Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.
17.

ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne
10. října 2016

v kinosále Národního domu Hradec nad Moravicí,
Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :

1.17.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) revokovalo
usnesení č. 4.10.2015/ZM písm. e), které zní:
"ZM zplnomocnilo v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 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 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)".
b) zplnomocnilo
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, radu města k provádění následujících rozpočtových opatření:
- rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků (dotací) z jiných rozpočtů a
jejich 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 (při nichž dochází ke změně salda rozpočtu) v době mezi
zasedáními zastupitelstva města do celkové výši 500 000 Kč (úhrn rozpočtových opatření
provedených na jednotlivých schůzích rady města nesmí mezi zasedáními zastupitelstva
města překročit tuto částku).
Z : vedoucí finančního odboru

2.17.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník převedení majetku města do
vlastnictví příspěvkové organizace města, Základní škola Hradec nad Moravicí na základě
příslušné Darovací smlouvy. Účetní hodnota předmětu daru činí 30 275 Kč.
b) schválilo
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník převedení majetku města do
vlastnictví příspěvkové organizace města, Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, IČ:
70984549 na základě příslušné Darovací smlouvy. Účetní hodnota předmětu daru činí 26 640
Kč.
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c) schválilo
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník převedení majetku města do
vlastnictví příspěvkové organizace města, Mateřská škola Hradec nad Moravicí na základě
příslušné Darovací smlouvy. Účetní hodnota předmětu daru činí 50 312,50 Kč.
d) schválilo
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník převedení majetku města do
vlastnictví příspěvkové organizace města, Městská knihovna a Informační centrum Hradec
nad Moravicí na základě příslušné Darovací smlouvy. Účetní hodnota předmětu daru činí 24
961,70 Kč.
Z : vedoucí finančního odboru

3.17.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
dopis předsedy představenstva a.s. LAMA CZECH a.s. pana Tomáše Režnara ve věci vrácení
daru dle čl. III. Darovací smlouvy ze dne 2. 1. 2008
b) vzalo na vědomí
doplnění žádosti Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí z.s., sídlem 74741 Hradec nad
Moravicí, Žimrovická 815, IČ: 13643118, ze dne 13.9.2016 o vrácení daru a odstoupení od
Darovací smlouvy ze dne 2.1.2008 o přípis ze dne 10.10.2016.
c) vzalo na vědomí
informaci, že žádostí Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí z.s., sídlem 747 41 Hradec
nad Moravicí, Žimrovická 815, IČ: 13643118, ze dne 13.9.2016, o vrácení daru a odstoupení
od darovací smlouvy ze dne 2.1. 2008, doplněnou dne 10.10.2016, se ruší darování a ruší se
tím i darovací smlouva uzavřená mezi Tělovýchovnou jednotou Hradec nad Moravicí z.s.,
sídlem 747 41 Hradec nad Moravicí, Žimrovická 815, IČ: 13643118, a Městem Hradec nad
Moravicí ze dne 2.1. 2008 v plném rozsahu.
d) zplnomocňuje
starostu města k podpisu Souhlasného prohlášení dle části b) tohoto usnesení nejpozději do
31.10. 2016.
e) odložilo
rozhodnutí o vyplacení finanční náhrady (ze žádosti Tělovýchovné jednoty Hradec nad
Moravicí nad Moravicí z.s., sídlem 747 41 Hradec nad Moravicí, Žimrovická 815, IČ:
13643118, ze dne 13.9.2016. o vrácení daru a odstoupení od darovací smlouvy ze dne
2.1.2008, doplněné dne 10.10.2016) za nemovité věci, které již nelze vrátit, neboť byly
převedeny na třetí osoby - (pozemek parc.č. 955/2 (trvalý trávní porost), pozemek parc.č.
947/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a na něm stojící stavbu č.p. 654 (stavba občanského
vybavení), vše toho času zapsaného na LV č. 1695 v k.ú. Hradec nad Moravicí, a to v plné výši
částky třetí osobou za ně uhrazené (jejich kupní ceny) na příští zasedání zastupitelstva.
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f) rozhodlo
zřídit pracovní skupinu ve složení starosta a místostarosta měst Hradec nad Moravicí a
oslovit TJ Hradec nad Moravicí o účast dvou zástupců ve skupině k projednání narovnání
právních vztahů mezi Městem Hradec nad Moravicí a Tělovýchovnou jednotou Hradec nad
Moravicí z.s.. Výstupy zjednání předloží pracovní skupina všem zastupitelů do 30.11. 2016.
g) rozhodlo
zřídit pracovní skupinu ve složení starosta a místostarosta města Hradec nad Moravicí a
oslovit LAMA CZECH a.s. a SK LAMA z.s. o účast 1 zástupce od každého subjektu ve skupině
k projednání dořešení sporu o využití dotace, poskytnuté na základě Smlouvy ze dne
13.12.2004. Výstupy z jednání předložení pracovní skupina všem zastupitelům do
30.11.2016.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

4.17.2016/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na projekt: Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě
varovacího a vyrozumívacího systému pro město Hradec nad Moravicí, č.
CZ.05/1.24/0.0/0.0./16_035/0002430 z rozpočtu Operačního programu Životního prostředí,
specifický cíl 1.4. v max. výši 2 748 227,30 Kč.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

Zpracovala: 12.10.2016, Jana Pastyříková, v.r.
Ověřil:

RNDr. Tomáš Grim, Ph. D. - odmítnul podepsat

Bc. Vladimír Polášek, v.r.

Richard Vacula - odmítnul podepsat

Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r

Josef Vícha, starosta města, v.r.
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