Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

26.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

26.února 2018
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

1.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) ověřilo
soulad změny č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí s Politikou územního rozvoje České republiky
a s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, kdy zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí neshledalo
žádný rozpor.
b) schválilo
návrh rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění a návrh vyhodnocení připomínek, které jsou
nedílnou součástí odůvodnění změny č. 2, jako opatření obecné povahy v části zpracované
pořizovatelem v kapitole 5 a 6.
c) vydalo
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona,
§ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, změnu
č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí.
Z: tajemnice městského úřadu

2.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o stavu pozemků parc. č. 664/1 a 664/3 v k.ú. Hradec nad Moravicí a s tím související
realizací sběrného dvoru.
b) pověřilo
vedení města jednáním o odkupu pozemků parc. č. 662/2,663 a 664/2 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Termín do příštího jednání ZM.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
3.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Oprava technologie strojovny koupaliště".
b) rozhodlo
ve veřejné zakázce "Oprava technologie strojovny koupaliště" na základě doporučení výběrové
komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Renesa - stavební firma s.r.o.
Nabídková cena: 1 887 228,- Kč bez DPH
c) rozhodlo
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Renesa - stavební firma s.r.o.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

4.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
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a) vzalo na vědomí
položkové rozpočty na opravu chodníků na ulici Palackého, Tovární okruh.
b) schválilo
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků na ulici Palackého.
c) rozhodlo
projednat s občany odstranění chodníku a rozšíření komunikace na ulici Tovární okruh.
d) schválilo
zpracování projektové dokumentace podle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
5.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 1/2018 ve výši 1 661 910 Kč.
b) schválilo
poskytnutí účelového transferu Městské knihovně a informačnímu centru Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace ve výši 531 000 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru

6.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí ke dni 31.1.2018, včetně zůstatků fondů a
úvěrů.
Z: vedoucí finančního odboru
7.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
žádost firmy DEM-SUR, Jaroslav Demel, se sídlem Pod Hanuší 690, Hradec nad Moravicí, o zrušení
usnesení Rady města Hradec nad Moravicí (ukončení nájmu pozemku ke dni 31. 12. 2017) a
prodloužení doby nájmu části pozemku parc.č. 304/3, na které je vybudován přístup do areálu sběrny
a váha, případně prodej této části pozemku, která je důležitá pro existenci sběrny druhotných
surovin.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

8.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat oplocenou část pozemku parc.č. 581/1 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Hradec nad Moravicí
o výměře cca 100 m2 za cenu 100,-- Kč/m2. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem, které
zajistí a uhradí žadatel. Správní poplatek za zavkladování v KN a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí
rovněž žadatel.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic

9.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzala na vědomí
petici 58 občanů části města Kajlovec ve věci obnovení lávky pro pěší přes potok Hradečná v Kajlovci
a žádost zastupitele pana Ing. Přibyly Radomíra o nové projednání na zasedání Zastupitelstva města
Hradec nad Moravicí.
b) uložilo
zajistit vypracování cenového návrhu na realizaci opravy lávky pro pěší přes potok Hradečná
v Kajlovci pro zajištění stavebního řízení a předložit na dalším zasedání Zastupitelstva města Hradec
nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
10.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
směnit část pozemku parc.č. 896/1 (zahrada) o výměře asi 100 m2, za část pozemku parc.č. 896/2
(zahrada) o stejné výměře ve vlastnictví města vše v k.ú. Hradec nad Moravicí bez finančního
vyrovnání, přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který uhradí spolu se správním
poplatkem za zavkladování v KN město. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle platné
legislativy.
b) zplnomocnilo
zplnomocnilo starostu města k podpisu směnné smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
11.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost paní o snížení ceny za 1 m2 při prodeji pozemku parc.č. 1501/5 (zahrada) o výměře 186 m2,
pozemku 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 z částky 70,-- Kč/m2 na částku 30,-- Kč/m2.
b) rozhodlo
snížit původně schválenou cenu za 1 m2 ve výši 70,-- Kč dle rozhodnutí ZM č. 19.25.2017/ZM ze dne
18. 12. 2017 na částku 50,-- Kč. Ostatní část tohoto usnesení zůstává nezměněna.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
12.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
o zřízení věcného břemena - služebnosti pro město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění
nového sloupu veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 788 (ostatní plocha) v k.ú. Žimrovice
(komunikace Horka) ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. za jednorázovou náhradu, kterou určí SmVaK
Ostrava a.s. dle svých směrnic. O náhradě bude po jejím stanovení informována rada města.
Současně schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím související.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic
13.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
předložené a v materiálech pro 26. zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí založené
vyúčtování lesní činnosti za uplynulé období dle uzavřené smlouvy o spolupráci mezi městem Hradec
nad Moravicí a Opavskou lesní a.s.
b) vzalo na vědomí
provedené vyúčtování na základě příslušných daňových dokladů (faktur) jak ze strany Opavské lesní
a.s. (zalesňování, udržování porostů, kácení, přibližování kulatiny atd.) tak i města Hradec nad
Moravicí (prodej kulatiny).
Z: vedoucí odboru majetku a investic
14.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vydalo
Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle
předloženého a v materiálech pro 26. zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí založeného
návrhu.
b) zplnomocnilo
starostu a místostarostu města k podpisu obecně závazné vyhlášky dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
15.26.2018/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
16.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
možnosti způsobu stanovení výplaty kompenzace při provozu tlakové kanalizační přípojky ve
vlastnictví DSO.
b) rozhodlo
kompenzovat náklady na spotřebovanou elektrickou energii při provozu tlakové kanalizační přípojky
finančním darem ve výši 1 000,00 Kč ročně po dobu pěti let tj. do konce roku 2022.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
17.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Rekonstrukce bytu v bytovém domě č.p. 590, Hradec nad Moravicí".
b) rozhodlo
provést celkovou rekonstrukci a následně pronajat byt za nejvyšší nabízené nájemné.
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c) rozhodlo
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností INTERGASSERVIS s.r.o., IČ
46580654 s nabídkovou cenou 272 783,00 Kč bez DPH.
Z: Ivana Hyklová,referentka odboru majetku a investic
18.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o postupu schvalování žádosti o dotaci na projekt: Realizace úspor energie, KD
Domoradovice v rámci programu Zelená úspora.
b) schválilo
vyhlášení výběrového řízení na stavební práce v rámci částečné rekonstrukce KD Domoradovice tj. na
výměnu oken, rozvodu topení, výměnu zdroje tepla a stavební úpravu prostor pro činnost knihovny.
c) schválilo
navýšení rozpočtu na rok 2018 o 1 mil. Kč na stavební práce v rámci rekonstrukce KD Domoradovice.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
19.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové
nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
b) nesouhlasí
s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v
oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo města zastává názor, že nové nastavení odpadové
legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po
schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by
neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv
ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby
navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

20.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o postupu zpracování projektové dokumentace dopravního značení v lokalitě Městečko
včetně možností zavedení elektronického systému.
b) uložilo
svolat jednání zainteresovaných stran ve věci dopravního řešení lokality Městečko.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

21.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města

6. strana Usnesení č. 26 ZM

schválilo
dodatek č. 12 ke smlouvě č. 10/2009, o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k
zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi městem Hradec nad Moravicí jakožto objednatelem,
společností TQM-holding s.r.o. jakožto dopravcem a společností Koordinátor ODIS s.r.o. jakožto
koordinátorem dle předloženého a v materiálech pro 26. zasedání Zastupitelstva města Hradec nad
Moravicí založeného návrhu.
Z: místostarosta města

Zastupitelstvo města nepřijalo tento návrh usnesení:
Citace usnesení:

22.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
dopis 31 občanů obce Jakubčovice ze dne 2. 2. 2018 ve věci revitalizace hřiště za hasičskou zbrojnicí v
Jakubčovicích.
b) schválilo
realizaci revitalizace hřiště za hasičskou zbrojnicí v Jakubčovicích s tím, že práce spojené s revitalizací
provedou občané zdarma vlastními silami, materiál a pokládku asfaltu zajistí město Hradec nad
Moravicí.“
Z: místostarosta města
23.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Informaci o potřebě schválit vnitřní předpis města Hradec nad Moravicí: Zásady pro schvalování a
vyúčtování pracovních cest členů zastupitelstva města.
b) schválilo
Vnitřní předpis města Hradec nad Moravicí: Zásady pro schvalování a vyúčtování pracovních cest
členů zastupitelstva města.
Z: tajemnice městského úřadu
24.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost společnosti Ing. Pekárek - stavební společnost s.r.o. o změnu termínu provedení díla Multifunkční učebna ZŠ Žimrovice.
b) rozhodlo
na základě žádosti společnosti Ing. Pekárek - stavební společnost s.r.o., podané dne 23. 2. 2018,
změnit termín provedení díla dle požadavku zhotovitele stavby.
c) rozhodlo
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2018/INV/Hen mezi městem Hradec nad Moravicí a
společností Ing. Pekárek - stavební společnost s.r.o., dle části b) tohoto usnesení.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatku č. 1 dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
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25.26.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Stížnost občanů lokality ulice Lidická v Hradci nad Moravicí na způsob řešení dopravní obslužnosti v
lokalitě ulic Na Tylovách - Lidická v Hradci nad Moravicí.
b) revokovalo
usnesení zastupitelstva města č. 9.25.2017/ZM část c) a d) o zřízení jednosměrného provozu na ulici
Na Tylovách a zajištění provedení dopravního značení v ulici Na Tylovách.
c) uložilo
pokračovat v řešení dopravní obslužnosti v lokalitě ulic Na Tylovách a Lidická za účasti dotčených
stran (projektant, zástupci města, zástupci občanů).
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

Zpracovala: Jana Pastyříková, 2.3.2018

Návrhová komise :
Emil Hennig, člen zastupitelstva města, v.r.
Karel Vlček, člen zastupitelstva města, v.r.
Roman Celta, člen zastupitelstva města, v.r.

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

Příloha k usnesení č. 5.26.2018/ZM: Rozpočtové opatření č. 1/2018

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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