Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

29.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

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

Přijatá usnesení :
1.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, účinné od
25.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), /dále jen "nařízení GDPR"/, a povinnost členů zastupitelstva řídit se tímto nařízením.
b) schválilo
Jednací řád zastupitelstva města upravený v souvislosti s nařízením GDPR.
Z: tajemnice městského úřadu
2.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u
Opavy za rok 2017.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic

Zastupitelstvo města nepřijalo tento návrh usnesení:
Citace usnesení:
„3.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Realizace úspor energie KD Domoradovice z programu
Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru v max. výši 4 954 023,00 Kč.
3.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
neschválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Realizace úspor energie KD Domoradovice z programu
Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru v max. výši 4 954 023,00 Kč.“
Z: Ivana Hyklová, referentka kanceláře tajemnice
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4.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o mostu přes řeku Moravici u Pivovarských sklepů.
b) schválilo
cenovou nabídku Ing. Šabatky na zpracování projektové dokumentace na opravu mostu přes
řeku Moravici u Pivovarských sklepů.
c) rozhodlo
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a Ing. Šabatkou.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
5.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o přípravě investiční akce: Multifunkční hřiště u ZŠ Hradec nad Moravicí.
b) rozhodlo
realizovat investiční akci: Multifunkční hřiště u ZŠ Hradec nad Moravicí ve dvou etapách: 1.
etapa v roce 2018 v ceně 3,5 mil. Kč včetně DPH, 2. etapa v roce 2019 - zbývající část.
c) rozhodlo
že, pro 1. etapu budou využity finanční prostředky určené na workoutové hřiště ve výši 1,5
mil. Kč.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
6.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o projektové přípravě workoutového hřiště za sběrnou surovin.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
7.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 719/1 (trvalý travní porost) o výměře 26 m2 k.ú. Hradec nad
Moravicí za cenu 100,-- Kč/m2. Vypracování kupní smlouvy zajistí město, správní poplatek za
zavkladování v katastru nemovitostí uhradí žadatelé. Daň z nabytí nemovitých věcí přiznají
rovněž žadatelé.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic
8.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
neprodat část pozemku parc.č. 933 (ostatní plocha) o výměře cca 7 m2 a část pozemku
parc.č. 915 (ostatní plocha) o výměře cca 4 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) doporučilo
Radě města Hradec nad Moravicí řešit stavební úpravy RD věcným břemenem.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
9.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat část pozemku parc.č. 7/1 (ostatní plocha) o výměře cca 660 m2 v k.ú. Žimrovice s.r.o.
Areál dobré pohody Žimrovice, Hradecká čp. 152, Žimrovice, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ:
01462997 za cenu 100,-- Kč/m2. Geometrický plán, správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí žadatelé, daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle platné legislativy
b) rozhodlo
zřídit na převáděné části pozemku parc.č. 7/1 k.ú. Žimrovice pro Město Hradec nad Moravicí
věcné břemeno – služebnost, spočívající ve strpění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 6 a
k pozemku parc.č. 1, jehož součástí je budova čp. 61 vše k.ú. Žimrovice a dále za účelem
provádění rekonstrukce, údržby a oprav předmětných nemovitých věcí za jednorázovou
náhradu 1.000,-- Kč.
c) uložilo
do kupní smlouvy zakomponovat ujednání, že smluvní strany berou na vědomí umístění
inženýrských sítí v převáděné části pozemku, zapsaných na LV 357 k.ú. Žimrovice, dále
vedení plynovodní přípojky pro budovu čp. 61 a může zde být umístěno další vedení nebo
zařízení veřejně technické infrastruktury, k nimž existují oprávnění, jakož i omezení užívání
pozemku, vzniklá podle předchozích právních úprav, která se nezapisovala do pozemkových
knih, evidence nemovitostí ani katastru nemovitostí. Tato omezení a oprávnění přecházejí na
nabyvatele pozemku.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy s smlouvy o zřízení věcného břemena dle části a) až
c) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a nvestic
10.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
odkoupit pozemek parc.č. 54/3 o výměře 204 m2 v k.ú. Bohučovice za cenu 70,-- Kč/m2 od
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vlastníka. Vypracování kupní smlouvy zajistí město, poplatek za zavkladování v katastru
nemovitostí uhradí město.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
11.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
odkoupit pozemek parc.č. 818/6 (orná půda) o výměře 160 m2 a část pozemku parc.č.
818/13 (orná půda) o výměře asi 150 m2 vše v k.ú. Jakubčovice od vlastníka, za cenu 70,-Kč/m2, geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí město
b) rozhodlo
odkoupit pozemek parc.č. 818/5 (orná půda) o výměře 279 m2 a část pozemku parc.č.
818/12 (orná půda) o výměře asi 300 m2 vše v k.ú. Jakubčovice od vlastníka, za cenu 70,-Kč/m2, geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí město
c) rozhodlo
odkoupit pozemek parc.č. 835/29 (orná půda) o výměře asi 10 m2 a část pozemku parc.č.
818/14 (orná půda) o výměře asi 180 m2 vše v k.ú. Jakubčovice od vlastníka, za cenu 70,-Kč/m2, geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí město
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupních smluv dle části a) až c) tohoto usnesení
Z: vedoucí odboru majetku a investic
12.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost JUDr. Jaroslava Brože MJur, insolvenčního správce, o zaslání cenové nabídky na
případné odkoupení pozemků parc.č. 924 - zahrada o výměře 652 m2 (spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/2), parc.č. 925 - zahrada o výměře 692 m2 a parc.č. 926 - ostatní plocha o
výměře 170 m2 vše v k.ú. Žimrovice.
b) rozhodlo
pozemky, uvedené v části a) tohoto usnesení, neodkupovat a vedení řádu kanalizace
splaškové včetně kanalizační šachty řešit s budoucím vlastníkem pozemku parc.č. 924
zřízením věcného břemena - služebnosti dle rozhodnutí ZM ze dne 14. 12. 2015 bod č.
8.10.2015/ZM, část b) a c).
Z: vedoucí odboru majetku a investic
13.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
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a) projednalo
počet členů Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí pro volební období 2018 - 2022.
b) rozhodlo
že pro volební období 2018 - 2022 bude volen stávající počet – 21 členů zastupitelstva
města.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
14.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
předložený návrh znění Obecně závazné vyhlášky města Hradec nad Moravicí č. 02/2018 o
rušení nočního klidu.
b) vydalo
Obecně závaznou vyhlášku města Hradec nad Moravicí č. 02/2018 o rušení nočního klidu v
předloženém navrhovaném znění.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
15.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Doporučení komise výstavby rady města neřešit v současné době žádnou další změnu
územního plánu. Požadavky na změnu č. 3 územního plánu řešit až po shromáždění
dostatečného počtu schválených návrhů na změnu.
b) vzalo na vědomí
Požadavek Ing. Pavla Jedličky, Wintrova 34, Opava-Kylešovice na změnu ÚP - změna
pozemku parc. č. 1071/4 kú Žimrovice na plochu RI - rekreace individuální (současný stav:
plocha NS-3 - plochy smíšené nezastavěného území).
c) neschválilo
Požadavek na změnu ÚP - změna pozemku parc. č. 1071/4 kú Žimrovice na plochu RI rekreace individuální.
ch) neschválilo
Požadavek na změnu ÚP - změna pozemku parc. č. 990 kú Hradec nad Moravicí na plochu
BM-1 - bydlení městské.
d) vzalo na vědomí
Požadavek na změnu ÚP - změna pozemku parc. č. 1717/1 kú Hradec nad Moravicí na plochu
BV - bydlení venkovské (současný stav: ZU-2 - zahrady, zahrádkářské osady).
e) neschválilo
Požadavek na změnu ÚP - změna pozemku parc. č. 1717/1 kú Hradec nad Moravicí na plochu
BV - bydlení venkovské.
f) vzalo na vědomí
Požadavek na změnu ÚP - změna pozemku parc. č. 438/1 kú Žimrovice na plochu RI rekreace individuální (současný stav: NL - plocha lesní).
g) neschválilo
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Požadavekna změnu ÚP - změna pozemku parc. č. 438/1 kú Žimrovice na plochu RI rekreace individuální.
h) vzalo na vědomí
Požadavek na změnu ÚP - změna pozemku parc. č. 990 kú Hradec nad Moravicí na plochu
BM-1 - bydlení městské (současný stav: NP - plocha přírodní).
i) vzalo na vědomí
Požadavek na změnu ÚP - změna části pozemku parc. č. 293/16 kú Filipovice na plochu BV-2
- bydlení venkovské (současný stav: NZ-1 - plochy zemědělské).
j) neschválilo
Požadavek na změnu ÚP - změna části pozemku parc. č. 293/16 kú Filipovice na plochu BV-2
- bydlení venkovské.
k) vzalo na vědomí
Požadavek na změnu ÚP - pozemky parc. č. 382/1, 384, 385, 387, 530/4, 530/5, 530/6 a
392/1 kú Bohučovice na plochu BV - bydlení venkovské (současný stav: NZ - plochy
zemědělské).
l) neschválilo
Požadavek na změnu ÚP - pozemky parc. č. 382/1, 384, 385, 387, 530/4, 530/5, 530/6 a
392/1 kú Bohučovice na plochu BV - bydlení venkovské.
Z: tajemnice městského úřadu
16.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Základní umělecké školy, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvkové organizace,
se sídlem Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, IČ 478 13 504, ze dne 4. 5. 2018, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na činnost
příspěvkové organizace v roce 2018.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Základní umělecké škole, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvkové organizaci, se
sídlem Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, IČ 478 13 504, formou veřejnoprávní smlouvy na
činnost příspěvkové organizace v roce 2018.
Z: místostarosta města
17.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, se sídlem Hradec nad
Moravicí, Zámecká 57, IČ 008 49 821, ze dne 15. 5. 2017, o poskytnutí individuální dotace ve
výši 100 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na (1.) výchovně vzdělávací činnost,
(2.) zájmové vzdělávání, které zahrnuje pravidelnou zájmovou činnost ve stálých zájmových
útvarech, příležitostných činnostech a táborové akce, (3.) náklady spojené s provozem školy,
to vše v roce 2018.
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b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, se sídlem Hradec nad Moravicí,
Zámecká 57, IČ 008 49 821, formou veřejnoprávní smlouvy na (1.) výchovně vzdělávací
činnost, (2.) zájmové vzdělávání, které zahrnuje pravidelnou zájmovou činnost ve stálých
zájmových útvarech, příležitostných činnostech a táborové akce, (3.) náklady spojené s
provozem školy, to vše v roce 2018.
Z: místostarosta města
18.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
usnesení a zápis FV konaného dne 11.6.2018
Z: vedoucí finančního odboru
19.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
závěrečný účet města Hradec nad Moravicí za rok 2017, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Hradec nad Moravicí za rok 2017.
Z: vedoucí finančního odboru
20.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
účetní závěrku města Hradec nad Moravicí za rok 2017.
b) schválilo
převod výsledku hospodaření za rok 2017 na účet 432 - výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
c) souhlasí
s celoročním hospodařením města Hradec nad Moravicí za rok 2017 bez výhrad.
Z: vedoucí finančního odboru
21.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
zřídit Pásmový spořící účet s výpovědní lhůtou u peněžního ústavu Sberbank a uložit na něj
částku 9 000 000 Kč.
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Z: vedoucí finančního odboru
22.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí ke dni 31.5.2018, včetně zůstatků na účtech a
zůstatků úvěrů.
Z: vedoucí finančního odboru
23.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
dopis SK Lama z.s. o použití finančních prostředků na nákup zařízení SK Lama z.s.
b) schválilo
rozpočtové opatření č. 6/2018 ve výši 1 358 400 Kč.
c) schválilo
poskytnutí účelového transferu Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace ve výši 170 000 Kč
d) schválilo
použití fondu oprav bytového domu Opavská 197 ve výši 386 700 Kč na akci výměna oken a
zateplení.
e) uložilo
starostovi města odpovědět na dopis SK Lama z.s. ze dne 25.6.2018 s vyjádřením nesouhlasu
s použitím částky 174 362,63 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
24.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
převod neinvestičního transferu ve výši 16 000 Kč pro Městskou knihovnu a informační
centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
Z: vedoucí finančního odboru
25.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
návrh zhotovitele stavby "Stavební úpravy zemního tělesa a stabilizace svahu u hřiště v
Domoradovicích" o ukončení díla.
b) uložilo
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odboru majetku a investic vyzvat zhotovitele k dokončení a předání díla dle projektové
dokumentace.
Z: vedoucí finančního odboru
26.29.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
odkoupení pozemků parc.č. 185,186 a 187 v k.ú. Kajlovec za cenu 200,-- Kč/m2. Všechny
poplatky s tím související uhradí město.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupních smluv dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku
Zpracovala: Jana Pastyříková, 27.6.2018
Návrhová komise:
Emil Hennig, člen zastupitelstva města, v.r.
Karel Vlček, člen zastupitelstva města, v.r
Ing. Jan Hrbáč, člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

Poznámka:
Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení 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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