Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

21.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

27. února 2017

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

Přijatá usnesení :
1.21.2017/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

2.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Přijetí dotace na realizaci projektu: Zvýšení bezpečnosti na chodnících k.ú.
Jakubčovice,č.CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000741 z Integrovaného regionálního operačního
programu, specifický cíl 1.2 - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v maximální výši
3 390 112,71 Kč, tj. 90 % z uznatelných nákladů projektu.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic

3.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Pracovní verzi Studie úpravy veřejného prostranství okolo nádražní budovy vč. přilehlého parku v
Hradci nad Moravicí.
b) vzalo na vědomí
možnost podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu, specifický cíl 1.2 - Zvýšení
podílu udržitelných forem dopravy, výzvy č. 82 - Výstavba a modernizace přestupních terminálů.
c) schválilo
podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu, specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy, výzvy č. 82 - Výstavba a modernizace přestupních terminálů na projekt:
Výstava přestupního terminálu, Hradec nad Moravicí.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic

4.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Aktualizaci č. 1 Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku města Hradec nad Moravicí
na období 2015 - 2024.
b) schválilo
Dodatek č. 1 ke statutu fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku.
Z : Rostislav Římský , referent odboru majetku a investic

5.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
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a) rozhodla
prodat zastavěný pozemek p.č. 158 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 225 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí do podílového spoluvlastnictví za cenu 100,-- Kč/m2, tj. celkem 22.500,-- Kč, správní
poplatek za zavkladování v KN a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatelé, stavba na výše
uvedeném pozemku je ve vlastnictví nabyvatelů.
b) rozhodlo
prodat zastavěný pozemek p.č. 159 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 227 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí do podílového spoluvlastnictví za cenu 100,-- Kč/m2, tj. celkem 22.700,-- Kč, správní
poplatek za zavkladování v KN a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatelé, stavba na výše
uvedeném pozemku je ve vlastnictví nabyvatelů.
c) rozhodlo
prodat zastavěný pozemek p.č. 161 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 57 m2 a zastavěný
pozemek p.č. 165 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 100 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí do
podílového spoluvlastnictví za cenu 100,-- Kč/m2, tj. celkem 15.700,-- Kč, správní poplatek za
zavkladování v KN a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatelé, stavba na výše uvedeném
pozemku je ve vlastnictví nabyvatelů.
d) rozhodlo
prodat zastavěný pozemek p.č. 162 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře
19 m2 za cenu 100,-- Kč/m2, tj. celkem 1.900,-- Kč, správní poplatek za zavkladování v KN a daň z
nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel, stavba na výše uvedeném pozemku je ve vlastnictví
nabyvatele.
e) rozhodlo
prodat zastavěný pozemek p.č. 163 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře
19 m2 za cenu 100,-- Kč/m2, tj. celkem 1.900,-- Kč, správní poplatek za zavkladování v KN a daň z
nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel, stavba na výše uvedeném pozemku je ve vlastnictví
nabyvatele.
f) rozhodlo
prodat zastavěný pozemek p.č. 164 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře
19 m2 za cenu 100,-- Kč/m2, tj. celkem 1.900,-- Kč, správní poplatek za zavkladování v KN a daň z
nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel, stavba na výše uvedeném pozemku je ve vlastnictví
nabyvatele
g) rozhodlo
prodat zastavěný pozemek p.č. 168/3 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Hradec nad Moravicí o
výměře 21 m2 za cenu 100,-- Kč/m2, tj. celkem 2.100,-- Kč, správní poplatek za zavkladování v KN a
daň z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel, stavba na výše uvedeném pozemku je ve vlastnictví
nabyvatele.
h) rozhodlo
prodat zastavěný pozemek p.č. 167 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře
16 m2 za cenu 100,-- Kč/m2, tj. celkem 1.600,-- Kč, správní poplatek za zavkladování v KN a daň z
nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel, stavba na výše uvedeném pozemku je ve vlastnictví
nabyvatele.
ch) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupních smluv dle částí a) až h) tohoto usnesení.
i) vzalo na vědomí
"Spolužádost" žadatelů o prodej zastavěných pozemků v areálu bývalého sokolského hřiště v Hradci
nad Moravicí.
Z : Jiří Mojczek , vedoucí odboru majetku a investic

6.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
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a) rozhodlo
odkoupit pozemek parc.č. 1198/7 (ostatní plocha, silnice) o výměře 76 m2 v k.ú. Jakubčovice od
podílových spoluvlastníků za cenu 70,-- Kč/m2, tj. celkem 5.320,-- Kč. Správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí město.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z : Jiří Mojczek , vedoucí odboru majetku a investic

6.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
odkoupit pozemek parc.č. 1198/7 (ostatní plocha, silnice) o výměře 76 m2 v k.ú. Jakubčovice od
podílových spoluvlastníků za cenu 70,-- Kč/m2, tj.celkem 5.320,-- Kč. Správní poplatek
za zavkladování v KN uhradí město.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z : Jiří Mojczek , vedoucí odboru majetku a investic

7.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
neschválit prodej pozemku parc.č. 32/1 (zahrada) o výměře 876 m2 a pozemku parc.č. 229/1 (trvalý
travní porost) o výměře 1590 m2 vše v k.ú. Filipovice.
Z : Jiří Mojczek , vedoucí odboru majetku a investic

8.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o průběhu schůzky mezi zástupci města a manžely Gřeškovými ohledně vyřešení přístupu a
příjezdu ke sběrnému dvoru v areálu bývalého ZD.
b) uložilo
jednat s paní Jemelkovou o koupi pozemku v jejím vlastnictví dle znaleckého posudku ( tj. ve výši
738 880 tis. Kč ).
c) uložilo
jednat s manžely Gřeškovými a p. Heinzem o případné směně pozemků.
d) uložilo
jednat s p. Markem o případné koupi pozemků p.č. 662/12 a 662/9 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
e) uložilo
vedoucímu odboru majetku a investic vyhotovit znalecké posudky na pozemky ve vlastnictví p.
Marka.
Z : Jiří Mojczek , vedoucí odboru majetku a investic

9.21.2017/ZM
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Zastupitelstvo města
a) projednalo
předložené znění Obecně závazné vyhlášky č. 01/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
města Hradec nad Moravicí č. 08/2012 o místním poplatku ze vstupného.
b) vydalo
Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Hradec nad
Moravicí č. 08/2012 o místním poplatku ze vstupného.
Z : Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

10.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
předložené znění Obecně závazné vyhlášky č. 02/2017 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
b) vydalo
Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Z : Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

11.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
městem Hradec nad Moravicí.
Z : místostarosta města

12.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Zůstatky bankovních účtů města Hradce nad Moravicí ke dni 31.1.2017, včetně zůstatků na účtech
fondů a zůstatků úvěrů.
b) určilo
pracovní tým pro investiční akce města ve složení: starosta, místostarosta, Jan Horák, Mgr. Petr
Havrlant.
Z : Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru

13.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
zrušení dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek Opavsko, IČ:71294864, se sídlem
Podolská 156, Hradec nad Moravicí, 747 41 s likvidací.
b) schválilo
podle § 189 občanského zákoníku povolání Mgr. Dalibora Halátka, místopředsedy Dobrovolného
svazku obcí Opavsko do funkce likvidátora bez nároku na odměnu za výkon této funkce.
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Z : starosta města

14.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Sboru dobrovolných hasičů Domoradovice o souhlas s provedením úpravy pomníku spočívající
ve výměně stávající pamětní desky pomníku 2. světové války v Domoradovicích za novou.
b) schválilo
udělení souhlasu s provedením úpravy pomníku 2. světové války v Domoradovicích s tím, že konečná
textace pamětní desky bude předložena ke schválení radě města.
Z : místostarosta města

Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí neschválilo předložený návrh usnesení.
Citace návrhu usnesení:
„15.21.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
námitku starosty města k usnesení č. 1.20.2017/ZM ze dne 23.1.2017.
b) rozhodlo
o důvodnosti podané námitky.“
Z : tajemnice městského úřadu

__________________________________________________________________________________
Zpracovala : Ing. Hana Vaculová, 2. 3. 2017, v.r.

Návrhová komise:
Emil Hennig, v.r.
Jan Horák, v.r.
Mgr. Jan Špička, v.r.

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