Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

30.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

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

Přijatá usnesení :
1.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
žádost o změnu názvu ulice v k. ú. Hradec nad Moravicí z názvu Hřbitovní na název Na
Tylovách, resp. na název Zahradnická.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí
2.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o přesunu knihovny do prostor bývalé pekárny v budově městského úřadu
z důvodu rekonstrukce Národního domu.
b) rozhodlo
vyčlenit částku na přesun knihovny do prostor bývalé pekárny v budově městského úřadu ve
výši 1,5 mil. Kč + řešit skladovací prostory.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
3.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města

a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení dvou částí pozemku parc.č. 168/1 (zastavěná plocha a nádvoří,
společný dvůr) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře cca 300 m2, dále přílohu k
žádosti s vysvětlením důvodu odkoupení a dále souhlas ostatních vlastníků s
odkoupením předmětných částí pozemku
b) rozhodlo
prodat dvě části pozemku parc.č. 168/1 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr) v
k.ú. Hradec nad Moravicí o celkové výměře cca 300 m2 za cenu 125,-- Kč/m2, výměry
budou upřesněny geometrickým plánem, který zajistí a uhradí kupující, správní
poplatek a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí rovněž kupující.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části b) tohoto usnesení
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
4.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Informace o hospodaření DSO: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy a
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realizaci projektu: Odvádění a likvidace odpadních vod obcí Hradec nad Moravicí a Branka u
Opavy a zápis z cenové kontroly ze dne 28.6.2018.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Rozšíření veřejného osvětlení Filipovice".
b) rozhodlo
ve veřejné zakázce "Rozšíření veřejného osvětlení Filipovice" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ALBREKO s.r.o.
Nabídková cena: 582.352,34 Kč bez DPH.
c) rozhodlo
uzavřít smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí a společností ALBREKO s.r.o.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
Zastupitelstvo města nepřijalo předložený návrh usnesení:
Citace návrhu usnesení:
„6.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o havarijním stavu opěrné zdi na ulici Zámecká před RD č.p. 9.
b) rozhodlo
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby.“
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
7.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
výsledek schůzky všech uživatelů části pozemku parc.č. 659/1 k.ú. Hradec nad Moravicí
(uvnitř areálu bývalého ZD) za účelem dohody o vyřešení způsobu, případně i rozdělení a
následného majetkoprávního narovnání
b) pověřilo
radu města pokračováním v jednání o pronájmu pozemku parcela č. 659/1, k.ú. Hradec nad
Moravicí a zřízení věcného břemene
c) pověřilo
starostu města jednat o směně pozemku.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
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8.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 580/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú.
Hradec nad Moravicí včetně zdůvodnění.
b) rozhodlo
neschválit prodej pozemku parc.č. 580/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 175
m2 k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
9.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, zastoupené Mgr.
Davidem Šromem, ředitelem, ze dne 10. 8. 2018, týkající se použití zůstatku z částky
vyčleněné v rozpočtu města na investiční akci "Multifunkční učebna ZŠ Žimrovice" za účelem
financování nákupu vybavení do nově vzniklých učeben.
b) schválilo
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice navýšení neinvestičního
příspěvku zřizovatele na rok 2018 o částku ve výši 50 000 Kč; tato částka bude použita ze
zůstatku z částky vyčleněné v rozpočtu města na investiční akci "Multifunkční učebna ZŠ
Žimrovice".
Z: místostarosta města
10.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Vyjádření SK LAMA ze dne 16.7.2018 podané na Městský úřad Hradec nad Moravicí dne
18.7.2018 ve věci Dohody o podmínkách využití dotace poskytnuté z rozpočtu města Hradec
nad Moravicí uzavřené dne 20.7.2016.
b) schválilo
Dodatek č. 1/2018 k Dohodě o podmínkách využití dotace poskytnuté z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí na základě Smlouvy ze dne 13.12.2004 s podmínkou vypořádání
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí ze dne 27.2.2012
uzavřené mezi městem Hradec nad Moravicí, SK LAMA a TJ Hradec nad Moravicí( 50%/50%).
Z: starosta města
11.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Zápis a usnesení z jednání finančního výboru č 3/2018 ze dne 5.9.2018, včetně zpráv z
provedených kontrol za období červenec až září 2018.
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Z: vedoucí finančního odboru
12.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
hospodaření města za období leden až srpen 2018, včetně zůstatků na účtech a zůstatků
úvěrů.
Z: vedoucí finančního odboru
13.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí nákup 2 ks resuscitačních
hospodaření města za období leden až srpen 2018, včetně zůstatků na účtech a zůstatků
úvěrů.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
___________________________________________________________________________
14.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 8/2018 ve výši 1 366 000 Kč v příjmech i výdajích
b) schválilo
převod neinvestičního transferu ve výši 32 500 Kč příspěvkové organizaci MK + IC Hradec nad
Moravicí.
c) schválilo
převod neinvestičního transferu ve výši 712 500 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
Z: vedoucí finančního odboru
15.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace předsedy Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí pana Pavla Kuzníka ve věci
možnosti získání dotace Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
b) pověřilo
starostu města podpisem příslibu spolufinancování ve věci Výzvy V 3 Sport, investice
2019/2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Z: starosta města
16.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
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souhlasí
s pořízením 2 ks sporáků do kuchyňky Kulturního domu v Jakubčovicích. Příslušná úhrada
nákupu bude hrazena z vybraných nájmů za období roku 2016 - 2018.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
___________________________________________________________________________
17.30.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzala na vědomí
informaci o rozšíření dobývacího prostoru lomu Bohučovice.
b) schválilo
zaslat žádost provozovateli Kamenolomu o vytýčení hranice dobývacího prostoru na hranici
obce Jakubčovice.
Z: tajemnice městského úřadu,starosta města
___________________________________________________________________________
Zpracovala: Jana Pastyříková, 18.9.2018

Návrhová komise:
Richard Vacula, v.r.
Pavel Kuzník,v.r.
Mgr. Petr Havrlant, 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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