Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

14.
z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

23.května 2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Přijatá usnesení :
1.14.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
vyjádření o činnosti spolků působících v ND a jejich požadavky
b) uložilo
Radě města uzavřít Smlouvy o užívání nebytových prostor se všemi spolky
využívající prostory ND
c) pověřuje
radu města zajištěním Provozního řádu Národního domu
d) uložilo
provést inventarizaci filmů uložených v ND a ostatního majetku spolku Postřeh
a zajistit vyklizení starých a nepoužívaných předmětů a přístrojů včetně jejich
vyřazení z majetku města.
e) uložilo
předložit plnění bodů b,.c, d) tohoto usnesení na jednání ZM dne 19. září 2016.
Z : tajemnice MěÚ, vedoucí OVVK
___________________________________________________________________
2.14.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 947/2 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře
asi 422 m2 (nové p.č. 947/7) firmě LAMA CZECH a.s., IČ: 25831739, se sídlem
Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí za cenu 630,-- Kč/m2. Výměra bude
upřesněna geometrickým plánem, který zajistí a uhradí kupující, správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí rovněž kupující, daň z nabytí nemovitých věcí bude
uhrazena dle platné legislativy
b) rozhodlo
zřídit na převáděné části pozemku p.č. 947/2 (nové p.č. 947/7) v k.ú. Hradec nad
Moravicí pro Město Hradec nad Moravicí věcné břemeno - služebnost, spočívající ve
strpění vedení kanalizace splaškové ze sociálního zařízení na koupališti za
jednorázovou náhradu 9.250,-- Kč
c) rozhodlo
finanční prostředky z prodeje pozemku dle části a) tohoto usnesení budou použity na
výstavbu sportovního zázemí v areálu TJ Hradec nad Moravicí
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d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy dle části a) a b) tohoto usnesení
Z: ved. OMI
3.14.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
zřídit věcné břemeno - služebnost pro Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve
strpění vedení přípojky kanalizace splaškové ze sociálního zařízení na koupališti
včetně ochranného pásma přes pozemek p.č. 955/2 (trvalý travní porost) vše v k.ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví LAMA CZECH a.s., IČ:25831739, se sídlem
Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí a pozemek p.č. 955/1 (trvalý travní porost) ve
vlastnictví SK LAMA o.s., IČ:26483691, se sídlem Gudrichova 762, Hradec nad
Moravicí za jednorázovou náhradu 48.650,-- Kč. Geometrický plán, znalecký
posudek o ceně věcného břemena a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí
město.
b) rozhodlo
zřídit věcné břemeno - služebnost pro SK LAMA o.s., IČ:26583691, se sídlem
Gudrichova 762, Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění vedení kanalizace
dešťové z tenisového areálu přes část pozemku p.č. 944/1 (ostatní plocha) a část
pozemku p.č. 947/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města do řeky Moravice a dále strpění vedení přípojky plynu a vody k tenisovému
areálu přes pozemek p.č. 944/4 (ostatní plocha) za jednorázovou náhradu 154.500,-Kč. Geometrický plán na zaměření rozsahu věcného břemena, znalecký posudek o
ceně věcného břemena a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí SK LAMA
o.s.
c) rozhodlo
zřídit věcné břemeno - služebnost pro Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve
strpění umístění vodoměru a elektroměru v budově č.p. 654 na pozemku parc.č.
947/3 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví LAMA CZECH a.s., IČ:25831739, se
sídlem Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 20.000,-- Kč.
Znalecký posudek o ceně věcného břemena a správní poplatek za zavkladování v
KN uhradí město.
e) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smluv o zřízení věcných břemen - služebnosti dle části a),
b), c) tohoto usnesení
Z: ved. OMI
4.14.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) pověřilo
starostu města jednat s vedením NPÚ o užívání parkovacího automatu před zámkem
a na Městečku
b) pověřilo
vedoucí OVV a kultury p. Jitku Celtovou k vydání prohlášení, ve kterém se město
distancuje od zpoplatnění zámeckého parku.
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Z . ved. OVVK, starosta

5.14.2016/ZM
odložilo
projednání návrhu využití parkoviště na ulici Lidická v Hradci nad Moravicí do příštího
jednání ZM dne 20.6.2016
Z : ved. OMI
___________________________________________________________________
6.14.2016/ZM
uložilo
tajemnici městského úřadu Ing.Haně Vaculové předložit na jednání ZM dne
20. června 2016 zápisy komisí od 1.1.2015 do 31.5.2016.
Z : tajemnice měú

7.14.2016/ ZM
vzalo na vědomí
Informaci paní ředitelky příspěvkové organizace města Mateřská škola Hradec nad
Moravicí, Bc. Gabriely Lackové o stavu školní jídelny a dalších prostor MŠ Hradec
nad Moravicí a MŠ Jakubčovice.

Zpracovala: Ing. Hana Vaculová , v.r.

Návrhová komise:

Ing. František Sonnek , v.r.
Mgr. Petr Havrlant, v.r.
Ing. Jan Hrbáč, v.r.

Josef Vícha, starosta města, v.r.

