na pozemku p.č. st. 77 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 366 m2,
2. pozemek p.č. st. 77 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 366 m2,
3. pozemek p.č. 86/2 (zahrada) o výměře 829 m2,
4. pozemek p.č. 86/6 (zahrada) o výměře 19 m2,
5. pozemek p.č. 86/7 (ostatní plocha) o výměře 41 m2
to vše v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) rozhodlo
prodat nemovité věci uvedené v části a) tohoto usnesení uchazeči za kupní cenu 1.055.000 Kč.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
2.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, a
městem Hradec nad Moravicí.
b) zplnomocnilo
starostu města podepsáním Darovací smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
3.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy za
rok 2019 vč. příloh.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městě Hradec nad Moravicí, č.
CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010681 z rozpočtu Operačního programu Životního prostředí ĆR ve výši
Kč 568.966,99 Kč, tj. 60 % z uznatelných nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) souhlasí
s celoročním hospodařením města Hradec nad Moravicí za rok 2019, a to bez výhrad.
b) schválilo
závěrečný účet města Hradec nad Moravicí za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
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hospodaření města Hradec nad Moravicí za rok 2019.
c) schválilo
účetní závěrku města Hradec nad Moravicí za rok 2019 sestavenou k 31. 12. 2019.
d) schválilo
převod výsledku hospodaření města Hradec nad Moravicí za rok 2019 na účet 432 - výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
6.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
usnesení a zápis ze čtvrtého jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
konaného dne 8. 6. 2020.
b) schválilo
plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí na II. pololetí
roku 2020.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
7.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí ke dni 31. 5. 2020, včetně zůstatků na bankovních účtech a
zůstatků úvěrů.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
8.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 7/2020 ve výši 5.512.460 Kč.
b) schválilo
poskytnutí účelového průtokového transferu příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační
centrum, okres Opava, příspěvková organizace ve výši 274.500 Kč.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
9.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, o
schválení dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
města Hradec nad Moravicí.
b) rozhodlo
uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
města Hradec nad Moravicí k projektu "Hranice dokořán, č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972 ze
dne 3. 7. 2019, jímž se doba vrácení poskytnuté finanční částky prodlužuje do 31. 12. 2021.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
10.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
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a) vzalo na vědomí
žádost spolku Tělovýchovná jednota U plus U Žimrovice, se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovice
232, IČ 48003531, ze dne 8. 6. 2020, o poskytnutí individuální dotace ve výši 140.000 Kč z rozpočtu
města Hradec nad Moravicí na zajištění činnosti spolku v roce 2020.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 119.000 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 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
11.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo navržený text usnesení v tomto znění:
„a) vzalo na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovická
815, IČ 13643118, ze dne 10. 6. 2020, 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 2020.
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 2020.“
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
12.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava, 1. Etapa".
b) rozhodlo
ve veřejné zakázce "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava, 1.
Etapa" na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SILNICE
MORAVA s.r.o., IČ 25357352.
c) rozhodlo
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností SILNICE MORAVA s.r.o., IČ
25357352, s tím, že uzavírání případných dodatků k této smlouvě je v pravomoci rady města.
Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
13.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o projektové přípravě investičních akcí na opravu komunikací:
1. Hradec nad Moravicí - ulice Na Tylovách (od č.p. 677 ke hřbitovu),
2. Jakubčovice - kolem školky k požární nádrži,
3. Žimrovice - ulice Meleček.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
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a) vzalo na vědomí
smlouvu o vzájemné úpravě práv a povinností při realizaci stavby a po jejím dokončení mezi městem
Hradec nad Moravicí a Správou železnic, státní organizace, IČ 70994234.
b) schválilo
smlouvu o vzájemné úpravě práv a povinností při realizaci stavby a po jejím dokončení mezi městem
Hradec nad Moravicí a Správou železnic, státní organizace, IČ 70994234.
c) vzalo na vědomí
smlouvu o budoucím předání a převzetí vyvolané investice mezi městem Hradec nad Moravicí a
Správou železnic, státní organizace, IČ 70994234.
d) schválilo
smlouvu o budoucím předání a převzetí vyvolané investice mezi městem Hradec nad Moravicí a
Správou železnic, státní organizace, IČ 70994234.
e) vzalo na vědomí
smlouvu o zajištění údržby železničního přechodu pro pěší v Hradci nad Moravicí mezi městem
Hradec nad Moravicí a Správou železnic, státní organizace, IČ 70994234.
f) schválilo
smlouvu o zajištění údržby železničního přechodu pro pěší v Hradci nad Moravicí mezi městem
Hradec nad Moravicí a Správou železnic, státní organizace, IČ 70994234.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzala na vědomí
žádost o koupi pozemku p.č. 229/1 (trvalý travní porost) o výměře 1590 m2 v k. ú. Filipovice ve
vlastnictví města.
b) neschválila
záměr města prodat pozemek p.č. 229/1 v k. ú. Filipovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
16.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 848/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 45 m2 v k. ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) schválilo
záměr města směnit část pozemku p.č. 848/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 45 m2 v k. ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města, za část pozemku p.č. 1038/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře cca 90 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí, bez finančního narovnání.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
17.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 1419/3 (trvalý travní porost) o výměře 327 m2 v k. ú. Žimrovice ve
vlastnictví města.
b) neschválilo
záměr města prodat pozemek p.č. 1419/3 (trvalý travní porost) o výměře 327 m2 v k.ú. Žimrovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
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18.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
odkoupit pozemek p.č. 1/12 (zahrada) o výměře 183 m2 v k. ú. Domoradovice za cenu 18.300 Kč.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
19.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo navržený text usnesení v tomto znění:
a) vzalo na vědomí
poptávkové řízení "Prodloužení vodovodního řadu Domoradovice".
b) schválilo
cenovou nabídku společnosti Rosis s.r.o., IČ 46576576, ve výši 333.999 Kč vč. DPH na realizaci stavby
„Prodloužení vodovodního řadu Domoradovice“.“
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
20.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
aktualizaci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Domoradovice.
b) schválilo
aktualizaci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Domoradovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
21.12.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
předložený návrh znění obecně závazné vyhlášky města Hradec nad Moravicí č. 3/2020, o nočním
klidu.
b) vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Hradec nad Moravicí č. 3/2020, o nočním klidu podle předloženého
a v podkladech pro 12. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
Zpracovala: Jana Pastyříková, 22. 6. 2020
Návrhová komise:
Petr Sonnek, člen zastupitelstva města, v.r.
Richard Vacula, člen zastupitelstva města, v.r.
RNDr. Tomáš Grim, 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.
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