Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

15.
z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

20. června 2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
zvolilo
volební komisi v souladu s Volebním řádem Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města, pro volbu
starosty města,místostarosty města a dalších členů rady města ve složení:
předseda: Ing. Drahomíra Hertlová
člen: Jan Horák
člen: RNDr. Tomáš Grim, Ph. D.
Z : tajemnice měú
2.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
zvolilo
v souladu s Volebním řádem a Jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva města do funkce
místostarosty města Hradec nad Moravicí Mgr. Patrika Orlíka pro volební období 2014-2018
s účinností od 20.6.2016.
Z : tajemnice měú
3.15.2016/ ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
rezignaci Mgr. Petra Havrlanta na člena Kontrolního výboru ZM Hradec nad Moravicí na vlastní
žádost ke dni 20.června 2016.
b) jmenovalo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. , členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Hradec nad Moravicí pro volební období 2014-2018 pana Petra Sonnka s účinností od 20.6.2016.
Z : tajemnice měú
_________________________________________________________________
4.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 1218 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře asi 30 m2 v k.ú.
Žimrovice za cenu 70,-- Kč/m2. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který zajistí a uhradí
žadatelka, rovněž uhradí i správní poplatek za zavkladování v KN. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí
účastníci dle platné legislativy.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMI
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5.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 2162/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 118 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí za cenu 10,-- Kč/m2, geometrický plán uhradí kupující, správní poplatek za zavkladování v
KN uhradí žadatelé, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí účastníci dle platné legislativy.
b) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 2162/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 32 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí za cenu 10,-- Kč/m2, geometrický plán uhradí kupující, správní poplatek za zavkladování v
KN uhradí žadatelka, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí účastníci dle platné legislativy.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupních smluv dle části a) a b) tohoto usnesení
Z : ved. OMI
6.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) revokovalo
své usnesení č. 27.06.2015/ZM ze dne 8. 6. 2015 takto:
ZM rozhodlo směnit pozemek p.č. KN 662/1 (trvalý travní porost) o výměře 8450 m2 v k.ú. Hradec
nad Moravicí ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Státní pozemkový úřad za pozemek p.č. 2058/2
(trvalý travní porost) o výměře 11270 m2 k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu směnné smlouvy dle části a) tohoto usnesení
Z: ved. OMI

7.15.2016/ZM

Zastupitelstvo města
rozhodlo
neprodat část pozemku p.č. 10/1 (vodní plocha, zamokřená plocha) k.ú. Kajlovec jednotlivým
žadatelům.
Z : ved. OMI

8.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
neprodat pozemek p.č. 5/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 61 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí.“
Z : ved. OMI

K bodu č . 9.15.2016/ZM jednání n e p ř i j a l o Zastupitelstvo města žádné usnesení.
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Citace návrhu usnesení:
„9.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
směnit část pozemku p.č. 659/51 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 887 m2 v ceně
89.000,-- Kč ve vlastnictví města za pozemek p.č. 1427 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 827 m2
a část pozemku p.č. 1011/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 60 m2 v ceně 89.000,-Kč vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví bez finanční náhrady. Geometrický plán na oddělení
jednotlivých částí pozemků uhradí každá strana za svůj pozemek, správní poplatek za zavkladování v
KN a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každý z jedné poloviny.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu směnné smlouvy dle části a) tohoto usnesení.“
Z : ved. OMI
10.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
dopis ing. M. V., kterým sděluje, že z rodinných důvodu odstupuje od uzavření kupní smlouvy na
odkoupení pozemku 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.
b) rozhodlo
znovu zveřejnit záměr města 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 tis.,- Kč.
Z: ved. OMI
T : ihned
11.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Informace o aktuálním stavu podaných žádosti o dotaci snížení energetické náročnosti VO, podpora
hospodaření v lesích 2016, zpracovaní povodňového plánu a vybudování systému VH a VV.
b) schválilo
přijetí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016 na programy
zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy na realizaci akce: Zvýšení bezpečnosti na silnici č. I/57
v Hradci nad Moravicí a Kajlovci – 3. Etapa , rekonstrukce chodníku Hradec v max. výši 2 657 000,Kč.
c)zplnomocnilo
starostu města k podpisu potřebných dokumentů k přijetí dotace dle bodu b) tohoto usnesení
d) vzalo na vědomí
informaci o možnosti rekonstrukce hasičské zbrojnice Jakubčovice
Z : ved. OMI
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12.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
možnost podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, výzva: Výstavba a modernizace přestupních terminálů
b) odložilo
přípravu požadovaných podkladů k podání žádosti o dotaci na projekt: Výstavba a modernizace
přestupních terminálů, Hradec nad Moravicí
Z: ved. OMI

13.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o hospodaření DSO: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy
b) vzalo na vědomí
informace o provozu ČOV
c) uložilo
předložit seznam nepřipojených občanů v souladu s platnou legislativou do příštího jednání ZM .
Z: ved. OMI
T : 19.9.2016

14.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Obecně závaznou vyhlášku
města č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z : ved. OMaI

15.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
přeložený návrh na změnu systému parkování v ulici Lidická v Hradci nad Moravicí.
b) uložilo
odboru majetku a investic zajistit změnu systému parkování na parkovišti v ulici Lidická - zřízení
vyhrazených míst k parkování v části parkoviště (ze strany instalovaných červenobílých zábran) pro
max. 9 placených stání.
Z : ved. OMaI
T : 19. září 2016
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16.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
petici občanů proti umístění sociálního zařízení (unimobuněk) na pozemcích města - v lokalitě u
fotbalového hřiště v Hradci nad Moravicí (ulice Gudrichova).
b) rozhodlo
k obsahu petice občanů proti umístění sociálního zařízení – unimobuněk – na pozemcích města,
v okolí fotbalového hřiště, že si je plně vědomo neutěšeného stavu sportovního areálu a s tím
souvisejícího sociálního zázemí sportovců, kteří jej využívají.
c) potvrdilo
znění usnesení č. 14.12.2016/ZM ze dne 31.3.2016 ve věci umístění mobilního sociálního zařízení
s tím, že se jedná o prozatímní řešení do doby, než bude sloužit svému účelu fotbalová tribuna se
sociálním zařízením pro sportovce.
Z : ved. OVVK

17.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) odložilo
předložení zprávy o hospodaření kina Orion a srovnání hospodaření kina před a po digitalizaci.
b) uložilo
přepracovat stávající podklady hospodaření kina Orion k 30.6.2016
c) uložilo
předložit komplexní vyúčtování projektu „ Digitalizace kina za rok 2015.“
Z : ved. OVVK
T :19.9.2016
18.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
navrhované stavební úpravy Národního domu (únikové východy, bezbariérový přístup do I. NP) a
opravu interiéru (nové obložení, podlahy)
b) odložilo
realizaci navrhovaných stavebních úprav Národního domu (únikové východy, bezbariérový přístup do
I. NP) a opravu interiéru (nové obložení, podlahy) dle návrhu Ing. arch. Vladimíra Schmida.
c) uložilo
zajistit stavebně technický průzkum Národního domu Hradec nad Moravicí autorizovanou osobou.
Z : ved. OMI
T : ihned
19.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
článek pana Richarda Vaculy ml. uveřejněný v Hradeckých novinách 3/2016
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b) pověřilo
radu města k projednání Statutu Hradeckých novin za účasti všech aktérů
Z :vedoucí OVVK
T : 19.9.2016
20.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o veřejných WC
b) uložilo
vedení města předložit informaci o příjmech veřejných WC
Z : ved. OMI
T : 30.6.2016
___________________________________________________________________________
21.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
provedení rozpočtového opatření tak, že finanční částka ve výši 100 000,- Kč z kapitoly starosty města
č. 6112 nespecifikované rezervy bude převedena do rozpočtu PO MŠ Hradec nad Moravicí dle
předloženého a v materiálech pro 15. jednání ZM založeného návrhu.
b) schválilo
navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2016 ve výši 100 000,- Kč příspěvkové organizaci mateřská
škola Hradec nad Moravicí účelově vázaných na opravu havarijního stavu šaten .
Z : místostarosta
22.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
žádost příspěvkové organizace města Technické služby Hradec nad Moravicí o převedení částky 380
000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic. Tyto finance budou použity na nákup vozidla pro
provoz ČOV.
Z : místostarosta

23.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
závěrečný účet DSO Opavsko za rok 2015.

Z : starosta

24.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím ve výši předpokládaných odpisů za rok 2016
b) schválilo
odvod prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací města za rok 2016 do rozpočtu
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města ve výši zúčtovaných odpisů
c) schválilo
rozpočtové opatření na rok 2016 podle předloženého materiálu v objemu 2.208.810,- Kč
Z : ved. FO
25.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015 bez výhrad.
Z : ved. OF

26.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Závěrečný účet města za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku hospodaření města za rok 2015, a to bez
výhrad.
Z : ved. OF
27.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace osadního výboru Domoradovice.
b) zřídilo
pracovní skupinu KD Domoradovice ve složení: RNDr. Tomáš Grim, Mgr. Patrik Orlík, Ing. Jan Hrbáč,
Ing. Josef Hennig, Ivana Hyklová
c) zamítlo
provedení generální rekonstrukce KD Domoradovice v rozsahu dle stávajícího projektu v odhadované
výši 31 mil. Kč včetně DPH.
Z : ved. OMI

28.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a)vzalo na vědomí
informace zastupitele Ing. Jana Hrbáče k problematice zahrnutí pořizování audiovizuálních záznamů
z jednání ZM do Jednacího řádu ZM.
b) uložilo
zpracovat návrh změny Jednacího řádu dle přiloženého návrhu a platných zákonů ČR do příštího
jednání ZM .
c) uložilo
řešit pořízení a instalaci záznamového zařízení
Z : tajemnice měú, starosta
T : 30.09.2016
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29.15.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a)vzalo na vědomí
informaci pana Pavla Kuzníka o Usnesení z Valné hromady Tělovýchovné jednoty Hradec nad
Moravicí ze dne 18.6.2016.
b)schválilo
Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě z 2.1. 2008 včetně zapracovaných připomínek
c) schválilo
zveřejnit záměr města k uzavření Dodatku č.3 k nájemní smlouvě č. 6171200710 ze dne 19.3.2008 po
stanovenou dobu.
d) pověřuje
radu města vnitřní úpravou rozpočtu na úpravu projektu „ Tribuna se sociálním zázemím.“
e) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy dle části b) tohoto usnesení
Z : ved. OMI
Zpracovala: Ing. Hana Vaculová

Návrhová komise:
Emil Hennig ,v.r.
Mgr. Jan Špička,v.r.
Mgr. Radka Očadlíková,v.r.

Josef Vícha, starosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
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