Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

16.
z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

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

Přijatá usnesení :
1.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o vrácení daru TJ Hradec nad Moravicí a odstoupení od darovací smlouvy ze dne
2.1.2008 mezi TJ Hradec nad Moravicí z.s., se sídlem 747 41 Hradec nad Moravicí,
Žimrovická 815, IČ: 13643118 a Městem Hradec nad Moravicí,sídlem 747 41 Hradec nad
Moravicí, Opavská 265, IČ: 00300144 ze strany dárce.
b) uložilo
zveřejnit záměr vrácení daru TJ dle části a) tohoto usnesení na úřední desce
c) odložilo
projednání žádosti TJ Hradec nad Moravicí o vrácení daru TJ na mimořádné zasedání
Zastupitelstva města, které se bude konat dne 10. 10. 2016
Z: vedoucí odboru majetku a investic
2.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Cenu stočného pro rok 2017, která je stanovena ve výši 30,29 Kč /1 m3 + DPH v sazbě platné
ke dni fakturace
Z: vedoucí odboru majetku a investic
3.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
úpravu poplatku za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod (stočného) v části
obce Žimrovice na 24,13 Kč + DPH v sazbě platné ke dni fakturace (DÚZP je den předání
údajů o spotřebě vody SMVaK Ostrava a.s.). Výše poplatku bude platit od 1.1.2017.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
4.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
jmenovalo
členem kontrolního výboru Zastupitelstva města pana Václava Orlíka.
Z: tajemnice městského úřadu
5.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace z pracovní skupiny KD Domoradovice.
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Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí neschválilo předložený návrh usnesení.
Citace usnesení:
b) schválilo
přijetí dotace na projekt: Stavební úpravy KD Domoradovice - zateplení a výměna oken, vč.
změny zdroje tepla, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001585 z Operačního programu Životního
prostředí, specifický cíl Snížení energetické náročnosti veřejných budov v max. výši 3 135
058,00 Kč.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
6.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o Smuteční síni.
b) schválilo
zpracovat stavebně - technický průzkum Smuteční síně.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
7.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a)vzalo na vědomí
přehled financování investičních akci v roce 2016
b) uložilo
Kontrolnímu výboru provést kontrolu investiční akce Základní škola Hradec nad Moravicí
(tribuna) a investiční akce Mateřská škola Jakubčovice
c) uložilo
zřídit úložiště investičních akcí města na portále ZARA, které bude zpřístupněno všem
zastupitelům města a bude průběžně aktualizováno
Z: předseda KV, tajemnice městského úřadu
T: 31. 12. 2016
8.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 70884561.
b) zplnomocnilo
starostu města k podepsání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle části a) tohoto
usnesení.
c) pověřilo
jako osobu zodpovědnou za zaúčtování dotace na straně poskytovatele Ing. Ludmilu
Robenkovou, vedoucí odboru financí.
d) schválilo
zařazení finanční částky do rozpočtového opatření č. 13/2016.
Z: vedoucí finančního odboru
9.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a)schválilo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s ustanovením zákona
565/1990 Sb. Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2016 o doplnění Obecně závazné vyhlášky č.
05/2012 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
b) jmenovalo
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pracovní skupinu ve složení: Ing. Jan Hrbáč, Mgr. Patrik Orlík, Bc.Vladimír Polášek a pan
Rostislav Římský, kteří navrhnou ve spolupráci s odborem dopravy Magistrátu města Opava
a DI PČR koncepci řešení parkování ve městě Hradec nad Moravicí
Z: vedoucí odboru majetku a investic
10.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o projednání možnosti parkování v lokalitě Na Tylovách.
b) rozhodlo
vytvořit parkovací místo k bytu žadatelů na místní komunikaci poblíž výše vypsané adresy
c) zajistit
podání žádosti v této věci na odboru dopravy Magistrátu města Opavy
Z: vedoucí odboru majetku a investic
T : 10. 10. 2016
11.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
prodat pozemek p.č. 410 (trvalý travní porost) v k.ú. Žimrovice o výměře 35 m2 za cenu 30,-Kč/m2 do spoluvlastnictví. Výše podílu je 1/2. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí
žadatelé, daň z nabytí nemovitých věcí přizná město
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
Z: vedoucí odboru majetku a investic
Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí neschválilo předložený návrh usnesení.
Citace usnesení :
12.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 337 m2, část
pozemku p.č. 7/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 1043 m2 a část pozemku p.č. 9
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 118 m2 vše v k.ú. Žimrovice s.r.o. Areál
dobré pohody Žimrovice, IČ: 01462997, se sídlem Žimrovice čp. 152.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
13.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
zřídit věcné břemeno - služebnost pro Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění
vedení NN přípojky pro fotbalové hřiště včetně šaten na pozemcích p.č. 646/1 a 646/2 v k.ú.
Žimrovice ve vlastnictví města přes pozemek p.č. 1083/1 (ostatní plocha, neplodná půda) k.ú.
Žimrovice ve vlastnictví Sdružení chatařů Hlubina Žimrovice, č.ev. 59, Žimrovice, IČ:
66144582 za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč a přes pozemek p.č. 1083/2 (ostatní plocha,
neplodná půda) k.ú. Žimrovice ve vlastnictví manželů L.G. a D.G. za jednorázovou náhradu
1.000,-- Kč, zaměření věcného břemena a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a
uhradí město.
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b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena - služebnosti dle části a) tohoto
usnesení
Z: vedoucí odboru majetku a investic
14.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
zprávu ved. OMI o stavu prodeje 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.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
15.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzala na vědomí
písemnou cenovou nabídku nabídku za 1 m2 vykupovaného pozemku pro realizaci chodníku
mezi hřbitovem a zastavěnou částí Jakubčovic
b) rozhodlo
schválit vykoupení částí předmětných pozemků pro realizaci chodníku jak v intravilánu
Jakubčovic, tak i extravilánu za cenu 70,-- Kč/m2. Vykupování částí chodníkem zastavěných
pozemků od jednotlivých vlastníků předložit po zaměření geometrickým plánem znovu na
jednání ZM k odsouhlasení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
16.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace vedení města o schůzce s vlastníky nemovitostí v areálu bývalého zemědělského
družstva, o projednání jednotlivých možností zajištění přístupu a odstupu, příjezdu a odjezdu
k nim.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
17.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
zpracovanou tabulku příjmů a návštěvnosti veřejného WC v období od 1.1.2016 do 31.7.2016.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
18.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzala na vědomí
informace o předběžném opatření Okresního soudu v Opavě o omezení nakládání s
nemovitostmi, jež byly předmětem daru v roce 2008 na základě žádosti TJ Hradec nad
Moravicí v souvislosti s převodem části pozemku 947/2 (předzahrádka před restaurací Sport)
a informace o schůzce, která byla svolána na základě rozhodnutí rady města.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
19.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
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a) vzalo na vědomí
předložené návrhy zastupitelů města na využití areálu nádraží ČD
b) uložilo
zadat vypracování studie využití veřejného prostranství v areálu nádraží ČD s přihlédnutím k
předloženým návrhům zastupitelů města a kulturní komise
Z: vedoucí odboru majetku a investic
Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí neschválilo předložený návrh usnesení.
Citace usnesení:
20.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
sestavenou tabulku jednotlivých nabídek a zprávu komise pro otvírání obálek v souvislosti s
prodejem bytu č. 8 v bytovém domě čp. 590 na ul. Lidická v Hradci nad Moravicí
b) rozhodlo
prodat byt č. 8 v bytovém domě čp. 590 na ul. Lidická v Hradci nad Moravicí investičnímu
fondu STING Třinec za cenu 1 020 000,-Kč. Úhrada kupní ceny bude provedena v hotovosti.
Vypracování kupní smlouvy , úhrada správního poplatku za zavkladování v KN a daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí město. Druhý zájemce o koupi bytu je paní Ch.D., Hradec nad
Moravicí za cenu 900 000,- Kč. Úhrada kupní ceny bude provedena do 90-ti dnů od
rozhodnutí ZM. Třetí zájemce o koupi bytu jsou manželé R.M a O.M , Hradec nad Moravicí.
Úhrada kupní ceny bude provedena do tří pracovních dnů po zapsání v KN.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
21.16.2016/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
informaci, že Valná hromada dobrovolného svazku uložila kontrolu fakturace stočného, na
základě vystavených smluv o připojení do veřejné kanalizace na území Hradec nad Moravicí,
kontrola byla provedena 5. 9. 2016,byla provedena namátková kontrola jednoho čtvrtletí s
výsledkem - chyby ve fakturaci stočného nebyly při kontrole fakturace stočného za období I/IV.
2016 zjištěny.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
22.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Dodatek č. 4 ke Stanovám ke smlouvě o Dobrovolném svazku obcí č. 103/07 a návrh nových
Stanov Dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy.
b) pověřilo
k zastupování Města Hradec nad Moravicí v Dobrovolném svazku obcí: ČOV a kanalizace
Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy
pana Romana Celtu
Z: vedoucí odboru majetku a investic
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23.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Přehled projektů, na které byla podána žádost o dotaci.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
24.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na projekt: Specializovaná technika JSDH Jakubčovice,
č. CZ.06.1.23/0.0/0/15_017/0000597, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, program
Integrovaný regionální operační program v max. výši 1 542 046,86 Kč.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
25.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o hospodaření městského kina Orion k 30. 06. 2016 včetně srovnání před a po
digitalizaci.
b) vzalo na vědomí
vyúčtování projektu digializace kina realizovaného v roce 2015.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí neschválilo předložený návrh usnesení.
Citace usnesení:
26.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
revokovalo
usnesení č. 10.12.2016/ZM ze dne 31.3.2016 v části a) b) c) d) e) ve znění:
Zastupitelstvo města
a) schválilo
zřízení speciálního podúčtu za účelem rekonstrukce Národního domu v Hradci nad Moravicí.
b) schválilo
převedení finančních prostředků na podúčet uvedený v části a) tohoto usnesení ve výši 3 mil.
Kč nejpozději do 30.6.2016.
c) rozhodlo
o čerpání z podúčtu uvedeného v části a) tohoto usnesení pouze se souhlasem zastupitelstva
města za účelem rekonstrukce Národního domu v Hradci nad Moravicí.
d) schválilo
Úpravu rozpočtu s tím, že finanční prostředky budou čerpány z přebytku hospodaření
minulých let.
e) uložilo
vedení města informovat o zřízení podúčtu uvedeného v části a) tohoto usnesení a jeho účelu
veřejnost.
b) schválilo
převedení finančních prostředků ve výši 3. mil. Kč z přebytku hospodaření za rok 2015 na účet
FONDU REZERV A ROZVOJE. Tato finanční částka bude použita ke krytí nákladů spojených
s rekonstrukcí Národního domu v Hradci nad Moravicí.
c) rozhodlo
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o čerpání z fondu rezerv a rozvoje na krytí nákladů uvedeného v části b) tohoto usnesení
pouze se souhlasem zastupitelstva města.
Z : vedoucí finančního odboru
27.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
rozpočtové opatření č.13/2016
Z : vedoucí finančního odboru
28.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Rozpočtové hospodaření města Hradec nad Moravicí k 31.8.2016 - Výkaz FIN 2-12 M Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu
Z : vedoucí finančního odboru
29.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
rezignaci pana Emila Henniga na funkci přísedícího Okresního soudu v Opavě.
Z : tajemnice městského úřadu
30.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Darovací smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí a Městskou knihovnou a informačním
centrem Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace , IČ: 71237895 na
majetek v celkové účetní hodnotě 42 284,84 Kč.
Z: tajemnice městského úřadu
31.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
změnu jednacího řádu zastupitelstva v navrhovaném rozsahu
Z: tajemnice městského úřadu
32.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizaci na rok 2016 o částku ve výši 30.000,- Kč (zohledněno v rozpočtovém
opatření č. 13/2016).
Z: místostarosta
33.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Poskytnutí účelové dotace na výkon regionálních funkcí knihoven na rok 2016 ve výši
507.000,- Kč Městské knihovně a informačnímu centru Hradec nad Moravicí, okres Opava,
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příspěvkové organizaci (zohledněno v rozpočtovém opatření č. 13/2016).
b) schválilo
Poskytnutí účelové dotace na projekt Podpora turistických center v Moravskoslezském kraji na
rok 2016 ve výši 41.600,- Kč Městské knihovně a informačnímu centru Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvkové organizaci (zohledněno v rozpočtovém opatření č. 13/2016).
c) schválilo
Poskytnutí účelové dotace na projekt Modernizace multimediální studovny - veřejný internet,
vybavení učebny projekční technikou na rok 2016 ve výši 95.000,- Kč Městské knihovně a
informačnímu centru Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci (zohledněno
v rozpočtovém opatření č. 13/2016).
Z: místostarosta
34.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Poskytnutí účelové dotace Základní škole a Mateřské škole Žimrovice, Meleček 91,
příspěvkové organizaci,ve výši 34.900,- Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu
"Putování za kameny aneb od šutrů k nerostům a horninám" (zohledněno v rozpočtovém
opatření č. 13/2016).
Z: místostarosta
35.16.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně a informačnímu centru Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci na rok 2016 o částku ve výši 18.000,- Kč
(zohledněno v rozpočtovém opatření).
Z: místostarosta
Zpracovala: 29. 9.2016 , Mgr. Ing. Hana Vaculová ,v.r.
Ověřil:
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. , v.r.
Bc. Vladimír Polášek, v.r.
Richard Vacula, v.r.
starosta: Josef Vícha, v.r.
Místostarosta: Mgr. Patrik Orlík, v.r.

Přílohy:
k Usnesení č. 27.16.2016/ZM - Rozpočtová opatření č.13/2016

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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