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Město H radec nad Moravicí

USNESENÍ č. 10/2000
z veřejného zasedání zastupitelstva města (ZM) ze dne 19.12.2000 konaného
v Národním domě v Hradci n/Mor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.10.00 ZM schvaluje
předložený návrh reformy veř. správy týkající se pověření některých obcí III stupně v našem okrese. Pro
naše město se schvaluje navržené pověření III stupně městu Opava, kde přejdou kompetence státní
správy z OkÚ.
Z : starosta
T:0

2.10.00 ZM zřizuje
výbory zastupitelstva dle zák. č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2, písm. l) :
- výbor kontrolní :
předseda
Ing. František Hellebrand
členové
Ing. Jindřich Skařupa
Dušan Hrbáč
Stanislav Rybka
- výbor finanční :

předseda
členové

Z : starosta, místostarosta

Emil Hennig
Karel Černý
Ing. Vladimír Lazecký
Stanislava Stavařová
T:0

Ladislav Válek
Zdeňka Stařinská

3.10.00 ZM bere na vědomí
informace o provedení inventarizace majetku a závazků města v r. 2000.

Schvaluje
předložený rozsah vyřazeného majetku města na základě prováděných inventur, dle potvrzených
vyřazovacích protokolů, v celkové výši HIM (hmotného investičního majetku) 75.720,0 Kč a DM
(drobného majetku) 109.652,0 Kč.
Z : zást. starosty, ved. FO
T:0

4.10.00 ZM rozhoduje
o přijetí dotací na mzdy v r. 2000 nových pracovníků MěÚ, kteří byli přijati do pracovního poměru na
základě smluvních vztahu s Úřadem práce Opava, kde byli původně evidováni jako nezaměstnaní. Výše
dotace činí 25,0 Kč/hod., k tomu soc. a zdrav. pojištění.
Dále rozhoduje o přijetí dotace z Úřadu práce Opava na úhradu nákladů spojených se zřízením spol.
prospěšného jednoho pracovního místa, ve výši do 60.000 Kč.
Z : starosta tajemník
T:0

5.10.00 ZM schvaluje
záměr města odprodat pozemek p.č. 77/2 v k.ú. Žimrovice o výměře 35 m2, který je zastavěn digitální
telefonní ústřednou.

Ukládá
zveřejnit záměr města na úředních deskách po dobu 15 dní.
Z: ved. SO
T : 31. 12. 00

6.10..00 ZM ukládá
pořizovateli ÚP zapracovat do návrhu řešení územního plánu plochu výstavby k RD, pozemek parc.č.
293/6 v k.ú.Filipovice, žadatel Radim a Marcela Plačkovi, bytem Sladkého 10, Opava. Regulativy
stanoví městský architekt, ved. OV a zpracovatel ÚP.
Z: ved. OV
T:0

7.10.00 ZM rozhoduje
o přijetí dotací na výstavbu infrastruktury výstavby 12 bj. v Hradci n/M. – Žimrovice ve výši 960.000
Kč.
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Dále rozhoduje o přijetí dodací v rámci povodňových škod na opravu místních komunikací na území
města ve výši 345.000 Kč a opravu inž. síti a vodních toků na území města ve výši 828.000 Kč.
Z : starosta, ved. IO
T:0

8.10.00 ZM rozhoduje
o úplatném převodu pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1070 m2, na kterém stojí
obytný dům čp. 356 na Tyršově nábřeží ve vlastnictví OSBD Opava současným nájemníkům. Převod je
podmíněn převedením bytů z vlastnictví OSBD Opava na jednotlivé nájemníky. Cena byla stanovena
100,- Kč/m2. Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z : ved. SO
T:0

9.10.00 ZM rozhoduje
o zrušení kupní smlouvy s p. Petrem Klemensem, bytem Na Tylovách 527, Hradec nad Moravicí, pův.
uzavřené na úplatný převod stav. pozemku města č. 22 dle zastavovací studie výstavby 23 RD v lokalitě
Na Tylovách v k.ú. Hradec n/M. a
uzavření nové kupní smlouvy s dcerou pův. nabyvatele, tj. se sl. Klemensovou, bytem Na Tylovách 527,
Hradec nad Moravicí, za stejných podmínek uvedených v původní, výše uvedené kupní smlouvě.
Zplnomocňuje starostu k podpisu nové kupní smlouvy.
Dále rozhoduje o směně pozemků p.č. 2154/33 – orná půda o výměře 1510 m2 ve vlastnictví Města
Hradec nad Moravicí za pozemky 2154/24 – orná půda o výměře 1389 m2, p.č. 2154/31 – orná půda o
výměře 24 m2, p.č. 2154/32 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 161 m2 a p.č. 2154/64 –
orná půda o výměře 225 m2 ve vlastnictví paní Štěpánové Hedviky, bytem Praha 8, Pomořanská 475
vše k.ú. Hradec nad Moravicí.
Dále rozhoduje o úplatném převodu směněného pozemku 2154/24 – orná půda o výměře 1510 m2 dle
dřívějšího rozhodnutí ZM sl. Klemensové Janě. Cenový rozdíl ze směnné smlouvy ve výši 72.250,-uhradí Město Hradec nad Moravicí paní Štěpánové Hedvice. Poplatek za zavkladování směnné smlouvy
uhradí město, za zavkladování kupní smlouvy sl. Klemensová. Zplnomocňuje starostu k podpisu obou
smluv.
Z : ved. SO
T : 31. 12. 00

10.00.00 ZM odkládá
vyřízení žádosti na úhradu části ceny za stavební pozemek č. 12 o výměře 1296 m2 v lokalitě Na
Tylovách, formou příslušného procenta ze zaplacené daně v r. 2000 (je příjmovou části rozpočtu
města), kterou uplatňuje nový nabyvatel zmíněného pozemku pan Radomír Havlásek, bytem Palackého
375, Hradec nad Moravicí.

Ukládá
RM prošetřit podrobnosti žádosti a předložit k novému projednání na příštím veřejném zasedání ZM.
Z: ved. SO
T : do II/2001

11.10.00 ZM schvaluje
zřízení věcného břemene pro Město Hradec nad Moravicí na pozemcích ve zjednodušené evidenci č.
428 a 545 a reálné parcele č. 2126, vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví p. Josefa Štencla,
bytem Bohučovice 20, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč.
Schvaluje se rovněž požadavek p. Štencla na pokácení, pořezání a odvozu náletových stromů pozemku
p.č. (428).
Smlouva o věcném břemeni umožňuje provozovat podzemní vedení plynovodu přes výše uvedené
pozemky pro obce Bohučovice a Jakubčovice. Věcné břemeno se vztahuje na šířku pozemku od osy
plynovodu 3 m na obě strany. Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z: ved. SO
T : 31. 12. 2000

12.10.00 ZM ukládá
pořizovateli ÚP zapracovat do návrhu územního plánu plochu výstavby k RD, pozemek parc.č. 2150,
2151 v k.ú.Hradec nad Moravicí, žadatel Romana Fusová, bytem Borová 139, Bolatice, za podmínky
předložení kladného stanoviska dotčených orgánů státní správy.
Z : ved. OV
T:0

13.10.00 ZM ukládá
pořizovateli ÚP zapracovat do návrhu územního plánu plochu výstavby k RD, pozemek parc.č. 800/1,
800/2, v k.ú. Jakubčovice, žadatel Slavomír Kajfoš, bytem M.Chasáka 3147, Frýdek.Místek, při
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respektování stanovených podmínek města Hradce nad Moravicí.
Z: ved. OV
T: 0

14.10.00 ZM rozhoduje
o přijetí dodací od Min. průmyslu a obchodu ve výši 1.500.000 Kč na zateplení objektu DPS na
Smetanové ul. a instalaci kolektorů na ohřev už. vody.
Z : ved. IO
T:0

15.10.00 ZM neschvaluje
odprodej části pozemku p.č. 2154/40 v k.ú. Hradec nad Moravicí panu Jaromíru Pobudovi, bytem
Opava, Ratibořská ul. 40, z důvodu dosud nedořešeného spojení stávající komunikace s ul.
Bohučovická. Udržování pozemku řešit formou pronájmu.
Z : ved. SO
T : 31. 1. 2001

16.10.00 ZM rozhoduje
o nabytí pozemku městem Hradec n/M. p.č. 114/1 – louka o výměře 104 m2, p.č. 114/2 – les o výměře
488 m2 a p.č. 113 – pastvina o výměře 79 m2 v k.ú. Domoradovice, od současného vlastníka, tj.
manželů Řemelkových, Domoradovice 41 za cenu 35,00 - 40,00 Kč/m2. Poplatek za zavkladování
uhradí město. Zplnomocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Z : starosta, ved. SO
T:0

17.10.00 ZM rozhoduje
o nabytí pozemku městem Hradec n/M. p.č. 1006 – lesní pozemek o výměře 7087 m2 a p.č. 1008 –
vodní plocha, tok přírodní o výměře 4573 m2 v k.ú. Žimrovice od současného vlastníka s.p. Lesy ČR
Hradec Králové, za cenu znaleckého posudku, do max. výše ceny za 1 m2 10,00 Kč. Důvodem nákupu
pozemku je výstavba kanalizace v Žimrovicích Poplatek za zavkladování uhradí město. Zplnomocňuje
starostu k podpisu kupní smlouvy.
Z : starosta, ved. SO
T:0

18.10.00 ZM rozhoduje
o zřízení bezúplatného věcného břemene pro obecní pozemek p.č. 982/2 – ostatní plocha, silnice
(Podolská ul), za účelem vedení vodovodní přípojky pro dům čp. 88, na Podolské ul. v Hradci a/M.,
majitele p. Marka Skácela. Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z: ved. SO
T:0

19.10.00 ZM bere na vědomí
sdělení JUDr. Vladimíra Sýkory z firmy ALLOY STEEL, Sadová 40, Opava a omluvu za časové
prodlení týkající se jednání o schváleném již prodeji pozemků města, situovaných u areálu I. Hradecké
zemědělské a.s., kde je plánováno vybudování jezdeckého areálu.
Z: ved. SO
T:0

20.10.00 ZM neschvaluje
žádost na snížení ceny za připojení na inženýrské sítě u výměry, přesahující 1500 m2 jednoho
stavebního pozemku z částky 400,- Kč/m2 (kterou schválilo ZM na svém zasedání dne 16. 3. 2000 pod
bodem 7.07.00) na částku 40,- Kč/m2.
Z: ved. SO
T: 0

21.10.00 ZM rozhoduje
o uzavření smlouvy o půjčce z Fondu zaměstnavatele se zaměstnanci MěÚ, tj. s p. Hanou Hološkovou
ve výši 10.000 Kč a se sl. Lindou Bittovou, rovněž ve výši 10.000 Kč. Výše měsíční splátky bude
stanovena individuálně.
Z : tajemník, ved. FO
T:0

22.10.00 ZM schvaluje
úpravu rozpočtu města pro r.2000 dle předložených podkladů ve výši příjmové a výdajové části
71.374.600,00 Kč.
Dále schvaluje pro 1. čtvrtletí r. 2001 rozpočtové provizorium ve výši měsíčního čerpání 1/12 ze
schváleného rozpočtu města r. 2000.
Z : starosta, ved. FO
T:0

23.10.00 ZM bere na vědomí
informace ohledně VÚC Opava v návaznosti na obchvat města Hradce nad Moravicí a Kajlovce.

Schvaluje
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závěry z jednání s ŘSaD Brno ze dne 4.12.2000 (viz zápis) ve věci řešení dopravy na kat.území Hradce
nad Moravicí a k.ú.Kajlovec okresu Opava, včetně vypracování a financování vyhledávací studie
obchvatových tras silnice I/57 na k.ú.Hradec nad Moravicí a Kajlovec.
Z: ved. OV
T:0

24.10.00 ZM ukládá
RM prošetřit možnosti zajišťování výstavby bytů pro občany našeho města různými způsoby, včetně
spoluúčasti města s podnikatelským subjektem. Konečný návrh předložit na příštím zasedání ZM.
Z : starosta, ved. IO
T : III/2000

25.10.00 ZM schvaluje
jednací řád ZM upravený v souladu s platnosti zákona o obcích č. 128/2000 Sb., zejména dle § 16, odst.
2, písm. c).
Z : tajemník
T:0

26.33.00 ZM schvaluje
změnu stávajících zálohových organizací našeho města na organizační složky, v souladu se zák. č.
250/2000 Sb.
Z : místostarosta
T:0

27.33.00 ZM schvaluje
úpravu zřizovací listiny MKS dle předloženého návrhu, navrženou v souladu se zák. č. 250/2000 Sb.
Z : místostarosta
T:0

28.33.00 ZM rozhoduje
o prominutí pohledávek po zemřelých občanech ve starém DPS na Opavské ul. za poskytnuté služby a
energii v rozsahu :
Ondrová Julie
344,00 Kč
Gažík Štefan
3.973,00 „
Anderschová Marie
321,00 „
Churavá Ludmila
1.807,00 „
Schulzová Anna
1.385,00 „
Hertel Ladislav
350,00 „
Z : místostarosta, ved. FO
T : ihned

29.10.00 ZM schvaluje
odměnu členům zastupitelstva města ve výši do 250,0 Kč za kalendářní měsíc v souladu se zák. č.
128/2000 Sb., § 72. Odměna bude vyplacena poměrnou části ve vztahu na účasti při jednáních MZ.
Z : starosta
T:0

30.10.00 Bere na vědomí
1. Informaci o dokončené realizaci stavby „Domu s pečovatelskou službou“, včetně vnitřního
dovybavení.
2. Informaci o dokončené realizace stavby „Výstavba inž. síti pro 23 RD Na Tylovách“.
3. Informaci o zahájené realizaci stavby „Kanalizace Žimrovice“ .
4. Informace o stavu jednání pro zajištění fin. zdrojů na nákup hotelu Ještěr.
5. Informace o výsledku projednávání různých připomínek a stížnosti na stavbu oplocení obory v údolí
řeky Moravice nad obci Žimrovice.
6. Informace o celkové stavební činnosti města z r. 2000.
7. Informace o podaných žádostech na dotace z SFŽP ČR na výstavbu plynovodu obcí Domoradovice,
Filipovice, Benkovice, Bohučovice a Jakubčovice.
Z : starosta
8. Informace o výsledcích jednání v Kopřivnici ohledně prodeje akcií SmVak.
9. Informace o připravovaných návrzích na pojmenování nových ulic a změně názvů původních.
10. Informace o celkovém přehledu plánovaných kulturních akcí do konce r. 2000, včetně zajišťování fin.
zdrojů mimo rozpočet města.
11. Informace o přepravovaném Moravskoslezském poháru soutěže mažoretek a přípravě na prezentaci
našeho města v rámci výstavy REGIONTOUR 2000.
Z : místostarosta
12. Informace o postupu probíhající rekonstrukce potoka „Hradečná.
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13. Informace o výsledku jednání ohledně žádosti o dotace v rámci programu ISPA na kanalizaci Hradec
n/M..
14. Informace o výsledku voleb Senátu ČR a do krajských zastupitelstvech v listopadu 2000.
15. Informace o proběhlé mezinárodní konferenci v rámci projektu ECOS-RADA – rozvoj venk. turistiky.
16. Informace o výsledcích spolupráce se Slezskou univerzitou Opava.
17. Informace o průběhu výstavy betlémů, na které se významně podílí město.
Z : tajemník
Zpracoval : tajemník

Ověřovatelé : Vícha Miroslav ...............................................................
Dušan Hrbáč ...............................................................

Marie Dušková
zástupce starosty

Josef Vícha
starosta města

