Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

24.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

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

Přijatá usnesení :
1.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o jednání s vlastníky pozemků pod opěrnou zdi na Zámecké ul. v Hradci nad
Moravicí.
b) rozhodlo
schválit přijetí daru, části pozemku parc.č. 993/1 (zahrada) v k.ú. Hradec nad Moravicí (nové
p.č. 993/3 ostatní plocha) o výměře 31 m2 a části pozemku parc.č. 994 (ostatní plocha) k.ú.
Hradec nad Moravicí o výměře 3 m2 do vlastnictví Města Hradec nad Moravicí, na pozemku
byla realizován opěrná zeď.
c) rozhodlo
schválit přijetí daru, části pozemku parc.č. 983 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí
(nové p.č. 983/6 ostatní plocha) o výměře 57 m2 od dárce Moravskoslezský kraj, se sídlem
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava (IČ: 70890692) do vlastnictví Města Hradec nad Moravicí, na
pozemku byl realizován chodník a část opěrné zdi.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu darovacích smluv dle části c) a d) tohoto usnesení.
e) rozhodlo
opěrnou zeď na Zámecké ul. v Hradci nad Moravicí opravit na náklady města a jednat s
pojišťovnou o částečné úhradě nákladů.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
2.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání výběrové komise ve veřejné zakázce: Oprava opěrné zdi na ulici Zámecká.
b) rozhodlo
zrušit výběrové řízení "Oprava opěrné zdi na ulici Zámecká".
c) rozhodlo
vypsat nové výběrové řízení na opravu opěrné zdi na ulici Zámecká v Hradci nad Moravicí s
novými podmínkami (nabídková cena 100 %, záruční doba 10 let, min. 3 reference
obdobného charakteru, firma, která není v prodlení vůči městu minimálně 3 roky).
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
3.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o pokračování jednání mezi zástupci města a manž. Gřeškovými ohledně vyřešení
přístupu a příjezdu ke sběrnému dvoru v areálu bývalého ZD a další možnosti provozování
sběrného dvora.
b) schválilo
zpracovat projektovou dokumentaci na přemístění sběrného dvora na pozemky ve vlastnictví
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města u benkovské cesty.
c) rozhodlo
zahájit právní kroky spočívající v zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícímu sběrnému dvoru.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
4.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o žádosti o odkoupení pozemku parc.č. st. 77 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 366 m2, jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 55, dále pozemku
parc.č. 86/2 (zahrada) o výměře 959 m2 a pozemku parc.č. 86/3 (zahrada) o výměře 48 m2
vše v k.ú. Domoradovice za kupní cenu 600.000,-- Kč.
b) schválilo
prodej pozemku parc.č. st. 77 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 366 m2, jehož součástí
je budova občanské vybavenosti č.p. 55, dále pozemku parc.č. 86/2 (zahrada) o výměře 959
m2 a pozemku parc.č. 86/3 (zahrada) o výměře 48 m2 vše v k.ú. Domoradovice za cenu
600.000,-- Kč. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelka. Podmínkou prodeje je
strpění umístění depozitu muzejních předmětů po dobu 6 měsíců.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
5.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
směnu podílu ve výši 2/74 z podílového spoluvlastnictví pozemku parc.č. 617 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1661 m2 za část pozemku parc.č.
2162/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 45 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí, geometrický plán na oddělení části pozemku zajistí a
uhradí město, správní poplatek za zavkladování v KN uhradí rovněž město.
b) schválilo
směnu podílu ve výši 2/74 z podílového spoluvlastnictví pozemku parc.č. 617 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1661 m2 za část pozemku parc.č.
2117 (trvalý travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví Města
Hradec nad Moravicí, geometrický plán na oddělení části pozemku zajistí a uhradí město,
správní poplatek za zavkladování v KN uhradí rovněž město.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu směnné smlouvy dle části a) a b) tohoto usnesení.

Z: vedoucí odboru majetku a investic
6.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
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přijetí daru, tj. části pozemku parc.č. 218/1 (zahrada) o výměře 4 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí. Geometrický plán na oddělení darované části pozemku zajistí a uhradí město,
správní poplatek s tím související uhradí rovněž město.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu darovací smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
7. 24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
revokovat usnesení č. 15.02.2010/ZM ze dne 14.12.2010 na tento text:
odkoupit pozemek parc.č. st. 61 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 333 m2 v k.ú.
Jakubčovice, jehož součástí je rodinný dům čp. 54 za cenu 66.000,-- Kč, tj. za budovu i
pozemek, správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
8.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o "streetworkout" hřišti na pozemku p.č. 619 k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) schválilo
zpracování projektové dokumentace na realizaci "streetworkout" hřiště včetně příjezdové
komunikace.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
9.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zpracované položkové rozpočty na opravu komunikací:
Hradec nad Moravicí ulice Na Hrobkách,
Hradec nad Moravicí část ulice Smetanova,
Žimrovice ulice Luční,
Kajlovec u rybníka.
b) schválilo
opravu komunikace: Hradec nad Moravicí ulice Na Hrobkách.
c) schválilo
opravu komunikace: Žimrovice ulice Luční.
d) schválilo
opravu komunikace: Hradec nad Moravicí část ulice Smetanova.
e) schválilo
opravu komunikace: Kajlovec u rybníka.
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Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
10.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
seznam předložených zmařených investic.
b) schválilo
vyřazení z evidence majetku - nedokončené stavby dle přílohy.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
11.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o hospodaření DSO: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
12.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
odložilo
projednání úpravy poplatku za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod
(stočného) v městské části Žimrovice.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
13.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o projednání dopravní situace na Městečku na Magistrátu města Opavy, odboru
dopravy a silničního hospodářství.
b) rozhodlo
zpracovat projekt dopravního značení včetně elektronického systému.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
T: realizace projektu, únor 2018

14.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
postup při řešení dopravní situace v lokalitách Na Tylovách, Pod Hanuší, Nádražní a Slezská.
b) rozhodlo
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pokračovat ve zpracování projektové dokumentace pro jednosměrný provoz v lokalitách ulic:
Pod Hanuší, Slezská a Na Tylovách v Hradci nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
15.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
předloženou hlavní prohlídku a mostní list lávky pro pěší přes řeku Moravici - ulice
Pivovarská - Stránka.
b) uložilo
zajistit posouzení stavu lávky pro pěší přes řeku Moravici - ulice Pivovarská - Stránka.
c) rozhodlo
vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace návrhu nového mostu.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
16.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
petici občanů Žimrovice týkající se provedení opravy ulice Záhumenní v Žimrovicích.
b) uložilo
odboru majetku a investic zajistit zpracování položkového rozpočtu na opravu komunikace
na pozemku parc. č. 253, k.ú. Žimrovice - ulice Záhumenní a dále na vybrané místní
komunikace v místních částech Bohučovice (pozemek parc. č. 1433/1, 1433/2, 1532, 1531),
Domoradovice (pozemek parc. č. 983) a Jakubčovice (pozemek parc. č. 135/9).
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
17.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
písemnou žádost chatových osadníků Melečského údolí v části města Žimrovice.
b) neschválilo
novelizaci Obecně závazné vyhlášky města Hradec nad Moravicí o regulaci hlučných činností
(č. 4/2016).
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

18.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
návrh na zvolení paní paní Sylvy Stoklasovédo funkce přísedící Okresního soudu v Opavě.
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b) zvolilo
do funkce přísedících Okresního soudu v Opavě občany: paní Sylvu Stoklasovou,; pana
Romana Možíška,; paní Annu Sonnkovou; paní Petru Kopeckou, a paní Hanu Škrobánkovou.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
19.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí spolek ze dne 28. 8. 2017 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v
souvislosti s pořízením obleků pro členy orchestru.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 105 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí spolek, se sídlem Hradec nad Moravicí,
Opavská 469, IČ 270 24 326, na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením obleků
pro členy orchestru.
Z: místostarosta města
20.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) revokovalo
své usnesení ze dne 24. 4. 2017, č. 18.22.2017/ZM v části a) tak, že schválilo uzavření
smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Hradec nad Moravicí o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko
spolu s přílohou č. 1 k této smlouvě, která byla předložena na zasedání Zastupitelstva města
Hradec nad Moravicí dne 18. 9. 2017.
b) revokovalo
své usnesení ze dne 24. 4. 2017, č. 18.22.2017/ZM v části b) tak, že schválilo uzavření
smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Hradec nad Moravicí o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast
Vítkovsko spolu s přílohou č. 1 k této smlouvě, která byla předložena na zasedání
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí dne 18. 9. 2017.
Z: místostarosta města
21.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad
Moravicí na rok 2017 o částku ve výši 176.090,- Kč (zohledněno v rozpočtovém opatření č.
7/2017).
b) schválilo
navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační
centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, na rok 2017 o částku ve výši 18.000,- Kč
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(zohledněno v rozpočtovém opatření č. 7/2017).
Z: místostarosta města
22.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad
Moravicí, okres Opava, na rok 2017 o částku ve výši 248 000 Kč (zohledněno v rozpočtovém
opatření č. 7/2017).
b) schválilo
poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad
Moravicí, okres Opava, na rok 2017 ve výši 280 000 Kč (zohledněno v rozpočtovém opatření
č. 7/2017).
Z: místostarosta města
23.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
revokovalo
usnesení Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí ze dne 26.6.2017, č. 21.23.2017/ZM o
přijetí finančních prostředků z dotačního programu MSK pro příspěvkovou organizaci
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, v části c) a v části d).
Z: vedoucí finančního odboru
24.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 7/2017 ve výši 3 160 730 Kč v příjmech i výdajích.
b) schválilo
poskytnutí účelového transferu Městské knihovně a informačnímu centru Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace ve výši 32 500 Kč na realizaci projektu
"Proměny Hradce v čase" v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních
center v MSK pro rok 2017".
Z: vedoucí finančního odboru
25.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí, včetně zůstatků všech fondů, úvěrů a
ostatních závazků ke dni 31.8.2017.
Z: vedoucí finančního odboru
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26.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace Státního pozemkového úřadu v Opavě o návrhu změny katastrální hranice mezi
katastrálním územím Domoradovice a katastrálním územím Filipovice v rámci komplexních
pozemkových úprav v Domoradovicích.
b) schválilo
změnu nebo opravu zákresu katastrální hranice mezi katastrálním územím Domoradovice a
katastrálním územím Filipovice v rámci komplexních pozemkových úprav v Domoradovicích
dle předloženého a v materiálech pro 24. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
27.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace k možnostem zvýšení energetické soběstačnosti města formou výstavby
fotovoltaických elektráren na objektech města.
b) uložilo
zjistit současné možnosti financování fotovoltaických elektráren z dotací či jiných zdrojů a
oslovit 3 společnosti nabízející tato řešení s žádostí o nezávaznou nabídku na instalaci na
budovách města (budova MŠ, budova MěÚ, budova TS).
Z: vedoucí odboru majetku a investic
T: do příštího jednání zastupitelstva města
28.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace ke stávající situaci digitálního vysílání na území města.
b) uložilo
starostovi města jednat s poskytovateli digitálního signálu (České Radiokomunikace, a.s.)
o řešení situace, s cílem digitalizace vysílače Kalvárie v co nejkratším možném termínu.
Z: vedoucí odboru majetku a investic ; starosta
T: do příštího jednání zastupitelstva města
29.24.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace týkající se systému " mobilní rozhlas" pro občany města.
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b) uložilo
zajistit cenovou nabídku na komplexní řešení tohoto systému pro naše město.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
T: únor 2018
Zpracovala:Ing. Hana Vaculová, 20.9.2017

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