Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

19.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

19.12.2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Obecně
závaznou vyhlášku města č. 05/2016 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování,
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
2.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace ohledně činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí v roce
2016.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
3.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace týkající se vytvoření parkovacího místa v lokalitě Na Tylovách.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
4.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
neprodat byt č. 8 v bytovém domě čp. 590 na Lidické ul. v Hradci nad Moravicí
b) uložilo
provést rekonstrukci bytu, po rekonstrukci byt pronajmout za tržní nájemné dle platné
legislativy
Z: vedoucí odboru majetku a investic
5.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat zastavěný pozemek p.č. 160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 229 m2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí do podílového spoluvlastnictví Správní poplatek za zavkladování uhradí
kupující.
b) rozhodlo
prodat zastavěný pozemek p.č. 166 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 16 m2 a
zastavěný pozemek p.č. 168/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 vše v k.ú.
Hradec nad Moravicí. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí kupující.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupních smluv dle části a) a b) tohoto usnesení
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Z: vedoucí odboru majetku a investic
6.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
sdělení ve věci vykoupení pozemků v areálu bývalého ZD
b) uložilo
vedení města nechat vypracovat znalecký posudek a jednat o ceně všech zájmových
pozemků v areálu bývalého ZD, následně dohodnout s vlastníkem pozemku kupní cenu a
výsledek jednání předložit na příštím jednání ZM k rozhodnutí
Z: vedoucí odboru majetku a investic
7.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o koupi části pozemku p.č. 581/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře asi 35 m2 v
k.ú. Hradec nad Moravicí za účelem výstavby garáže
b) rozhodlo
neschválit záměr města prodat část pozemku p.č. 581/1 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře asi 35 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
8.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
nabídku na odkoupení pozemku p.č. 86/3 (zahrada) o výměře 48 m2 v k.ú. Domoradovice za
cenu 100,-- Kč/m2.
b) rozhodlo
odkoupit pozemek p.č. 86/3 (zahrada) o výměře 48 m2 v k.ú. Domoradovice za cenu 100,-Kč/m2. Správní poplatek za vklad do KN uhradí město, daň z nabytí nemovitých věcí od 1.
11. 2016 město nepřiznává ani neplatí.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí neschválilo předložený návrh usnesení.
Citace návrhu usnesení:
9.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o usnesení KS v Ostravě o změně usnesení OS v Opavě tak, že návrh na vydání
předběžného opatření, podané TJ Hradec nad Moravicí, se odmítá, tzn. že Město Hradec
nad Moravicí může nakládat s nemovitými věcmi ve sportovním areálu (viz příloha)
b) vzalo na vědomí
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informace z Valné hromady Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí ze dne 9. 11. 2016
(viz příloha)
c) revokovalo
usnesení ZM ze dne 10. 10. 2016 bod 3.17.2016/ZM část c), část d) a část e) na tento text:
c) ZM rozhodlo vrátit obdarovanému TJ Hradec nad Moravicí, IČ: 13643118, níže uvedené
nemovité věci formou darovací smlouvy:
pozemek p.č. 943 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře 1339 m2
pozemek p.č. 944/1 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře 12580 m2 dle
GP č. 1271-79/2016
pozemek p.č. 944/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 35 m2 jehož součástí je stavba
obč.vybavenosti bez čp./če.
pozemek p.č. 945 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 145 m2 jehož součástí je stavba
obč. vybavenosti bez čp./če.
pozemek p.č. 946 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 192 m2 jehož součástí je stavba
obč. vybavenosti bez čp./če.
pozemek p.č. 947/2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3804 m2 dle
GP č. 1271-79/2016
vše v k.ú. Hradec nad Moravicí
d) ZM schválilo Dohodu o finančním narovnání mezi TJ Hradec nad Moravicí a Městem
Hradec nad Moravicí v celkové výši 3.745.860,-- Kč (viz příloha)
e) ZM zplnomocnilo starostu města k podpisu darovací smlouvy dle části c) a k podpisu
dohody o finančním narovnání dle části d) tohoto usnesení
Z: vedoucí odboru majetku a investic
10.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
navýšit hodnotu nemovitého majetku, svěřeného do správy příspěvkové organizaci Základní
škola a Mateřská škola Žimrovice, IČ: 70984549, o částku 281.844,98 Kč z důvodu výměny
oken a zateplení půdy formou dodatku č. 4 ke smlouvě o svěření nemovitého majetku do
správy ze dne 26. 3. 2003
b) rozhodlo
navýšit hodnotu nemovitého majetku, svěřeného do správy příspěvkové organizaci Základní
škola Hradec nad Moravicí, IČ: 70984344, o částku 1.713.632,-- Kč z důvodu realizace
tribuny v hale formou dodatku č. 6 ke smlouvě o svěření nemovitého majetku do správy ze
dne 26. 3. 2003
c) rozhodlo
navýšit hodnotu nemovitého majetku, svěřeného do správy příspěvkové organizaci Mateřská
škola Hradec nad Moravicí, IČ: 70984352, o částku 1.601.823,17 Kč z důvodu výměny oken
a rekonstrukce zdravotechniky formou dodatku č. 5 ke smlouvě o svěření nemovitého
majetku do správy ze dne 11. 8. 2003
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatků ke smlouvám o svěření majetku do správy dle části a), b)
a c) tohoto usnesení
Z: vedoucí odboru majetku a investic
11.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o investiční akci Oprava místní komunikace Jakubčovice.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
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12.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o investiční akci Zvýšení bezpečnosti na silnici č. I/57 v Hradci nad Moravicí a
Kajlovci - 3. etapa, rekonstrukce chodníku Hradec
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
13.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o hospodaření DSO: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy.
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí neschválilo předložený návrh usnesení.
Citace návrhu usnesení:
14.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Přijetí dotace na projekt: Zateplení a výměna oken bytového domu č.p. 197, Hradec nad
Moravicí – II. etapa, č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001937 z Integrovaného regionálního
operačního programu.
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
15.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzala na vědomí
stavebně technický průzkum Národního domu vypracovaný firmou MARPO s.r.o. z 11/2016.
b) vzala na vědomí
výběr dotačních možnosti v roce 2017.
c) schválilo
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Komunitní centrum, Hradec nad Moravicí.
Z: tajemnice měÚ, Ing. Josef Hennig, investiční technik
________________________________________________________________________________
16.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
předložené znění Obecně závazné vyhlášky města Hradec nad Moravicí č. 03/2016, o rušení
nočního klidu.
b) schválilo
Obecně závaznou vyhlášku města Hradec nad Moravicí č. 03/2016, o rušení nočního klidu v
předloženém znění.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
17.19.2016/ZM
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Zastupitelstvo města
a) projednalo
předložené znění Obecně závazné vyhlášky města Hradec nad Moravicí č. 04/2016, o
regulaci hlučných činností.
b) schválilo
Obecně závaznou vyhlášku města Hradec nad Moravicí č. 04/2016, o regulaci hlučných
činností v předloženém znění.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
18.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
usnesení finančního výboru č.4/2016, včetně zápisu z jednání.
Z: vedoucí finančního odboru
19.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
zápisy z kontrol Finančního výboru při Zastupitelstvu města Hradce nad Moravicí provedené
v roce 2016.
Z: vedoucí finančního odboru
20.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí ke dni 30.11.2016, Výkaz FIN 2-12 M ke dni
30.11.2016, včetně zůstatků na účtech města.
Z: vedoucí finančního odboru
21.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
směrnici o zpracování rozpočtu města Hradce nad Moravicí se zapracovanými připomínkami
Ing. Hertlové.
z : vedoucí finančního odboru
22.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Přijetí dotace na realizaci projektu: Cyklostezka Kajlovec - Hradec nad Moravicí,
č.CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000908 z Integrovaného regionálního operačního programu,
specifický cíl 1.2 - PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY v maximální
výši 2 033 949,91 Kč, tj. 90 % z uznatelných nákladů projektu.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
__________________________________________________________________________
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Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí neschválilo předložený návrh usnesení
v bodech a, b , c, d, e, f , g, h , ch , i , j , k.
Citace návrhu usnesení:
23.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
celkový rozpočet města Hradce nad Moravicí na rok 2017 jako schodkový s tím, že schodek
ve výši 3 462 000,- Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let, včetně fondů. V
příjmech i výdajích je rozpočtovaná částka pro rok 2017 ve výši 79 994430,- Kč včetně
financování (změny stavu na bankovních účtech), úhrady splátek dlouhodobých přijatých
půjček a peněžních fondů.
b) schválilo
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ Hradec nad Moravicí,okres Opava,
příspěvková organizace na rok 2017 ve výši 2 495 430 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2017. Z této částky je výše 425 430 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2017.
c) schválilo
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace, na rok 2017 ve výši 4 346 910 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2017. Z této částky je výše 1 346 910 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2017.
ch) uložilo
příspěvkové organizaci ZŠ Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, na
rok 2017 odvod ve výši 1 346 910 Kč, částka se rovná výši odpisů.
d) schválilo
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žimrovice, na rok 2017 ve výši 940
000 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2017. Z této částky je výše 118 000 Kč určena na
pokrytí odpisů pro rok 2017.
e) schválilo
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci MK a IC Hradec nad Moravicí,okres Opava,
příspěvková organizace, na rok 2017 ve výši 2 132 830 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2017. Z této částky je výše 2 830 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2017.
f) schválilo
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí,
příspěvková organizace, na rok 2017 ve výši 6 296 460 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2017. Z této částky je výše 356 460 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2017.
g) schválilo
investiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí,
příspěvková organizace, na rok 2017 ve výši 500 000 Kč.
h) uložilo
příspěvkové organizaci MŠ Hradec nad Moravicí,okres Opava, příspěvková organizace na
rok 2017 odvod do rozpočtu zřizovatele ve výše 425 430 Kč - částka se rovná výši odpisů.
i) uložilo
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žimrovice, na rok 2017 odvod do rozpočtu zřizovatele ve
výši 118 000 Kč, částka se rovná výši odpisů.
j) uložilo
příspěvkové organizaci MK a IC Hradec nad Moravicí,okres Opava, příspěvková organizace,
odvod do rozpočtu zřizovatel na rok 2017 ve výši 2 830 Kč, částka se rovná výši odpisů.
k) uložilo
příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace,odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2017 ve výši 356 460 Kč, částka se rovná
výši odpisů.
Zastupitelstvo města
l) schválilo
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rozpočtové provizorium města Hradec nad Moravicí na rok 2017 ( viz příloha č. 1).
Z : vedoucí finančního odboru
24.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
rozpočtový výhled města Hradce nad Moravicí na období let 2018 - 2020.
Z: vedoucí finančního odboru
25.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
rozpočtové opatření č. 22/2016.
Z: vedoucí finančního odboru
26.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
zápisy z jednání kontrolního výboru - viz příloha
Z : tajemnice městského úřadu
27.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
termíny jednání zastupitelstva města a rady města v roce 2017.
Z : tajemnice městského úřadu
28.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
podání žádosti o dotaci na nákup osobního automobilu, který má aspoň jednu pohonnou
jednotku na zemní plyn CNG z Národního programu Životního prostředí, Podporovaná
aktivita 5.2. A - Podpora alternativních způsobů dopravy ve výši 50 tis. Kč.
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
29.19.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o dodavateli elektrické energie pro město Hradec nad Moravicí
b) schválilo
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změnu smlouvy mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou CENTROPOL ENERGI, a.s. se
sídlem Vaníčkova 1549/1, Ústí nad Labem (IČ: 25458302) o sdružených službách dodávky
elektřiny pro město Hradec nad Moravicí a městem zřízené příspěvkové organizace.
c) zplnomocnilo
starostu města a ředitele příspěvkových organizací zřízených městem k podpisu změny
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny podle části b) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
__________________________________________________________________________
Zpracovala: 27.12.2016 , Ing. Hana Vaculová, tajemnice měú , v.r.

Návrhová komise:
Ing. František Sonnek,v.r.
Ing. Drahomíra Hertlová, v.r.
Mgr. Hana Nováková Sonnková, v.r.

Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

Přílohy:
 k usnesení č. 23.19.2016/ZM - Rozpočtové provizorium města Hradce nad Moravicí
na rok 2017


k usnesení č. 25.19.2016/ZM - Rozpočtová opatření č.22/2016

Poznámka:
Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních
údajů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 13 na MěÚ Hradec nad
Moravicí, Opavská 265.
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