Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

8.
z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

21. září 2015
ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Usnesení ZM č. 8 ze dne 21.9.2015

Přijatá usnesení :
1.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
důvodovou zprávu a vyhodnocení projednání zprávy o uplatňování územního plánu
Hradec nad Moravicí ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
b) projednalo
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zprávu o
uplatňování územního plánu Hradec nad Moravicí upravenou po projednání ve znění
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
c) schválilo
podle ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a dle ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zprávu
o uplatňování územního plánu Hradec nad Moravicí upravenou po projednání ve
znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
d) schválilo
podle ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a dle ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokyny
pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Hradec nad Moravicí v rozsahu
zadání změny obsažené v kapitole E) projednané zprávy o uplatňování
Z : tajemnice MÚ

T:0

2.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci k podnětu k zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu "
Zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad Moravicí". Výše sankce činí 48 520,17 Kč
+ případné penále.
b) zplnomocnilo
Radu města Hradec nad Moravicí k provedení rozpočtového opatření k úhradě
odvodu + penále za porušení rozpočtové kázně u projektu "Zvýšení kvality řízení
MěÚ Hradec nad Moravicí" dle bodu a) tohoto usnesení.
Z: tajemnice MÚ

T: 0

3.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o změně způsobu poskytování poštovních služeb pošty v Žimrovicích
prostřednictvím Pošty Partner s účinností od 1.6.2016.
b) schválilo
změnu způsobu poskytování poštovních služeb pošty v Žimrovicích prostřednictvím
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Pošty Partner s účinností od 1.6.2016.
c) uložilo
zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2016 finanční částku na pokrytí nákladů
spojených se změnou způsobu poskytování poštovních služeb pošty v Žimrovicích
prostřednictvím Pošty Partner.
d) uložilo
vedení města jednat s dalšími potencionálními zájemci o poskytování těchto služeb
Pošty v Žimrovicích .
Z: starosta města

T: průběžně do 1.6.2016

4.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci z jednání k situaci při přepravě kameniva z lomu Tisová a Bohučovice,
které proběhlo dne 23.7.2015 ve společenské místnosti ZŠ a MŠ Skřipov a
Krajského úřadu MSK.
b) uložilo
pokračovat nadále v jednáních zejména s dopravci a majiteli těžebních lokalit o
způsobu odstavení či eliminace vad stěžujících bezpečnost silničního provozu a
podmínek ŽP.
Z: starosta města

T: průběžně

5.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Opavsko za rok 2014.
Z : tajemnice MÚ

T: 0

6.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
informace týkající se Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v souvislosti s
pohotovosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí, kterou by
jednotka držela od roku 2016 - viz. přílohy.
b) uložilo
připravit ekonomický rozbor na pokrytí nákladů na zřízení pohotovosti jednotky
z rozpočtu města ( mzdové prostředky, dotace kraje, dotace HZS, úspory a
udržovací práce hasičské jednotky a další náklady a výdaje spojené se zřízením
pohotovosti )
c) odložilo
rozhodnutí o zajištění akceschopnosti JSDH Hradec nad Moravicí
Z : starosta města

T : říjen 2015
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7.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
předložený přehled mostů a lávek na území Města Hradec nad Moravicí.
b) doporučilo
1) na základě doporučení finančního výboru dokončit technickou dokumentaci na
mostech a lávkách v majetku města a na základě provedené pasportizace přijmout
kroky vedoucí k odstranění vad a zajistit tak bezpečné užívání těchto staveb
občanskou veřejností. V tomto smyslu sledovat možnosti využití dotačních titulů.
2) na základě doporučení finančního výboru jednat se všemi vlastníky soukromých
mostů a lávek a dát do souladu se zákonem platnou dokumentaci povolující provoz a
využívání těchto staveb.
3) na základě doporučení finančního výboru "narovnat" smluvně dosavadní nesoulad
ve využívání pozemků města ke stavbám mostů a lávek soukromými subjekty.
4) na základě doporučení finančního výboru zvážit legalizaci vlastnictví u některých
staveb mostů a lávek a jednat s podnikatelskými subjekty či soukromými osobami o
převzetí vlastnických práv a povinností s jejich provozem.
Z: vedoucí OMVV

T:0

8.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace komise pro otevření obálek o počtu odevzdaných nabídek a pořadí podle
výše ceny a způsobu úhrady kupní ceny
b) rozhodlo
prodat byt č. 7 v III. NP bytového domu čp. 590 na Lidické ul. v Hradci nad Moravicí +
podíl ve výši 7399/113542 na společných částech domu a zastavěného pozemku za
cenu .1.200 000 Kč. Úhrada kupní ceny bude provedena do 90 dní od případného
přijetí jeho nabídky. Správní poplatek za zavkladování v KN a daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí město.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy podle části b) tohoto usnesení
d) rozhodlo
v případě nedodržení podmínek uvedených v bodě a) tohoto usnesení prodat byt
v pořadí druhé nejvyšší nabídce za cenu 1 000 015 Kč. Úhrada kupní ceny bude
provedena do jednoho měsíce od podepsání kupní smlouvy.
Z: vedoucí OMVV

T: 0

9.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) odložilo
rozhodnutí o odkoupení části pozemku p.č. 304/1 - ostatní plocha, dráha k.ú. Hradec
nad Moravicí dle varianty 2., jako obslužné pozemky kolem staveb na pozemku p.č.
KN 304/11 a pozemku p.č. 304/9 vše k.ú. Hradec nad Moravicí. Výměra bude
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upřesněna geometrickým plánem, cenu pozemku sdělí vlastník po vypracování
geometrického plánu a znaleckého posudku.
Z: vedoucí OMVV

T: prosinec 2015

10.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
odkoupit část pozemku p.č. 304/14 (ostatní plocha) o výměře 215 m2 a část
pozemku p.č. 304/8 (ostatní plocha) o výměře 64 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí
od firmy HRUŠKA, spol.s r.o., Ostrava - Martinov, IČ: 19014325, za cenu 1,-- Kč za
celý převáděný pozemek o výměře 279 m2. Geometrický plán a správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí město.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
c) uložilo
zabývat se náměty vzešlými z diskuze k tomuto bodu a připravit do příštího jednání
ZM ucelené technické řešení stavebního záměru v této části (chodník, šírší
komunikace,apod.)
Z. vedoucí OFI

T : říjen 2015

11.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit zřízení práva služebnosti pro Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve
strpění umístění vodovodní přípojky a přípojky kanalizace splaškové v pozemku p.č.
304/1 k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví státu s právem hospodaření Správa
železniční dopravní cesty, s.o. IČ:70994234 pro realizaci stavby "Rekonstrukce
veřejného WC Hradec nad Moravicí" za jednorázovou náhradu 10.000,-- Kč.
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí město.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
c) uložilo
předložit na následujícím jednání ZM souhrnné informace o dodatečných nákladech
hrazených z rozpočtu města .
Z : vedoucí OMVV

T : říjen 2015

12.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace ved. OMVV o ukončení soudního sporu se s.p. Lesy ČR o navrácení
historického majetku obce
b) vzalo na vědomí
předložený znalecký posudek o ceně obecních lesů v ceně vyhláškové a v ceně
tržní.
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c) rozhodlo
neschválit záměr města všechny lesní pozemky ve všech katastrálních územích
včetně porostů prodat vhodnému zájemci
d) rozhodlo
pověřit správou a hospodařením v obecních lesích firmu Opavská lesní a.s. Praha od
1.1. do 31.12.2016.
e) uložilo
připravit návrh smlouvy o správě a hospodaření v obecních lesích a předložit k
doporučení radě města a k rozhodnutí zastupitelstvu města
Z: vedoucí OMVV

T: prosinec 2015

13.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
k tomuto bodu jednání n e p ř i j a l o žádné usnesení.

Citace návrhu usnesení:
a) vzala na vědomí
informace ved. OMVV a starosty města o stavu převodu zastavěných pozemků a
obslužných pozemků v souvislosti s KD Domoradovice
b) rozhodlo
odkoupit pozemky p.č. 139 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 423 m2, p.č. 47/2
- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 886 m2 a p.č. 1038 - ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 128 m2 vše v k.ú. Domoradovice z vlastnictví státu s právem
hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města
Hradec nad Moravicí za kupní cenu 346.000,- Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí
uhradí město. Zavkladování v KN zajistí prodávající.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy podle části b) tohoto usnesení
d) rozhodlo
schválit zřízení práva služebnosti pro Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve
strpění umístění vodovodní přípojky a odvodnění budovy KD Domoradovice drenáží
DN80 v pozemku p.č. 1041 k.ú. Domoradovice ve vlastnictví státu s právem
hospodaření Státní pozemkový úřad pro realizaci stavby "Stavební úpravy KD
Domoradovice" Jednorázovou náhradu stanoví povinný dle znaleckého posudku.
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí město.
e) zplnomocnilo
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části d) tohoto usnesení
Z: vedoucí OMVV

T: 0

14.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace starosty města a ved. OMVV o přípravě podkladů pro majetkoprávní
narovnání nesrovnalostí mezi TJ, městem, SK LAMA o.s. a LAMA CZECH a.s.
b) rozhodlo
odložit rozhodnutí o majetkoprávním narovnání nesrovnalostí mezi TJ, městem, SK
LAMA o.s. a LAMA CZECH a.s.
c) rozhodlo
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o ustanovení pracovní komise ve věci majetkoprávního narovnání nesrovnalostí
mezi TJ, městem , SK Lama o.s. a LAMA CZECH a.s. ve složení: 2 zástupci města
, 2 zástupci TJ Hradec nad Moravicí a 1 zástupce za SK Lama .
d) vzalo na vědomí
žádost o navrácení pozemků a občanské vybavenosti TJ Hradec nad Moravicí
Z: vedoucí OMVV, starosta

T: 0

15.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
neschválit prodej pozemku p.č. 425/38 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 575 m2
v k.ú. Jakubčovice
Z: vedoucí OMVV

T: 0

16.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzala na vědomí
podanou informaci o stavební činnosti za uplynulé období
b) uložilo
zabývat se náměty a připomínkami členů ZM k realizaci stavebních prací a za tím
účelem k tomu využívat aktivity stavebního dozoru.
Z: vedoucí OFI

T : prosinec 2015

17.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) neschválilo
předloženou žádost o přidělení finančních prostředků a související úpravu rozpočtu.
b) odložilo
projednání tohoto bodu na příští jednání zastupitelstva města
c) uložilo
předložit k tomuto bodu na příští jednání ZM veškeré podklady včetně projektové
dokumentace dokladující dosud projednané a schválené kroky týkající se této
investice.
d) uložilo
přizvat na jednání tohoto bodu zástupce SDH Bohučovice
Z: vedoucí OFI

T: říjen 2015

18.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
návrh postupu při podávání a schvalování dotací
Z: vedoucí OFI

T:0
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19.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o hospodaření DSO: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u
Opavy.
Z: vedoucí OFI

T: 0

20.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Dodatek č. 3 ke stanovám ke smlouvě o dobrovolném svazku obcí ČOV a kanalizace
Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy č. 103/07 ze dne 15. 6. 2007.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatku č. 3 dle bodu a) tohoto usnesení
Z : vedoucí OFI

T: 0

21.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, projekt:
Naučná stezka k zámku, č. CZ.1.10/2.2.00/18.01485.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatku č. 2 dle bodu a) tohoto usnesení
Z: vedoucí OFI

T: 0

22.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
úpravu poplatku za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod(stočného)
v části Žimrovice na 19,13 Kč+ DPH v sazbě platné ke dni fakturace tj. 22,00 Kč vč.
DPH/m3 (DÚZP je den předání údajů o spotřebě vody SmVak Ostrava a.s.). Výše
poplatku bude platit od 1.1.2016.
Z: vedoucí OFI

T: 0

23.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a)vzalo na vědomí
žádost příspěvkové organizace města Technické služby Hradec nad Moravicí o
převedení částky ve výši 1.200.000,- Kč z rezervního fondu na běžný účet
Technických služeb na pokrytí provozních nákladů v roce 2015.
b) schválilo
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příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí převedení finanční
částky ve výši 1.200.000,- Kč z rezervního fondu na běžný účet organizace.Finanční
částka bude použita na pokrytí financování projektu zateplení budovy sídla
technických služeb čp. Opavská 228, Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta

T: 0

24.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
rozpočtová opatření schválená na zasedáních Rady města ve dnech 22.6.,20.7.,
17.8. a 7.9.2015 v celkové výši 1.776.510,00 Kč.
b) schválilo
rozpočtová opatření na rok 2015 dle předloženého a v materiálech pro 8. zasedání
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí založeného návrhu v celkovém objemu
505.000,00 Kč na celkovou výši 89.142.511,00 Kč.
c) schválilo
snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci města Technické služby
Hradec nad Moravicí z upraveného rozpočtu na rok 2015 o 1.200.000,00 Kč
Z : vedoucí OFI

T: 0

25.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Výsledky hospodaření města k 31.8.2015 a informace o stavech účtů k 31.8.2015.
Z: vedoucí OFI

T: 0

26.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Informaci o připravovaných krocích mimosoudního vyrovnání
b) uložilo
vedení města zpracovat podklady o dosud přijatých krocích zainteresovaných stran a
tyto předložit k projednání a následnému výstupu pro ZM .
Z: starosta

T: říjen 2015

27.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hradec nad Moravicí pro žadatele
Moravskoslezský kraj, 28 října 117, 702 18 Ostrava ve výši 576 453,08 Kč za účelem
financování 15% přímých realizačních nákladů na pořízení 1 ks dopravního
automobilu pro zajištění činnosti JSDHO značky Mercedes Benz Sprinter 516 CDI
Kawa 4x4 5t.
b) schválilo
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Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747
41 Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144 a Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 576 453,08 Kč.
c) zplnomocnilo

starostu města k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu b) tohoto
usnesení.
Z : ved. OMVV

T: 0

___________________________________________________________________
28.8.2015/ZM
Zastupiteltvo města
schválilo
přijetí dotace ze Státního fondu kinematografie ve výši 579 500,- Kč na digitalizaci
kina v Hradci nad Moravicí.
Z : tajemnice MÚ

T:0

___________________________________________________________________
29.8.2015/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
o odložení revokace usnesení ze dne 23.03.2015 ve věci prominutí dluhu TJ ve výši
100 tis. Kč a jeho projednání na další jednání ZM
Z. tajemnice MÚ

T: říjen 2015

___________________________________________________________________

……………………………………………..
Zpracovala:
Ing. Hana Vaculová , v.r.
tajemnice městského úřadu,

Návrhová komise:
Jan Horák , v.r.
Karel Vlček, v.r.
Mgr. Radka Očadlíková, v.r.

Josef Vícha ,v.r. starosta města
Roman Celta , v.r. místostarosta města
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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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