Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

4
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

23. 03. 2015
ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Přijatá usnesení:
01.04.2015/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo
ve věci nájemních smluv na pronájem sportovišť v majetku města žádné usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

02.04.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
přehled navržených a na zasedání ZM upravených (vyjmutí KD Domoradovice)
projektových záměrů pro programové období 2014 - 2020 doplněný o předložený
a v materiálech pro 4. zasedání ZM založený seznam dalších 9 priorit + náhrobek
Lichnovských.
b) vzalo na vědomí
navržené projektové záměry v programovém období 2014 - 2020 podle předloženého
a v materiálech pro 4. zasedání ZM založeného návrhu + seznam dalších priorit
předložených starostovi města v lednu tohoto roku.
c) vydalo
stanovisko, kterým považuje předložené projektové záměry za otevřený program,
který bude operativně upravován podle vyhlášených dotačních titulů a finančních
možností města.
Z: ved. OFaI
T: 0
03.04.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
systém poskytování grantů formou dotace z rozpočtu města na základě „Zásad
na poskytování grantů formou dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí", které
byly schváleny na zasedání ZM dne 23.09.2013 usnesením č. 21.18.2013/ZM.
b) schválilo
Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí, které byly schváleny na zasedání ZM dne 23.09.2013
usnesením č. 21.18.2013/ZM.
c) schválilo
grantové okruhy a programy pro rok 2015 podle předloženého a v podkladech pro 4.
zasedání ZM založeného materiálu.
Z: místostarosta
T: 0
04.04.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města mezi městem a TJ Papírny
Žimrovice ve výši 30.000,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících se sportovní činností
TJ Papírny Žimrovice v období roku 2015.
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b) schválilo
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města mezi městem a TJ Papírny
Žimrovice ve výši 30.000,00 Kč na úhradu nákladů na zajištění dopravy na mistrovská
utkání fotbalového oddílu TJ Papírny Žimrovice v období roku 2015.
c) zplnomocnilo
místostarostu města k podpisu příslušných smluv podle bodu a) a b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

05.04.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města mezi městem a TJ Hradec
nad Moravicí ve výši 140.000,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících se sportovní
činností TJ Hradec nad Moravicí v období roku 2015.
b) schválilo
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města mezi městem a TJ Hradec
nad Moravicí ve výši 100.000,00 Kč na úhradu nákladů na zajištění dopravy na
mistrovská utkání fotbalového oddílu TJ Hradec nad Moravicí v období roku 2015.
c) zplnomocnilo
místostarostu města k podpisu příslušných smluv podle bodu a) a b) tohoto usnesení.
d) rozhodlo
že při hodnocení čerpání rozpočtu města k 30.06.2015 bude projednána možnost
dalšího posílení dotace TJ Hradec nad Moravicí z rozpočtu města.
e) rozhodlo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., vzdát se práva a prominout dluh ve
výši 100.000,00 Kč TJ Hradec nad Moravicí, vzniklý na základě Smlouvy o bezúročné
půjčce uzavřené mezi městem (věřitelem) a TJ Hradec nad Moravicí (dlužníkem) na
základě rozhodnutí ZM ze dne 16.12.2013.
f) pověřilo
RM k provedení rozpočtového opatření ve snížení příjmů rozpočtu města na rok 2015
ve výši 100.000,00 Kč a navýšení výdajů rozpočtu města na rok 2015 o 40.000,00 Kč
s tím, že potřebná finanční částka ve výši 140.000,00 Kč bude převedena z přebytku
hospodaření města z minulých let.
Z: místostarosta
T: 13.04.2015
06.04.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
stanovisko předsedů Finančního a Kontrolního výboru ZM k předpisu „Statut výborů
zastupitelstva města Hradec nad Moravicí“.
b) uložilo
provést změnu Statutu výborů zastupitelstva města Hradec nad Moravicí ve smyslu
zákona 128/2000 Sb. tak, aby neomezoval činnost výborů, ale podpořil práva
a povinnosti výborů při kontrolní činnosti.
Z: tajemník MěÚ
T: 30.04.2015
07.04.2015/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo
žádné usnesení ve věci nařízení vlády ze dne 16.3.2015, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., kterým se mění příloha č. 1 určující měsíční odměny poskytované členům
zastupitelstev obcí, navýšení o 3,5 % s účinností od 01.04.2015.
Z: tajemník MěÚ
Zpracoval: Ing. Václav Žampa, v.r.

T: 0
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Ověřil: Jan Horák, v.r.; Ing. Drahomíra Hertlová, v.r.; Mgr. Jan Špička, v.r.
Roman Celta, v.r místostarosta města;

Josef Vícha, v.r. starosta města

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.

