Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

28.
ze zasedání
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

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

Přijatá usnesení :
1.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o možnosti řešení dopravní obslužnosti v lokalitě ulic Na Tylovách a Lidická.
b) rozhodlo
ponechat stávající obousměrný provoz v ulici Na Tylovách, opravit chodník + rozšířit vozovku
pro zajištění parkování na vyznačených místech.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
___________________________________________________________________
2.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
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) schválilo
poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí pobočnému spolku
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Hradec nad Moravicí formou veřejnoprávní
smlouvy na rekonstrukci včelařského domu v Hradci nad Moravicí.
Z: místostarosta města
3.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost spolku Tělovýchovná jednota U plus U Žimrovice, se sídlem Hradec nad Moravicí,
Žimrovice 232, IČ 480 03 531, ze dne 9. 4. 2018, o poskytnutí individuální dotace ve výši 145
000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na zajištění činnosti spolku v roce 2018.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 145 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
spolku Tělovýchovná jednota U plus U Žimrovice, se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovice
232, IČ 480 03 531, formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění činnosti spolku v roce 2018.
Z: místostarosta města
4.28.2018/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. 4. 2018, o poskytnutí individuální dotace ve výši
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365 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na zajištění provozu spolku a údržbu
sportovního areálu v roce 2018.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 365 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Tělovýchovné jednotě Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem v Hradci nad Moravicí, Žimrovická
815, IČ 136 43 118, formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění provozu spolku a údržbu
sportovního areálu v roce 2018.
Z: místostarosta města
5.28.2018/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
Zastupitelstvo města nepřijalo tento návrh usnesení:
Citace návrhu usnesení:
„6.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Informaci o jednání zainteresovaných stran ve věci dopravního řešení lokality Městečko.“
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
7.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města

a) rozhodlo
schválit rozšíření hřbitova v Jakubčovicích dle předloženého zákresu v katastrální mapě
odkoupením, příp. darováním předmětných částí pozemků od jednotlivých vlastníků
b) uložilo
urgovat vyjádření vlastníků pozemků, nutných pro rozšíření hřbitova v Jakubčovicích, kteří
nereagovali na původní písemnou žádost města a dále prověřit možnost bezplatného užívání
hrobového místa v případě darování předmětných částí pozemků.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
8.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
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a) rozhodlo
směnit část pozemku parc.č. 660 (trvalý travní porost) a část pozemku parc.č. 659/48 (ostatní
plocha, manipulační plocha) o celkové výměře asi 80 m2 za část pozemku parc.č. 659/1
(ostatní plocha, manipulační plocha) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí o stejné výměře asi 80
m2 ve vlastnictví města bez finančního vyrovnání. Výměra bude upřesněna geometrickým
plánem, který zajistí a uhradí město. Vypracování směnné smlouvy a podání návrhu na vklad
do KN včetně úhrady správního poplatku zajistí a uhradí rovněž město.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu směnné smlouvy dle části a) tohoto usnesení
Z: vedoucí odboru majetku a investic
9.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit přijetí daru, části pozemku parc.č. KN 2168/4 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad
Moravicí (nové p.č. 2168/6 - ostatní plocha) o výměře 10 m2 z vlastnictví Moravskoslezského
kraje, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava (IČ: 70890692) do vlastnictví Města Hradec
nad Moravicí, na pozemku byl realizován chodník.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu darovací smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
10.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) revokovalo
usnesení č. 3.24.2017/ZM ze dne 18.9.2017 část b) na tento text:
„b) schválilo
zpracovat projektovou dokumentaci na přemístění sběrného dvora na pozemky parc.
č.659/1, 659/51 v k.ú. Hradec nad Moravicí.“
b) uložilo
zpracovat projekt pro sběrný dvůr tak, aby bylo možné do budoucna zasíťovat pozemky v
dané lokalitě.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
11.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí ke dni 31.3.2018, včetně zůstatků
fondů a úvěrů
b) rozhodlo
o převedení částky 3 mil. Kč ze základního běžného účtu na zvláštní účet města Hradec nad
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Moravicí, který je určeně na možné financování rekonstrukce Národního domu v Hradci nad
Moravicí.
Z: vedoucí finančního odboru
12.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Informace o možnosti finančního zajištění výdajů úvěrem na investiční akci rekonstrukce ND.
Z: vedoucí finančního odboru
13.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Usnesení a zápis Finančního výbor při Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí ze dne
9.4.2018, včetně zápisů z provedených kontrol.
b) pověřilo
členy Finančního výboru při Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí provedením kontrol
dle přílohy.
Z: vedoucí finančního odboru
Zastupitelstvo města nepřijalo tento návrh usnesení:
Citace návrhu usnesení:
„14.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o provedeném šetření u vlastníků řadových rodinných domů v lokalitě Na
Tylovách v Hradci nad Moravicí ohledně majetkoprávního vypořádání užívání obecních
pozemků před jejich řadovými rodinnými domy (předzahrádky, přístupy, sjezdy atd.)
b) rozhodlo
neprodat pozemky, tvořící předzahrádky před řadovými rodinnými domky, v ul. Na Tylovách
v Hradci nad Moravicí.
c) uložilo
Radě města Hradec nad Moravicí řešit užívání těchto obecních pozemků dle části a) tohoto
usnesení uzavřením nájemních smluv.“
Z: vedoucí odboru majetku a investic
15.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
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a) vzalo na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
na veřejné zakázce: "Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší".
b) rozhodlo
ve veřejné zakázce "Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče NOSTA s.r.o.
Nabídková cena 7 137 000 Kč bez DPH.
c) rozhodlo
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností NOSTA s.r.o.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
16.28.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Rozpočtové opatření č. 3/2018 ve výši 50 000 Kč v příjmech i výdajích.
b) odložilo
projednání částky 1 500 000 Kč jako navýšení rozpočtu investiční akce Školní hřiště při
Základní škole Hradec nad Moravicí na další zasedání Zastupitelstva města Hradec nad
Moravicí.
Z: vedoucí finančního odboru
Zpracovala: Jana Pastyříková, 30.4.2018
Návrhová komise:
Jan Horák, člen zastupitelstva města, v.r.
Ing. Drahomíra Hertlová, členka zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Jan Špička, člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k bodu č.16.28.2018/ZM: Rozpočtové opatření č. 3/2018.
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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