M ě s t o H r a d e c n/M.

USNESENÍ č. 04/99
ze zasedání městského zastupitelstva konaného dne 24.6.1999 konaného
v Národním domě v Hradci n/M.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.04.99 MZ schvaluje
nájemní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva na pozemky p.č. 908 – zastavěná plocha,
zbořeniště o výměře 306 m2, p.č. 909 – zastavěná plocha, dvůr o výměře 157 m2 a p.č. 910 – zahrada o
výměře 150 m2, vše k.ú. Hradec nad Moravicí s manžely Kolovratovými, bytem Hradec nad Moravicí,
Podolská čp. 304. Pronájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, minimální
doba nájmu jsou 4 roky. Cena 1,-- Kč za celou dobu nájmu. Podmínkou nájmu je zestetičnění oplocení
pozemku směrem od Podolské ul. a údržování přilehlého chodníku. Zavkladování smlouvy o zřízení
předkupního práva v katastru nemovitostí zajistí a uhradí manž. Kolovratovi. Zplnomocňuje starostu
k podpisu smluv.
Z : ved. SO.
T: 30. 6. 1999

2.04.99 MZ schvaluje
prominutí poplatků manželům Černínovým, bytem Na Tylovách čp. 505 a manželům Hendrychovým,
bytem Na Tylovách čp. 506 za inženýrskou činnost plánovaných vestaveb dvou nových bytů v půdním
prostoru MŠ Kajlovec.
Z : ved. SO
T: 30. 6. 1999

3.04.99 MZ schvaluje
prodej pozemku p.č. 1248 – orná půda o výměře 116 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí panu Jindřichu
Janečkovi, bytem Hradec nad Moravicí, Opavská čp. 183 za cenu 25,-- Kč/m2. Součástí kupní smlouvy
bude i smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch Města Hradec nad Moravicí na strpění a údržbu
podzemního vedení inženýrských sítí. Veškeré doklady a poplatky, související se zavkladováním, zajistí
a uhradí kupující. Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z : ved. SO
T: 31. 7. 1999

4.04.99 MZ schvaluje
prodej těchto pozemků těmto žadatelům:
p.Černý František, Tyršovo nábřeží 356 Hradec nad Moravic p.č.76 k.ú.Hradec n.M.o výměře 25 m2
p.Štalcer Milan, Tyršovo nábřeží 356 Hradec nad Moravic p.č. 77 k.ú. Hradec n.M. o výměře 24 m2
p.Onderková Libuše,Tyršovo nábřeží 356 Hradec nad Moravic p.č.78 k.ú.Hradec n.M.o výměře 24 m2
p. Žaludek Josef, Tyršovo nábřeží 356 Hradec nad Moravic p.č. 79 k.ú. Hradec n. M. o výměře 24 m2
p. Gřundělová Hedvika, Tyršovo nábřeží 356 Hradec n. Mor. p.č. 80 k.ú. Hradec n.M.o výměře 24 m2
p. Heider Jiří, Tyršovo nábřeží 393 Hradec nad Moravic p.č. 81 k.ú. Hradec n. Mor. o výměře 23 m2
p. Machurová Helena, Tyršovo nábřeží 358 Hradec n. Mor. p.č. 82 k.ú. Hradec n.M. o výměře 16 m2
p. Karli Miroslav, Tyršovo nábřeží 357 Hradec nad Moravic p.č. 83 k.ú. Hradec n.M. o výměře 15 m2
za cenu 100,-- Kč/m2. Veškeré doklady a poplatky, související se zavkladováním, zajistí a uhradí
kupující. Zplnomocňuje starostu k podpisu smluv.
Z : ved. SO
T: 31. 7. 1999

5.04.99 MZ schvaluje
prodej pozemku p.č. 38 – zahrada o výměře 136 m2 v k.ú. Kajlovec p. Jiřímu Drašákovi, bytem
Kajlovec čp. 62 za cenu 10,-- Kč/m2. V kupní smlouvě upozornit na zřízené věcné břemeno pro SME
Ostrava na tomto pozemku. Veškeré doklady a poplatky, související se zavkladováním, zajistí a uhradí
kupující. Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z : ved. SO
T: 31. 7. 1999

6.04.99 MZ schvaluje
prodej oplocené části pozemku p.č. 1039 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě v k.ú. Hradec nad Moravicí
paní Janě Apetické, bytem Na Tylovách čp. 552, Hradec nad Moravicí, za cenu 25 Kč/m2. Výměra
bude upřesněna geometrickým plánem, který zajistí a uhradí kupující. Součástí kupní smlouvy bude i
smlouva na zřízení věcného břemene ve prospěch Města Hradec nad Moravicí na strpění a údržbu

inženýrských sítí. Veškeré doklady a poplatky, související se zavkladováním, zajistí a uhradí kupující.
Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z: ved.SO
T : 31. 7. 1999

7.04.99 MZ odkládá
projednání žádosti p. Víchy Jana, , bytem Bezručova 230, Hradec nad Moravicí, na odkoupení poz.
parc.č. 1284 v k.ú. Benkovice do doby prošetření možné směmy předmětného pozemku za sousední
parc.č. 186 s tím, že se předpokládá obnovit původní zpevněnou plochu jako veřejné prostranství.
Z : ved. SO
T : příští MZ

8.04.99 MZ schvaluje
vykoupení pozemku p.č. 414 – pastvina o výměře 334 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí od s.r.o. Kappa
Karton Morava Žimrovice za cenu do 25,-- Kč/m2. Veškeré doklady a poplatky, související se
zavkladováním, zajistí a uhradí Město Hradec nad Moravicí. Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Z : ved. SO
T: 31. 7. 1999

9.04.99 MZ neschvaluje
prodej části pozemku p.č. 915 – ostatní plocha, o výměře asi 3 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí
manželům Kořeným, bytem Hradec nad Moravicí, Podolská čp. 275.
Z : ved. SO
T: 31. 7. 1999

10.04.99 MZ schvaluje
prodej části pozemků p.č. 171 a 89 v k.ú. Hradec nad Moravicí o ploše asi 26 m2 p. Markovi Černému,
bytem Hradec nad Moravicí, Tyršovo nábřeží čp. 357, za účelem výstavby garáže za cenu 100,-- Kč/m2.
Výměra bude upřesněna geometrickým plánem. Veškeré doklady a poplatky, související se
zavkladováním, včetně geometrického plánu, zajistí a uhradí kupující. Zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.
Z : ved. SO
T: 31. 7. 1999

11.04.99 MZ schvaluje
předložený dodatek zakládací listiny Mateřské školy v Hradci n/M..
Z : zást.starosty
T : 30.6.99

12.04.99 MZ schvaluje
schvaluje změnu zřizovací listiny městského muzea v Hradci n/M., včetně statutu.

Jmenuje
¨ředitelem městského muzea v Hradci n/M. RNDr. Tomáše Grima.
Z : zást. starosty
T : 30.6.99

13.04.99 MZ schvaluje
předloženou úpravu vyrovnaného rozpočtu města ke dni 24.6.1999. v celkové výši příjmové a výdajové
části 38 027 000 Kč, se stavem účtu ke dni 30.5.1999 : Základní běžný účet 1.887.041,95 Kč, Fond
rezerv a rozvoje 1.140.189,88 Kč a Fond zaměstnavatele 260.851,40 Kč.
Dále pověřuje městskou radu aby v nezbytných případech provedla rozpočtové opatření do výše 10 %
celkového rozpočtu s tím, že v nejbližším zasedání MZ budou takovéto změny rozpočtu předloženy ke
schválení.
Dále schvaluje celkový předložený stav nedoplatků aktualizovaný k 20.6.1999.

Ukládá
pokračovat ve vymáhání přeložených nedoplatků.
Z : starosta
T : 30.6.99

14.04.99 MZ schvaluje
výsledek kontroly hospodaření města za r. 1998, který provedl OkÚ Opava, včetně závěrečné zprávy.
Z : tajemník
T:0

15.04.99 MZ schvaluje
zvýšení příspěvku MKS o 40 000 Kč (účelově pro nákup knih v Městské knihovně), takže celková
částka činí 1 590 000 Kč.
Z : zást. starosty
T:0

16.04.99 MZ schvaluje
přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny a.s. ve výši 5 mil. Kč pro možnost dofinancování
realizovaného "Domu s peč. službou".
Dále se schvaluje, aby ručení tohoto úvěru bylo rozpočtem města.
Zplnomocňuje starostu k podpisu tohoto úvěru.

Z : starosta

T : 30.8.99

17.04.99 MZ schvaluje
předložený návrh na uspořádání kvalifikačního poháru pro Mistrovství Evropy mažoretek 2000 a
schvaluje aby se český pohár pro ME 2000 konal v Hradci n/M. pod názvem TOP MORAVIA
GOLDEM M - moravský pohár pro ME 2000.
Z : zást. starosty, tajemník
T : 30.6.99

18.04.99 MZ bere na vědomí
- Informace o stavu přípravy výstavby "Domu s peč. službou" v blízkosti Zdravotního střediska v
Hradci n/M., o stavu příprav studie a realizace výstavby rod. domků Na Tylovách.
- Informace o dokončování výstavby nových bytů formou nádstaveb na činž. domu čp. 590-592.
- Informace o prodeji akcii SmVak, SME a České spořitelny.
Z : starosta
- Informace o hlavních kulturních akcích našeho města v nejbližším období.
- Stav příprav na otevření městského muzea v Hradci n/M..
- Informace o závěrečné zprávě provedeného auditu fin. hospodaření MKS za r. 1998.
- Informace o proběhlém slavnostním otevření cykloturistické trasy "Moravice" dne 19.6.1999,
Dětský den a plánované divadelní představení v prostorách zámku.
- Informace o uzavřených smlouvách na pořádání diskoték v letošní letní sezóně.
- Informace o plánovaném novém vydání "Nástin dějin města Hradce n/M.", dále brožůrky "Národní
dům" u příležitosti oslav 90-li letého jubilea, a mapy města Hradec n/M..
- Prezentace našeho města na "Hornoliptovském jarmarku" v Liptovském Hrádku dne 24.-25.9.199.
Z : zást. starosty
- Projednání nových bodů vzešlých z usnesení MR ze dne 17.6.99.
- Informace o výsledku šetření vlivu odstřelů v kamenolomu Bohučovice.
- Informace o přípravě a realizaci projektu "ECOS" - OUVETURE (partnerství) navrhující systém
mezinárodní spolupráce a rozvoje venkovských regiónů.
- Informace o stavu jednání s provozovateli stáv. hřišť a sportovišť našeho města, jehož cílem je jejich
větší využití pro občany.
- Návrh smlouvy o spolupráci se Slezskou univerzitou Opava a vydaném společném memorandu.
Z : tajemník
Zapsal : Ing. Schreiber J.

Ověřovatelé : Ing. Jaromír Vícha

Ludmila Žídková

................................................................
.................................................................

Marie Dušková
zástupce starosty

Josef Vícha
starosta

