Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

25.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

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

Přijatá usnesení :
1.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
návrh na zvolení paní Olgy Sekulové do funkce přísedící Okresního soudu v Opavě.
b) zvolilo
do funkce přísedící Okresního soudu v Opavě paní Olgu Sekulovou.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
2.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
navrhovaný plán jednání Zastupitelstva a Rady města Hradec nad Moravicí v roce 2018.
Z: tajemnice městského úřadu
3.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o tom, že dnem 1.ledna 2018 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
b) schválilo
neuvolněným členům Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí a nečlenům
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí výši odměn dle Přílohy č. 1, která určuje
částku, funkci a rozhodný okamžik od kterého je odměna poskytována.
c) stanovilo
s účinností od 1.1.2018 v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích,
neuvolněným členům Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí pověřených k
provádění sňatečných obřadů (usnesením č. 13.01.2014/ZM ze dne 10.11.2014)
navýšení odměny a to tak, že podle počtu obřadů, ve kterých oddávali v daném měsíci se
odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 300,- Kč za sňatečný den a 100,- Kč za
obřad, nejvýše však o částku 2000 Kč nad maximální výši odměny poskytovanou za
měsíc, za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády č.
318/2017 Sb.
Z: tajemnice městského úřadu
4.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejné zakázce: Multifunkční učebna pro polytechnickou a praktickou
výchovu v ZŠ Žimrovice.
b) rozhodlo
ve veřejné zakázce: Multifunkční učebna pro polytechnikou a praktickou výchovu v ZŠ
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Žimrovice" na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče Ing. Pekárek - stavení společnost, s.r.o., IČ 63323524, nabídková cena
2.486.117,29 Kč bez DPH.
c) rozhodlo
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společnosti Ing. Pekárek stavební společnost, s.r.o., IČ 63323524.
d) schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Multifunkční učebna pro polytechnickou a
praktickou výchovu včetně vybavení v ZŠ Žimrovice, č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006010 z Integrovaného regionálního programu, výzvy
MAS Opavsko ve výši 1 900 000,00 Kč, tj. 95 % z uznatelných nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru vnitřních věcí a kultury
5.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o možnosti instalace fotovoltaické elektrárny na budově městského úřadu
Hradec nad Moravicí a možnosti její spolufinancování v rámci OPŽP viz příloha.
b) rozhodlo
pokračovat v projektové přípravě projektu: Fotovoltaická elektrárna, budova MěÚ
Hradec nad Moravicí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru vnitřních věcí a kultury
6.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
úpravu poplatku za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod (stočného) v
části obce Žimrovice na 26,30 Kč + DPH v sazbě platné ke dni fakturace ( Datum
uskutečnitelného zdanitelného plnění je předání údajů o spotřebě vody SmVaK Ostrava
a.s.). Výše poplatku bude platit od 1.1. 2018.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru vnitřních věcí a kultury
7.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o hospodaření DSO: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy
a Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku v roce 2017.
b) vzalo na vědomí
výši poplatku za stočné na území Hradce nad Moravicí a Branky u Opavy na rok 2018 tj.
32,55 Kč/ 1 m3 + DPH v sazbě platné ke dni fakturace.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru vnitřních věcí a kultury
8.25.2017/ZM
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Zastupitelstvo města
schválilo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Obecně
závaznou vyhlášku města č. 04/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
9.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
předložené varianty řešení jednosměrného provozu a parkování na ulicích Slezská, Pod
Hanuší a Na Tylovách.
b) neschválilo
zřízení jednosměrného provozu v ulicích Slezská a Pod Hanuší (schválilo ponechání
stávajícího stavu).
c) schválilo
zřízení jednosměrného provozu v ulici Na Tylovách.
d) uložilo
zajistit provedení dopravního značení v ulici Na Tylovách dle části c) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
10.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
předloženou aktuální hlavní prohlídku lávky pro pěší přes řeku Moravici - ulice
Pivovarská - Stránka.
b) vzalo na vědomí
vizualizace a odhady investičních nákladů na výstavbu nové lávky přes řeku Moravici v
lokalitě ulic Pivovarská - Stránka v Hradci nad Moravicí zpracované firmami Femont
Opava s.r.o. a Hroší stavby Morava a.s.
c) schválilo
opravu stávající lávky pro pěší přes řeku Moravici - ulice Pivovarská - Stránka.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
11.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) zrušilo
své usnesení ze dne 18. 9. 2017 bod 4.24.2017/ZM v plném rozsahu.
b) vzalo na vědomí
předložený a radou města odsouhlasený návrh Smlouvy o provedení elektronické aukce
mezi Dražbyprost s.r.o. Ústí nad Labem a Městem Hradec nad Moravicí ve věci prodeje
nemovitostí (bývalá ZŠ a MŠ včetně pozemků) v k.ú. Domoradovice.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic
12.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o platformě MOBILNÍ ROZHLAS.
b) neschválilo
pořízení platformy MOBILNÍ ROZHLAS pro město Hradec nad Moravicí.
c) schválilo
rozšíření webových stránek města a IC o mobilní aplikaci " V obraze“.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
13.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
neschválit směnu pozemku parc.č. 896/1 (zahrada) o výměře 127 m2 ve vlastnictví
fyzických osob za pozemek parc.č. 893/1 (ostatní plocha) o výměře 494 m2 s doplatkem
za rozdílnou výměru, ani za část tohoto pozemku o stejné výměře vše v k.ú. Hradec nad
Moravicí.
b) uložilo
projednat s žadateli směnu s jiným pozemkem ve vlastnictví města a předložit k
projednání na některém z příštích zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí .
Z: vedoucí odboru majetku a investic
14.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
směnit část pozemku p.č. 659/51 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 884
m2 v hodnotě 229 840,-- Kč ve vlastnictví města za pozemek p.č. 1427 (ostatní plocha,
jiná plocha) o výměře 827 m2 a část pozemku p.č. 1011/2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 57 m2 v hodnotě 88 400,- Kč vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví žadatele. Rozdíl v ceně 141.440,-- Kč uhradí žadatel městu Hradec nad
Moravicí. Vypracování směnné smlouvy zajistí město, zhotovení geometrického plánu a
správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel. Daň z nabytí nemovitých věcí
uhradí obě strany dle platné legislativy.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu směnné smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
15.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
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rozhodlo
neschválit prodej části pozemku parc.č. 200 (ostatní plocha) v k.ú. Kajlovec o výměře asi
25 m2.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
16.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
neschválit prodej části pozemku parc.č. 3/1 (ostatní plocha) o výměře asi 200 m2 v k.ú.
Žimrovice.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
17.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
navýšit hodnotu nemovitého majetku, svěřeného do správy příspěvkové organizaci
Mateřská škola Hradec nad Moravicí, IČ: 70984352, o částku 2.606.324,80 Kč z důvodu
rekonstrukce MŠ Kajlovec, oprava střešní krytiny MŠ Jakubčovice, dřevěný altán v
zahradě MŠ Jakubčovice a rekonstrukce kuchyně v MŠ Hradec nad Moravicí formou
dodatku č. 6 ke smlouvě o svěření nemovitého majetku do správy ze dne 11. 8. 2003.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatku ke smlouvě o svěření majetku do správy dle části a)
tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
18.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
neschválit prodej pozemku parc.č. 1270 (zahrada) o výměře 650 m2 v k.ú. Bohučovice.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
19.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1501/5 (zahrada) o výměře 186 m2, pozemek parc.č. 1499/1
(zahrada) o výměře 234 m2 a část pozemku parc.č. 473/1 (orná půda) o výměře cca 250
m2 vše v k.ú. Bohučovice za cenu 70,-- Kč/m2. Výměra bude upřesněna geometrickým
plánem, který zajistí a uhradí kupující. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí
rovněž žadatelka. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic
20.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o stavu budovy MŠ Bohučovice.
b) schválilo
zahrnout do rozpočtu města na rok 2018 investici do budovy MŠ Bohučovice.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
21.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
pověřilo
Radu města Hradec nad Moravicí schválením výsledků výběrového řízení: Stavební
úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice v Jakubčovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
22.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace týkající se kotelny v MŠ Hradec nad Moravicí.
b) schválilo
zpracování projektové dokumentace na novou kotelnu v MŠ Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
23.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
odložit částku ve výši 3 mil. Kč na zvláštní účet města (na opravu Národního domu).
Z: vedoucí finančního odboru
24.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
návrh vizualizace Smuteční síně v Hradci nad Moravicí.
b) neschválilo
předložený návrh vizualizace Smuteční síně.
c) uložilo
připravit 3 návrhy na rekonstrukci Smuteční síně do 5 mil. Kč
d) pověřilo
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starostu města jednáním s okolními obcemi ohledně případné spolupráce na
rekonstrukci Smuteční síně.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
25.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zpracovaný položkový rozpočet na opravy komunikací:
Domoradovice (pozemek parcela č. 983),
Žimrovice - ulice Záhumenní (ke kapli),
Jakubčovice (pozemek parcela č. 135/9),
Bohučovice (pozemek parcela č. 1433/1, 1433/2, 1532, 1531).
b) schválilo
opravu komunikace Domoradovice (pozemek parcela č. 983).
c) schválilo
opravu komunikace Bohučovice (pozemek parcela č. 1433/1, 1433/2, 1532, 1531).
d) neschválilo
opravu komunikace Jakubčovice (pozemek parcela č. 135/9).
e) schválilo
opravu komunikace Žimrovice - ulice Záhumenní (ke kapli).
f) schválilo
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Jakubčovice
(pozemek parcela č. 135/9).
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
26.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu "Podpora
turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017" ve výši 65
000 Kč Městskou knihovnou a informačním centrem Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkovou organizací.
Z: místostarosta
27.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem Hradec nad Moravicí,
Žimrovická 815, IČ 136 43 118, ze dne 10. 11. 2017, o poskytnutí individuální dotace ve
výši 30 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na zajištění provozu spolku v roce
2017.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Tělovýchovné jednotě Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem v Hradci nad Moravicí,
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Žimrovická 815, IČ 136 43 118, formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění provozu
spolku v roce 2017.
Z: místostarosta
28.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
plnění příjmů rozpočtu a čerpání výdajů rozpočtu ke dni 30.11.2017, včetně zůstatků na
bankovních účtech, zůstatků na účtech fondů a zůstatků úvěrů ke dni 30.11.2017.
Z: vedoucí finančního odboru
29.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 11/2017 v celkové výši 2 149 955 Kč v příjmech i výdajích
b) schválilo
poskytnutí účelového transferu Městské knihovně a informačnímu centru, okres Opava,
příspěvková organizace ve výši 293 500 Kč.
c) schválilo
poskytnutí účelového transferu Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace ve výši 216 247,20 Kč
d) schválilo
poskytnutí účelového transferu Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace ve výši 90 000 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
30.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice k
31.10.2017.
b) schválilo
poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice na
rok 2017 ve výši 7 905 Kč na pokrytí odpisů v roce 2017.
c) uložilo
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice odvod do rozpočtu
zřizovatele ve výši 7 905 Kč.
d) schválilo
odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace na rok 2017.
e) schválilo
poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace na rok 2017 ve výši 46 003 Kč na pokrytí odpisů v roce
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2017
f) uložilo
příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 46 003 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
31.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
darovací smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí a Mateřskou školou Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu darovací smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí finančního odboru
32.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí č. 3/2017 ze dne
15.11.2017, včetně zápisu z tohoto jednání a předložených zpráv o provedených
kontrolách za období září až listopad 2017.
Z: vedoucí finančního odboru
33.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
celkový rozpočet města Hradec nad Moravicí na rok 2018 jako schodkový s tím, že
schodek ve výši 34 080 130 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let,
včetně fondů. V příjmech i výdajích je rozpočtovaná částka pro rok 2018 ve výši 127 330
500 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 2018 ve výši 2 675 430 Kč, včetně odpisového plánu na
rok 2018. Z této částky je výše 425 430 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2018.
c) schválilo
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace, na rok 2018 ve výši 4 392 913,12 Kč, včetně odpisového plánu
na rok 2018. Z této částky je výše 1 392 913,12 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok
2018.
ch) uložilo
příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum, okres Opava,
příspěvková organizace, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2018 ve výši 2 830 Kč,
částka se rovná výši odpisů.
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d) schválilo
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žimrovice, na rok 2018 ve výši
992 000 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2018. Z této částky je výše 128 000 Kč
určena na pokrytí odpisů pro rok 2018.
e) schválilo
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum,
okres Opava, příspěvková organizace, na rok 2018 ve výši 2 456 830 Kč, včetně
odpisového plánu na rok 2018. Z této částky je výše 2 830 Kč určena na pokrytí odpisů
pro rok 2018.
f) schválilo
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí,
příspěvková organizace, na rok 2018 ve výši 7 207 531 Kč, včetně odpisového plánu na
rok 2018. Z této částky je výše 430 531 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2018.
g) uložilo
příspěvkové organizaci MŠ Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
na rok 2018 odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 425 430 Kč - částka se rovná výši
odpisů.
h) uložilo
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žimrovice, na rok 2018 odvod do rozpočtu zřizovatele
ve výši 128 000 Kč, částka se rovná výši odpisů.
i) uložilo
příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace,
odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2018 ve výši 430 531 Kč, částka se rovná výši
odpisů.
j) uložilo
příspěvkové organizaci ZŠ Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
na rok 2018 odvod ve výši 1 392 913,12 Kč, částka se rovná výši odpisů.
Z: vedoucí finančního odboru
34.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit upřesnění kupní ceny ve výši 558.140,-- Kč za pozemek parc.č. 303/1, jehož
součástí a hlavní stavbou je budova č.p. 151 včetně jejich součástí a příslušenství, tj.
kanalizační a vodovodní přípojka, žumpa a venkovní schody vše v k.ú. Hradec nad
Moravicí od prodávajícího Správa železniční dopravní cesty s.o., IČ: 70994234, se sídlem
Praha 1 Dlážděná 1003/7. Odkoupení nemovitostí schválilo Zastupitelstvo města Hradec
nad Moravicí dne 15.9.2014 pod bodem 12.23.2014/ZM část b)
b) rozhodlo
zřídit ve prospěch panujícího pozemku parc.č. 303/1 věcné břemeno - služebnost,
spočívající v právu stezky a cesty (§ 1274 a násl. OZ) k tíži pozemku parc.č. 304/1 vše v
k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví SŽDC s.o. za jednorázovou náhradu 7.091,-- Kč
včetně DPH.
c) rozhodlo
odkoupit část pozemku parc.č. 304/1 (nové parc.č. dle geometrického plánu č. 116915/2014 je 304/13) o výměře 158 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí od prodávajícího
Správa železniční dopravní cesty s.o., IČ: 70994234, se sídlem Praha 1 Dlážděná 1003/7
za cenu 70.000,-- Kč. Správní poplatek uhradí město.
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d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smluv dle části a), b) a c) tohoto usnesení.
Z: vedoucí finančního odboru
35.25.2017/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
úpravu poplatku za úhradu nákladů spojených s dodávkou pitné vody v části obce
Filipovice na 37,08 Kč/m3 + DPH v sazbě platné ke dni fakturace. Výše poplatku bude
platit od 1.1.2018.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
Zpracovala: 22.12. 2017, Ing. Hana Vaculová

Návrhová komise:
Richard Vacula, v.r.
Bc. Vladimír Polášek , v.r.
Pavel Kuzník, 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.

Příloha č. 1 k bodu č. 3.25.2017/ZM: Systém odměňování účinný od 1.1. 2018
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