Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
konaného dne

29. 07. 2002
v salonku hotelu STARÝ JEŠTĚR v Hradci nad Moravicí.
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Přijatá usnesení :
01.17.02
Zastupitelstvo města
oceňuje
žákyni Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí Magdalenu Hrudovou za první místo v soutěži
mladých klavíristů „Prague junior note 2002“ v Praze a za vzornou reprezentaci města,
Z: místostarosta

T: 0

02.17.02
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) zřizovací listinu Z á k l a d n í š k o l y v Hradci nad Moravicí se sídlem Opavská 217, Hradec
nad Moravicí,
b) zřizovací listinu Z á k l a d n í š k o l y v Žimrovicích se sídlem Žimrovice 51, Hradec nad
Moravicí,
c) zřizovací listinu M a t e ř s k é š k o l y v Hradci nad Moravicí se sídlem Smetanova 520,
Hradec nad Moravicí,
d) zřizovací listinu Š k o l n í k u c h y n ě v Hradci nad Moravicí se sídlem Smetanova 520,
Hradec nad Moravicí,
Z: místostarosta
T: 0

03.17.02
Zastupitelstvo města
1) s c h v a l u j e
variantu návrhu výstavby rodinných domků v lokalitě „Pod Hanuší“ od „Sdružení fyzických osob
Mgr. Zbyněk Rybka a Ing. Jaroslav Brodský“ za následujících podmínek :
a) projekt bude zpracován na celou lokalitu,
b) vlastní realizace bude rozdělena na dvě etapy, kdy I. etapa výstavby zahrnuje území na
pozemku parc.č. 582, tj. od nádraží ČD po polní komunikaci - pozemek parc.č. 617, II.etapa
pozemek parc.č. 614, vše v k.ú. Hradec nad Moravicí,
c) výchozí cena zasíťovaného stavebního pozemku pro stavebníky nepřesáhne 600,- Kč/m2,
včetně platby za pozemek Městu Hradec nad Moravicí ve výši 100,- Kč/m2,
d) stavební pozemky budou do doby úřední kolaudace v majetku Města Hradec nad Moravicí,
e) zastavovací plán celé lokality bude odsouhlasen Městem Hradec nad Moravicí a zpracován za
podmínek stanovených orgány Města Hradec nad Moravicí,
f) lhůta výstavby inženýrských sítí nepřesáhne 12 měsíců od nabytí právní moci příslušného
stavebního povolení,
g) celková lhůta výstavby jednotlivého rodinného domku nepřesáhne 5 let od nabytí právní moci
příslušného stavebního povolení,
h) nedílnou součástí zastavovacího plánu bude dopravní řešení v dané lokalitě v návaznosti na
okolní zástavbu a pohodu stávajícího bydlení,
i) součástí zastavovacího plánu bude řešení odvodu povrchových vod,
j) seznam zájemců o stavbu rodinného domku bude konzultován a odsouhlasen zastupitelstvem
města, přičemž budou přednostně vybráni občané města Hradce nad Moravicí,

2) s c h v a l u j e
výpůjčku příslušných pozemků ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí Sdružení fyzických
osob Mgr. Zbyněk Rybka a Ing. Jaroslav Brodský pro výstavbu inženýrských sítí s tím, že po
realizaci a řádné úřední kolaudaci budou pozemky zastavěné inženýrskými sítěmi, komunikacemi
a veřejnými prostranstvími, včetně těchto inženýrských sítí, bezplatně převedeny do majetku
Města Hradec nad Moravicí,
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3) u k l á d á
zahrnout výše uvedené podmínky pod body 1 a) – j) do mandátní smlouvy mezi Městem
Hradec nad Moravicí a Sdružením fyzických osob Mgr. Zbyněk Rybka a Ing. Jaroslav Brodský,

4) z p l n o m o c ň u j e
starostu města k podpisu smlouvy,
Z: starosta

T: 0

04.17.02
Zastupitelstvo města
neschvaluje
přijetí hypotéčního úvěru od Českomoravské hypotéční banky, a.s.,
Z: starosta

T: 0

05.17.02
Zastupitelstvo města
1) s c h v a l u j e
záměr směny pozemku parc.č. 424 v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře 207 m2 ve vlastnictví
Města Hradec nad Moravicí za část pozemku parc.č. 420 v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře
150 m2 ve vlastnictví Ing. Bohumila Tomáška, bytem Mezi Lysinami 10, Praha,

1) u k l á d á
a) zveřejnit záměr směny pozemku parc.č. 424 na úředních deskách města a na internetu,
b) zabezpečit geometrický plán lokality na náklady pana Ing. Bohumila Tomáška,
Z: ved. SO

T: 31.08.2002

06.17.02
Zastupitelstvo města
schvaluje
úpravu rozpočtu Města Hradec nad Moravicí na rok 2002 o částku 17.366.770,40 Kč v příjmech
i ve výdajích dle předloženého návrhu finančního oboru MěÚ,
Z: ved. FO
T: 0

07.17.02
Zastupitelstvo města
schvaluje
přesun úvěru ve výši do 4.327.537,-Kč od firmy REALSTAV Náchod na Českou spořitelnu, a.s. za
podmínek původní úvěrové smlouvy mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou REALSTAV
Náchod s časovým prodloužením úvěru maximálně do konce roku 2006,
Z: starosta
T: 0

08.17.02
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ve věci obchvatu silnice I/57 v Hradci nad Moravicí,
Z: ved. OV
T: 0

09.17.02
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informaci vedoucího odboru výstavby MěÚ Ing. Dulavy o stavu zpracování souborného stanoviska
k Územnímu plánu města Hradec nad Moravicí a o nutnosti projednání tohoto souborného stanoviska
na zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
Z: ved. OV
T: 0
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10.17.02
Zastupitelstvo města
1) b e r e n a v ě d o m í
vznik Bytového družstva Hradec, se sídlem Opavská 265, Hradec nad Moravicí při „10 BJ –
proluka Tylova“,

1) s c h v a l u j e
a) vstup Města Hradec nad Moravicí do bytového družstva Hradec se sídlem Opavská 265,
Hradec nad Moravicí,
b) Stanovy Bytového družstva Hradec se sídlem Opavská 265, Hradec nad Moravicí podle
předloženého návrhu,
Z: ved. SO
T: 0

11.17.02
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
a) informaci o dokončení chodníku u kaple sv. Jana v termínu do 15. 08. 2002,
a) informaci o postupu opravy domu Tovární okruh č.p.194,195 a 196,
b) informaci pana Kříže o postupu realizace hřiště pro kopanou v Žimrovicích,
Z: ved. IO

Josef Vícha
starosta

T: 0

Marie Dušková
místostarosta

