Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

10.
z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

14.12.2015
ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
rozpočtová opatření a vnitřní úpravy schválené na zasedání RM konané dne 25.11.2015 v celkové výši
650.890,00 Kč.
b) schválilo
rozpočtová opatření na rok 2015 dle předloženého a v materiálech pro 10. zasedání Zastupitelstva
města Hradec nad Moravicí založeného návrhu v celkovém objemu 2.200 938,00 Kč na celkovou výši
92.804.788,00 Kč.
c) schválilo
rozpočtová opatření týkající se přesunu mezi kapitolami 6171 a 3636 v celkové výši 600.000,00 Kč
2.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Výsledky hospodaření města k 30.11.2015 a informace o stavech účtů k 30.11.2015.

3.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřené dne 27.02.2012 mezi
městem, TJ Hradec nad Moravicí a SK LAMA, o.s.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatku smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
__________________________________________________________________________
4.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Rozpočet města jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 63 976 300,- Kč
Financování ve výši -2 823 000,- Kč
Celkové zdroje ve výši 60 853 300,- Kč
Celkové výdaje ve výši 60 853 300,- Kč.
b) schválilo
závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016 subjektům uvedeným na str. 5
c) schválilo
tvorbu a čerpání prostředků z Fondu zaměstnavatele pro rok 2016.
d) zplnomocnilo
jednotlivé příkazce paragrafů (kapitol) k detailnímu rozpisu rozpočtu.
e) zplnomocnilo
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. a) Zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, k provádění následujících rozpočtových opatření radu města:
- rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků (dotací) z jiných rozpočtů a jejich
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použití (finanční výše bez omezení),
- ke změnám v položkách 1122 a 5362 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických osob,
kde je obec poplatníkem a zároveň i příjemcem sdílené daně,
- použití rozpočtové rezervy (OdPa 6112 ve výši 250.000,- Kč),
- u ostatních rozpočtových opatření (dochází ke změně salda rozpočtu) v době mezi řádnými
zasedáními zastupitelstva města do celkové výše 1.000.000,- Kč (na každé samostatné schůzi rady
města mezi zasedáními zastupitelstva města).

- schodek je finančně krytý dosud nevyčerpanými finančními prostředky z přebytků
hospodaření minulých let.
f) vzalo na vědomí
požadavky občanů integrované obce Jakubčovice na rok 2016 a 2017, s tím, že náklady na
rekonstrukci obecních cest v Jakubčovicích budou zapracovány do rozpočtu města na příštím
jednání ZM v únoru 2016.
_________________________________________________________________________
5.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) zplnomocnilo
starostu (místostarostu) k podpisu případných darovacích smluv doručených Městu Hradec nad
Moravicí do 31.12.2015.
b) zplnomocnilo
radu města ke schválení případných rozpočtových opatření bez omezení do 31.12.2015
6.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit zřízení věcného břemena - služebnosti pro Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění
odvodnění odstavné plochy včetně vyústního objektu přes OLK (odlučovač lehkých kapalin) na
pozemku p.č. 1013/1 (vodní plocha, koryto vodního toku) k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví ČR s
právem hospodaření pro Lesy ČR, s.p. IČ: 42196451. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým
posudkem, minimálně však 1.000,-- Kč bez DPH. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování
v KN zajistí a uhradí město
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy o zřízení VB - služebnosti dle části a) tohoto usnesení
7.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
zřídit pro Město Hradec nad Moravicí věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění úpravy
odtokových poměrů realizací blízkých protipovodňových opatření v lokalitě Pod Hanuší přes pozemky
p.č. 613/3, 653/3 a 652/4, p.č. 652/2, p.č. 652/1, p.č. 652/, p.č. 652/13, p.č. 1719/1 a 1723/7., p.č.
1723/13. Jednorázová náhrada nebude ze strany povinných uplatněna, případně bude stanovena
znaleckým posudkem. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu příslušných smluv pro zřízení práva služebnosti dle části a) tohoto usnesení
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8.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost podílových spoluvlastníků pozemku p.č. 924 (zahrada) k.ú. Žimrovice, o majetkoprávní
narovnání současného skutečného stavu zřízením věcného břemena - služebnosti a jednorázovým
odškodněním za uplynulé léta.
b) rozhodlo
zřídit věcné břemeno - služebnost pro Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění vedení řádu
kanalizace splaškové včetně kanalizační šachty a ochranného pásma v pozemku p.č. 924 (zahrada) v
k.ú. Žimrovice v podílovém spoluvlastnictví za jednorázovou náhradu 5.000,-- Kč. Geometrický plán a
správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město
c) rozhodlo
schválit jednorázovou náhradu vlastníkům pozemku p.č. 924 k.ú. Žimrovice za znehodnocení
pozemku do doby zřízení práva služebnosti ve výši 20.000,-- Kč
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dle části b) a c) tohoto usnesení
9.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit přijetí daru, částí pozemku parc.č. KN 977 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Domoradovice (nové
parcelní číslo 977/1) o výměře 591 m2 z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října
117, 702 18 Ostrava (IČ: 70890692) do vlastnictví Města Hradec nad Moravicí, na kterých byly
vybudovány chodníky (nové parcelní čísla dle geometrického plánu 977/4, 977/5, 977/6, 977/7,
977/8, 977/9, 977/10 a 977/11). Účetní hodnota převáděných pozemků je 59.100,-- Kč.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu darovací smlouvy dle části a) tohoto usnesení.

10.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit přijetí daru, části pozemku parc.č. KN 2164/1 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí
(nové p.č. 2164/6 ostatní plocha) o výměře 292 m2 z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava (IČ: 70890692) do vlastnictví Města Hradec nad Moravicí, na
pozemku byla upravena krajnice. Účetní hodnota převáděného pozemku je 29.784,-- Kč.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu darovací smlouvy dle části a) tohoto usnesení.

11.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
neschválit bezúplatný převod pozemků p.č. 245/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
1299 m2 a p.č. 314 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 769 m2 v k.ú. Filipovice na LESY
ČR, s.p., Lesní správa Vítkov.
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12.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
neprodat část pozemku p.č. 195 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a část pozemku p.č. 3/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města.
13.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 2082/8 (ostatní plocha) o výměře 106 m2 v k.ú. Hradec
nad Moravicí, který užívá a má v pronájmu
b) rozhodlo
neprodat pozemek p.č. 2082/8 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře 106 m2
14.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
novou žádost Opavské lesní a.s. Praha, provozovna Opava o vzájemnou směnu pozemků dle
předložené nabídky
b) rozhodlo
směnit pozemky p.č. 1829/3 (trvalý travní porost) o výměře 12142 m2, 1826/4 (orná půda) o výměře
5522 m2, 1828/1 (ostatní plocha) o výměře 1241 m2, 1841/4 (lesní pozemek) o výměře 84 m2 a p.č.
1821/1 (ostatní plocha) o výměře 364 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí a pozemek p.č. 268 (ostatní
plocha) o výměře 306 m2 v k.ú. Filipovice o celkové výměře 19.659 m2 ve vlastnictví města za
pozemky p.č. 2005 (orná půda) o výměře 8727 m2 a p.č. 2058/2 (trvalý travní porost) o výměře
11270 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí o celkové výměře 19.997 m2 ve vlastnictví Opavské lesní a.s.
Praha bez finanční náhrady za rozdílnou výměru pozemků. Správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí město, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá strana svoji část, tj. z nabytého majetku
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu směnné smlouvy dle části b) tohoto usnesení
d) uložilo
vedení města prověřit věcná břemena na směnovaných pozemcích
15.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
předložený návrh smlouvy o spolupráci mezi Městem Hradec nad Moravicí a Opavskou lesní a.s., se
sídlem Na Poříčí 1041/12, Praha 1, IČ: 45193177, podle které zajistí druhá strana komplexní lesnické
činnosti v obecních lesích
b) rozhodlo
schválit předloženou a v materiálech pro 10. zasedání zastupitelstva města založenou Smlouvu o
spolupráci mezi Městem Hradec nad Moravicí a Opavskou lesní a.s., se sídlem Na Poříčí 1041/12,
Praha 1, IČ: 45193177, podle které zajistí druhá strana komplexní lesnické činnosti, včetně těžební a
pěstební činnosti v obecních lesích
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Smlouvy o spolupráci dle části b) tohoto usnesení
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16.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace zástupců ustanovené pracovní komise ve věci majetkoprávního narovnání nesrovnalostí
mezi TJ, městem a skupinou LAMA a starosty města ve věci jednání se skupinou LAMA a ve věci lhůty
pro uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně
b) uložilo
pokračovat v přípravě všech podkladů, tzn. geometrických plánů a znaleckých posudků, dle
přiloženého zápisu ustanovené pracovní komise ze dne 22.10.2015
c) schválilo
záměr města prodat část pozemku před restaurací SPORT p.č. 947/2 o výměře cca 425 m2.
d) uložilo
zveřejnit záměr města na úředních deskách města a www. města
17.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Obecně závaznou vyhlášku
města č. 01/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
18.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o hospodaření DSO: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy.
19.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Smlouvu o vložení majetku města do hospodaření DSO:ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a
Branka u Opava
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
20.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
cenu stočného pro rok 2016, která je stanovena ve výši 28,71 Kč / 1m3 + DPH v sazbě platné ke dni
fakturace
21.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) neschválilo
podání žádosti o dotaci na realizaci stavebních prací projektu: Zateplení a výměna oken MŠ
Jakubčovice do Operačního programu Životního prostředí,prioritní osa 5.1. Snížit energetickou
náročnost veřejných budov
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b) vzalo na vědomí
havarijní stav střešní krytiny na objektu mateřské školy v Jakubčovicích
c) uložilo
investičnímu oddělení měú předložit návrh na položení nové krytiny a zateplení objektu mateřské
školy včetně finančních nákladů na příští zasedání zastupitelstva města konaného v únoru 2016.

22.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) neschválilo
podání žádosti o dotaci na realizaci stavebních prací projektu: Zateplení a výměna oken MŠ Žimrovice
do Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 5.1. Snížit energetickou náročnost
veřejných budov
b) vzalo na vědomí
nutnost výměny oken a zateplení stopu v 2. NP v objektu MŠ Žimrovice
c) uložilo
investičnímu oddělení měú připravit stavební návrh těchto potřebných prací včetně finančních
nákladů a předložit jej na příští zasedání ZM v únoru 2016.

23.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
k tomuto bodu jednání n e p ř i j a l o žádné usnesení.
Citace usnesení:

a) schválilo
podání žádosti o dotaci na realizaci stavebních prací projektu: Stavební úpravy KD Domoradovice zateplení a výměna oken, vč. změny zdroje do Operačního programu Životního prostředí,prioritní osa
5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov
b) schválilo
Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt: Stavební úpravy KD Domoradovice zateplení a výměna oken, vč. změny zdroje tepla, zhotovitel Ing. David Plíštil, Ph.D., IČ 66992354
c) schválilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti dotaci na projekt: Stavební úpravy KD
Domoradovice - zateplení a výměna oken, vč. změny zdroje tepla
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Smlouvy o dílo vč. dodatku dle bodu b,c tohoto usnesení
dále
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informaci o podání žádosti na příhraniční spolupráci s partnerským městem Baborów na projekt „
Rozvoj spolupráce v česko – polském pohraničí“ v rámci Programu Interreg V-A Česká republika Polsko, prioritní osa4 – Spolupráce institucí a komunit ( na rekonstrukci objektu KD Domoradovice ) .

24.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
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vzalo na vědomí
předloženou zprávu o stavební činnosti v roce 2015
25.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Plán jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí a Rady města Hradec nad Moravicí pro rok
2016 - viz příloha
b) schválilo
Plán jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí pro rok 2016 dle přílohy.
c) revokuje
usnesení č. 36.06.2015/ZM ze dne 8.6.2015, které ukládá svolávat ZM co dva měsíce.

26.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Informace o výsledcích jednání Dopravní komise ve věci řešení úprav na silnici I/57 - parkování podél
silnice v centru města, dopravní řešení u odstavné plochy, umístění chodníku podél silnice od
křižovatky v Hradci nad Moravicí ve směru na Kajlovec, opravy asfaltových povrchů výjezdů z místních
komunikací na silnici a nevyhovujícího poklopu šachty v Kajlovci, které proběhlo za účasti zástupců
Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy,
Ředitelství silnic a dálnic a Policie ČR
27.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
svěřit nově realizovanou stavbu veřejného WC v Hradci nad Moravicí v hodnotě 1 161 155,- Kč a
stavby přípojek k veřejnému WC v Hradci nad Moravicí v hodnotě 154 866,69 Kč do správy
Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, movitý majetek v hodnotě
49 000,00 Kč.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Přílohy ke Zřizovací listině Technické služby Hradec nad Moravicí,
příspěvková organizace a dodatku ke smlouvě o svěření majetku do správy dle části a) tohoto
usnesení
c) schválilo
navýšení svěřeného majetku objektu budovy Opavská čp. 228 v Hradci nad Moravicí o technické
zhodnocení ve výši 1 984 283,99 Kč (zateplení objektu a výměna oken), majetek je v užívání
Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace
d) schválilo
navýšení svěřeného majetku objektu budovy ZŠ Opavská v Hradci nad Moravicí o technické
zhodnocení ve výši 13 982 427,83 Kč (zateplení objektu a výměna oken),o navýšení majektu o
310 512,00 Kč ( drobné opravy budovy staré tělocvičny) majetek je v užívání ZŠ Opavská Hradec nad
Moravicí, příspěvková organizace
e) schválilo
dodatky k příslušným zřizovacím listinám subjektů obsažených v bodech c) a d)
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28.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a) revokovalo
usnesení č. 23.8.2015/ZM a usnesení č. 24.8.2015/ZM bod c) Zastupitelstva města Hradec nad
Moravicí ze dne 21.09.2015.
b) vzalo na vědomí
žádost příspěvkové organizace města Technické služby Hradec nad Moravicí o převedení částky
1.200.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic.
c) schválilo
příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí převedení částky ve výši 1.200 000 Kč z
rezervního fondu do fondu investic.
d) uložilo
odvod z fondu investic příspěvkové organizace města TS Hradec nad Moravicí do rozpočtu města ve
výši 1 200 000,- Kč.
29.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 1526306715 mezi Městem Hradec nad Moravicí a Generali
Pojišťovnou a.s., Praha 2, (IČ: 61859869) na rozšíření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za
škodu včetně odpovědnosti školských zařízení.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Dodatku č. 11 k Pojistné smlouvě dle části a) tohoto usnesení.

30.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Informace o finančních nákladech za právní úkony Mgr. Pospiecha včetně uzavřené smlouvy a
dodatku.

31.10.2015/ZM
Zastupitelstvo města
a )vzalo na vědomí
informaci o současném dodavateli elektrické energie pro Město Hradec nad Moravicí
b) schválilo
změnu smlouvy mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou CENTROPOL ENERGI, a.s. se sídlem
Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem ( IČ: 25458302) o sdružených službách dodávky elektřiny pro
město Hradec nad Moravicí a městem zřízené příspěvkové organizace o prodloužení smlouvy do
31.12.2016.
c) zplnomocnilo
starostu města a ředitele příspěvkových organizací zřízených městem k podpisu změny smlouvy o
sdružených službách dodávky elektřiny podle části b) tohoto usnesení.
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Zpracovala:
Ing. Hana Vaculová , v.r.
tajemnice městského úřadu

Návrhová komise:
Ing. František Sonnek , v.r.
Richard Vacula, v.r.
Karel Vlček, v.r.

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