Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

20.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

23. ledna 2017
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :

1.20.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) revokovalo
usnesení ZM ze dne 10.10.2016, č. 3.17.2016/ZM v části c) a v části d).
b) schválilo
dohodu o narovnání mezi Městem Hradec nad Moravicí a Tělovýchovnou jednotou Hradec nad
Moravicí, z.s., se sídlem Žimrovická 815, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 136 43 118 ,
předloženou dne 23.1. 2017 na zasedání zastupitelstva města panem Pavlem Kuzníkem, jejímž
předmětem je finanční náhrada v celkové výši 3 745 860 Kč za nemovité věci, které nebudou
předmětem vrácení daru nabytého Městem Hradec nad Moravicí od Tělovýchovné jednoty
Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem Žimrovická 815, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 136 43 118,
na základě darovací smlouvy ze dne 2. 1. 2008 (právní účinky vkladu práva ke dni 7. 1. 2008).
Konkrétně se jedná o tyto nemovité věci:
- pozemek parc. č. 947/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jehož součástí je
budova č.p. 654 (stavba občanského vybavení),
- pozemek parc. č. 955/2 (trvalý travní porost) o výměře 62 m2,
- pozemek parc. č. 944/4 (ostatní plocha) o výměře 1 974 m2,
- část pozemku č. 944/1 o výměře 112 m2 nesoucí v geometrickém plánu vyhotoveném panem
Mojmírem Staňo pod č. 1271-79/2016 označení jako pozemek parc. č. 944/7,
- část pozemku parc. č. 947/2 o výměře 832 m2 nesoucí v geometrickém plánu vyhotoveném
panem Mojmírem Staňo pod č. 1271-79/2016 označení jako pozemek parc. č. 947/8, a
- pozemek parc. č. 947/7 (ostatní plocha; jedná se o pozemek vzniklý oddělením od pozemku
parc. č. 947/2) o výměře 422 m2, to vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
c) rozhodlo
vrátit dárci Tělovýchovné jednotě Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem Žimrovická 815, 747 41
Hradec nad Moravicí, IČ 136 43 118, formou souhlasného prohlášení tyto nemovité věci:
- pozemek parc. č. 943 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře
1 339 m2,
- pozemek parc. č. 944/1 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře 12 580 m2,
dle geometrického plánu vyhotoveného panem Mojmírem Staňo pod č. 1271-79/2016,
- pozemek parc. č. 944/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 35 m2, jehož součástí je stavba
občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,
- pozemek parc. č. 945 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba
občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,
- pozemek parc. č. 946 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 192 m2, jehož součástí je stavba
občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,
- pozemek parc. č. 947/2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3 804 m2 dle
geometrického plánu vyhotoveného panem Mojmírem Staňo pod č. 1271-79/2016, to vše v k.ú.
Hradec nad Moravicí.
d) zplnomocnilo
místostarostu města k podpisu dohody o narovnání dle části b) tohoto usnesení
a k podpisu souhlasného prohlášení včetně návrhu na zápis vkladem do katastru nemovitostí
dle části c) tohoto usnesení.
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Z: místostarosta města

2.20.2017/ZM
Zastupitelstvo města
jmenovalo
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí Ing. Pavla Kořízka
s účinností od 23.1.2017.
Z: místostarosta města

3.20.2017/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v roce 2017 ve výši 522 000 Kč Městskou knihovnou a
informačním centrem Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkovou organizací.
Z: místostarosta města

4.20.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
celkový rozpočet města Hradce nad Moravicí na rok 2017 jako schodkový s tím, že schodek ve
výši 16 462 000,- Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let, včetně fondů. V
příjmech i výdajích je rozpočtovaná částka pro rok 2017 ve výši 97 560 290,- 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.
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.
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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 zřizovatele 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.
l) 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.
Z: vedoucí odboru financí

5.20.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
možnosti technického zhodnocení bytového domu Opavská ul., č.p. 197, Hradec nad Moravicí.
b) uložilo
odboru majetku a investic městského úřadu Hradec nad Moravicí provést výběrové řízení
stavební akce „zateplení a výměna bytového domu čp. 197 Hradec nad Moravicí – II. etapa“.
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic

6.20.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
skončit smluvní vztah mezi městem Hradec nad Moravicí a Mgr. Romanem Pospiechem, LL. M.,
advokátem, IČO: 879 01 463, založený smlouvou o poskytování právních služeb ze dne 17.3.
2015 ve znění dodatku ze dne 29.6. 2015 výpovědí dle čl. VIII. odst. 1 písm d) uvedené smlouvy.
b) zplnomocnilo
místostarostu města k podpisu výpovědi dle části a) tohoto usnesení.
c) odložilo
projednání nového poskytovatele právních služeb na příští zasedání zastupitelstva města.
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Z: místostarosta města
___________________________________________________________________________
Zpracovala : Ing. Hana Vaculová, 6.2. 2017

Návrhová komise :
Ing. František Sonnek, v.r.
Ing. Drahomíra Hertlová, v.r
Mgr. Radka Očadlíková , v.r.

Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města,v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r. ( s výhradou neuvedení doporučení advokáta města Mgr.
Romana Pospiecha do bodu č. 1.20.2017/ZM o kterém se hlasovalo)
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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