Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

11.
z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne
29. února 2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Přijatá usnesení:
1.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Informace o činnosti pana Romana Celty jako místostarosty města bez připomínek
b) odvolalo
pana Romana Celtu z funkce místostarosty města.
2.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Informace o kontrole hospodaření DSO: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka
u Opavy za rok 2015.
3.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
v případě schválení dotace na realizaci projektu „Specializovaná technika JSDH
Jakubčovice“ předloženého do 19. výzvy IROP, profinancování realizace projektu,
finanční spoluúčast projektu ve výši 10% způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých
výdajů a zařazení tohoto financování projektu do rozpočtu města příslušného
realizačního roku.
b) schválilo
financování provozu projektu, na který bude poskytnuta dotace z IROP, po celou dobu
povinné udržitelnosti.
4.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
V případě schválení dotace na realizaci projektu „Cyklostezka Kajlovec - Hradec nad
Moravicí“ předloženého do 18. výzvy IROP, profinancování realizace projektu, finanční
spoluúčast projektu ve výši 10% způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů a
zařazení tohoto financování projektu do rozpočtu města příslušného realizačního roku.
b) schválilo
Financování provozu projektu, na který bude poskytnuta dotace z IROP, po celou dobu
povinné udržitelnosti.

5.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
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v případě schválení dotace na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti na chodnících k.ú.
Jakubčovice“ předloženého do 18. výzvy IROP, profinancování realizace projektu,
finanční spoluúčast projektu ve výši 10% způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých
výdajů a zařazení tohoto financování projektu do rozpočtu města příslušného
realizačního roku.
b) schválilo
financování provozu projektu, na který bude poskytnuta dotace z IROP, po celou dobu
povinné udržitelnosti.
c) pověřilo
radu města projednáním a schválením předloženého materiálu osvětlujícího vlastnické
vztahy k pozemkům, na kterých by měly proběhnout předpokládané investiční práce
rekonstrukce chodníků v Jakubčovicích; materiál projednat v měsíci březnu 2016.
d) vzalo na vědomí
soupis požadavků občanů integrované obce Jakubčovice na rok 2016 a 2017.
e) uložilo
Příslušným odborům připravit cenové nabídky k jednotlivým bodům a předložit je na
jednání zastupitelstva města nejpozději v měsíci září 2016.
6.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Předpokládané finanční plnění stavebních úprav MŠ Jakubčovice.
7.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Předpokládané finanční plnění stavebních úprav MŠ Žimrovice.
8.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Předběžné finanční náklady na stavební úpravy objektu Hradecká čp. 61, Žimrovice.

9.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
Schválit zřízení věcného břemena - práva služebnosti pro Město Hradec nad Moravicí,
spočívající ve strpění stavby "přechod pro chodce", umístěného na části pozemku p.č.
2168/1 (ostatní plocha, silnice)
v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Ředitelství silnic a
dálnic ČR za cenu dle ceníku stanovených náhrad za zřízení práva věcného břemena ŘSD
ČR, geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
b) rozhodlo
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Majetkoprávně narovnat vyústění ulice K.H.Borovského na silnici I/57 v místě nového
přechodu pro chodce s vlastníkem pozemku tzn. odkoupit část pozemku p.č. 1011/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře asi 2 m2 k.ú. Hradec nad Moravicí za
cenu 100,-- Kč/m2, geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí
město.
c) zplnomocnilo
Starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dle části a) tohoto
usnesení a k podpisu kupní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
10.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
předložené nabídky na odkoupení hasičské zbrojnice čp. 57 v Domoradovicích včetně
zastavěného a přilehlého pozemku p.č. st.78 a budovy občanské vybavenosti čp. 55
včetně zastavěného pozemku p.č. st.77 a přilehlé zahrady p.č. 86/2.
b) rozhodlo
prodat pozemek p.č. st.77 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 366 m2, jehož součástí
je budova občanské vybavenosti čp. 55 a pozemku p.č. 86/2 (zahrada) o výměře 959 m2
vše v k.ú. Domoradovice za cenu 900 000,- Kč. Správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí město.
c) zplnomocnilo
Starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
d) rozhodlo
Použít získané finanční prostředky z prodeje nemovitosti uvedené v části b) tohoto
usnesení na financování rekonstrukce Kulturního domu v Domoradovicích.
11.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
Odkoupit část pozemku p.č. 318/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 12 m2 v k.ú. Hradec
nad Moravicí od vlastníka M & P HOST spol.s r.o., IČ: 25827448, se sídlem Opavská 153,
Hradec nad Moravicí za cenu 100,-- Kč/m2, geometrický plán a správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí kupující.
b) zplnomocnilo
Starostu města k podpisu kupní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
12.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit směnu části pozemku p.č. 2162/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 65
m2 ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 2163/11 (zahrada) ve vlastnictví o
přibližně stejné výměře vše v k.ú. Hradec nad Moravicí bez finanční náhrady.
Geometrický plán, správní poplatek za zavkladování a daň z nabytí nemovitých věcí
uhradí každá strana
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z jedné poloviny.
b) zplnomocnilo
Starostu města k podpisu směnné smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
13.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
Schválit odkoupení stavby povrchu komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení
na pozemku parc.č. 614/26, parc.č. 582/24 a části pozemku parc.č. 617 vše v k.ú. Hradec
nad Moravicí od EKOBAU INVEST a.s., se sídlem Podolská 156, Hradec nad Moravicí, IČ:
26820897, za cenu 1,-- Kč. Vypracování kupní smlouvy, předání příslušné stavební
dokumentace, včetně kolaudace a revizí, kupujícímu zajistí prodávající.
b) zplnomocnilo
Starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
14.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
Zřídit věcné břemeno - služebnost pro Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění
stavby "Chodník ul. Hradecká Žimrovice - SO 02 - kanalizace", v rámci které jsou
odváděny povrchové vody z části města Žimrovice (Pilarka, zahrádkáři, Bareš) přes
náhon do řeky Moravice, přes služebné pozemky p.č. 502 (ostatní plocha, neplodná
půda), p.č. 503 (ostatní plocha, neplodná půda), p.č. 505 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) a p.č. 502 (vodní plocha) vše k.ú. Žimrovice ve vlastnictví ČR s právem
hospodaření Lesy ČR s.p. Hradec Králové za jednorázovou náhradu 10.000,-- Kč,
geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
b) zplnomocnilo
Starostu města k podpisu smlouvy o zřízení VB - služebnosti dle části a) tohoto usnesení.
15.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Informace starosty, místostarosty a ved. OMI o probíhajícím jednání se Správou
železniční dopravní cesty (SŽDC), ČD Cargo, Drážním úřadem Olomouc a firmou
HRUŠKA ohledně využití celého areálu hradeckého nádraží včetně přechodu přes koleje.

16.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Žádost TJ Hradec nad Moravicí, prostřednictvím advokátní kanceláře Vargová, Vartová a
Langer, o vrácení daru dle darovací smlouvy z roku 2008, ze dne 25. 1. 2016 a žádost o
vydání finančního plnění ze dne 4. 2. 2016.
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b) vzalo na vědomí
Informace starosty a vedoucího odboru majetku a investic o majetkoprávním narovnání
mezi TJ, městem a skupinou LAMA a informace předsedy TJ Hradec nad Moravicí
k předmětné věci.
c) uložilo
vypracovat smlouvu, kterou by došlo k narovnání vztahů mezi TJ Hradec nad Moravicí a
městem
d) zplnomocnilo
starostu města k jednání s TJ Hradec nad Moravicí ve věci smlouvy uvedené v části c)
tohoto usnesení.
e) uložilo
starostovi města, aby v případě nalezení shody neprodleně zahájit kroky k získání
stavebního povolení k výstavbě sociálního zařízení tzv. menší varianty.
17.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) odložilo
rozhodnutí o prodeji části pozemku p.č. 947/2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha) o výměře cca 464 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí firmě LAMA CZECH a.s., se
sídlem Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí, IČ: 25831739, za cenu 630,-- Kč/m2.
b) uložilo
zapracovat prodej uvedený v části a) tohoto usnesení do smlouvy uvedené v usnesení č.
16.11.2016/ZM, část c) .
18.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
předloženou žádost TJ Hradec nad Moravicí z.s. o příspěvek na činnost v roce 2016 ve
výši 500.000,-Kč.
19.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Předložené srovnání nabídek pojištění lesů v majetku města zpracované pojišťovací
společností RESPECT OSTRAVA, s.r.o. Ostrava.
b) vzalo na vědomí
Usnesení Rady města Hradec nad Moravicí č. 27.20.20196/RM ze dne 18. ledna 2016 ve
věci doporučení uzavřít smlouvu na pojištění lesů s Českou pojišťovnou a.s. s ročním
pojistným ve výši 20 575,- Kč.
c) schválilo
Uzavření smlouvy na pojištění lesů v majetku města s Českou pojišťovnou a.s. dle části
b) tohoto usnesení.
d) zplnomocnilo
Starostu města k podpisu příslušných dokumentů ve věci pojištění lesů v majetku města.
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20.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Informaci o zaslané výzvě Okresního soudu v Opavě ze dne 15.2.2016 k vyjádření k
situaci ve věci mimosoudního jednání. Lhůta byla poskytnuta do 4.4. 2016.
21.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Zprávu o činnosti kina Orion v Hradci nad Moravicí.
22.11.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Informace o návrhu investičních záměrů města dle předloženého a v materiálech pro 11.
zastupitelstvo města založeného návrhu.

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

Návrhová komise:
Mgr. Patrik Orlík , v.r.
Mgr. Radka Očadlíková, v.r.
Emil Hennig, v.r.

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.
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