Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

27.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

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

Přijatá usnesení :
1.27.2018/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.
c) schválilo
financování revitalizace hřiště dle části b) tohoto usnesení ze schváleného rozpočtu na rok
2018 ( 193 473,- Kč včetně DPH z kapitoly komunikace a 25 000,- Kč včetně DPH z kapitoly
oprava sportovišť).
Z: místostarosta města
2.27.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) odložilo
žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Hradec nad Moravicí
ze dne 26. 2. 2018 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí na rekonstrukci včelařského domu v Hradci nad Moravicí.
b) uložilo
pozvat zástupce pobočného spolku Českého svazu včelařů, z.s. základní organizace Hradec
nad Moravicí na příští zasedání zastupitelstva města ve věci podání bližších informací
ohledně žádosti uvedené v části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 23.4.2018
3.27.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
odkoupit pozemek parc.č. 662/2 (trvalý travní porost) o výměře 5117 m2, pozemek parc.č.
663 (ostatní plocha, manipulační plocha)) o výměře 2837 m2 a pozemek parc.č. 664/2
(ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 2431 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí od
vlastníka za cenu 500,-- Kč/m2, tj. celkem 5.192.500,-- Kč (10385 m2 x 500,-- Kč). Kupní cena
bude uhrazena takto: 1. splátka ve výši 3.192.500,-- Kč do 7 dnů od obdržení vyrozumění o
provedeném vkladu do katastru nemovitostí, 2. splátka ve výši 2.000.000,-- Kč bude
uhrazena do 31. 3. 2019. Poplatek za zavkladování v KN uhradí město. Daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí účastníci smlouvy dle platné legislativy.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
c) vzalo na vědomí
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financování odkoupení pozemku dle části a) tohoto usnesení, které je zohledněno v
rozpočtovém opatření č. 2/2018.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

Zastupitelstvo města nepřijalo tento návrh usnesení:
Citace návrhu usnesení:

„ 4.27.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit záměr města prodat část pozemku parc.č. 659/1- ostatní plocha, manipulační plocha k.ú.
Hradec na Moravicí o výměře o výměře cca 6.060 m2. „

4.27.2018/ZM
Zastupitelstvo města
b) rozhodlo
schválit záměr města směnit část pozemku parc.č. 660 a část pozemku parc.č. 659/48 k.ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku parc.č. 659/1 k.ú. Hradec
nad Moravicí o stejné výměře ve vlastnictví města
c) uložilo
zveřejnit záměr města směnit pozemky dle části b) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit na dalším jednání ZM.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
5.27.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Polyfunkční komunitní centrum, Hradec nad Moravicí, č.
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005920 z Integrovaného regionální operačního programu,
specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi ve výši 18 000
000,00 Kč.
b) uložilo
zajistit přípravu zadávací dokumentace pro VŘ na stavební práce celkové rekonstrukce
Národního domu za účelem zřízení polyfunkčního komunitního centra
c) uložilo
uložilo připravit způsob financování akce: Celkové rekonstrukce Národního domu za účelem
zřízení Polyfunkčního komunitního centra ve variantách a podklady předložit na příštím
zasedání zastupitelstva města.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic

6.27.2018/ZM
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Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 2/2018 ve výši 1 588 290 Kč.
b) schválilo
poskytnutí účelového transferu Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace ve výši 158 289,60 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
7.27.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci Ing. Radomíra Přibyly o zpracovaném cenovém návrhu na realizaci lávky pro pěší
přes potok Hradecká v Kajlovci.
b) uložilo
zpracovat projektovou dokumentaci na zhotovení lávky pro pěší přes potok Hradečná v
Kajlovci a vyřídit stavební povolení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
Zpracovala: Jana Pastyříková, 28.3.2018

Návrhová komise:

Emil Hennig, člen zastupitelstva města, v.r.
Karel Vlček, člena zastupitelstva města, v.r.
Roman Celta, člen zastupitelstva města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k bodu č. 6.27.2018/ZM: Rozpočtové opatření č. 2/2018.

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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