město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

18.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

21. června 2021
ve Sportovní hale
při Základní škole Hradec nad Moravicí,
Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:

1.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění akce: Hradec nad Moravicí Bohučovice - Dopravní automobil (1.476.507,34 Kč vč. DPH), dodavatel EMBEFOR s.r.o, IČO
06138900, a poskytnutou dotací z rozpočtu Ministerstva vnitra (450.000 Kč), tj. 1.026.507,34
Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u
Opavy za rok 2020 vč. příloh.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost manželů xxxxx, bytem xxxxx, Žimrovice, o zrušení předkupního práva ze dne 15. 11.
2007 k pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Žimrovice, jehož součástí je budova č.p. 152.
b) rozhoduje
zrušit předkupní právo města Hradec na Moravicí k pozemku p.č. 8/1 v k. ú. Žimrovice, jehož
součástí je budova s č.p. 152.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
prodat část pozemku p.č. 1008/7 v k. ú. Domoradovice, o výměře cca 90 m2 ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí paní xxxxx, bytem xxxxx Branka u Opavy za cenu 100 Kč za m2, tj.
celkem 9.000 Kč. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí
žadatelka.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
5.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
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neprodat pozemek p.č. 2082/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 107 m2 v k. ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
6.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, Opava, o odkoupení pozemku p.č. 1299 o výměře 999 m2 v
k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
neprodat pozemek p.č. 1299 o výměře 999 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. Žimrovice ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
doplnění podkladů technické dokumentace stavby "Technická a dopravní infrastruktura
Žimrovice ul. Mlýnská - Záhumenní".
b) neschvaluje
řešení technické a dopravní infrastruktury Žimrovice, ul. Mlýnská - Záhumenní podle
předloženého a v podkladech pro 18. zasedání zastupitelstva města založeného materiálu.
c) ukládá
odboru majetku a investic vyzvat dotčené stavebníky k doplnění předloženého řešení
technické a dopravní infrastruktury Žimrovice, ul. Mlýnská - Záhumenní o výstavbu
vodovodního řadu a stanoviska Magistrátu města Opavy, Odboru dopravy ve věci plánované
komunikace a vyřešení kolize plánované stavby se stávajícím umístěním kamenného kříže.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o nočním klidu, podle předloženého a v podkladech
pro 18. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu s tím, že písm. e) a g) v čl. III. odst.
4 se přesouvají do čl. III. odst. 3 jako písm. b) a c).
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
9.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvková organizace, IČO 70984549, o
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poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 374.000 Kč, z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí na předfinancování realizace projektu: Přístav odpočinku, her i poznání, kdy byla
poskytnuta neinvestiční dotace Státním fondem životního prostředí ČR.
b) schvaluje
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
mezi městem Hradec nad Moravicí a Základní školou a Mateřskou školou Žimrovice,
příspěvková organizace, IČO 70984549, na předfinancování realizace projektu: Přístav
odpočinku, her i poznání, ve výši 374.000 Kč, podle předloženého a v podkladech pro 18.
zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
10.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
usnesení a zápis z jednání finančního výboru ze dne 7. 6. 2021.
b) schvaluje
odpis těchto zmařených nedokončených staveb: Národní dům (architektonická soutěž) ve
výši 470.920,20 Kč, Přestupní terminál ve výši 543.482 Kč a Polyfunkční komunitní centrum v
ND (projektová dokumentace) ve výši 1.199.120 Kč.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
11.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
závěrečný účet města Hradec nad Moravicí za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Hradec nad Moravicí za rok 2020.
b) souhlasí
s celoročním hospodařením města Hradec nad Moravicí za rok 2020, a to bez výhrad.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
12.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
účetní závěrku města Hradec nad Moravicí za rok 2020 sestavenou k 31. 12. 2020.
b) schvaluje
převod výsledku hospodaření města Hradec nad Moravicí za rok 2020 na účet 432 – výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
13.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
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rozhoduje
předčasně uhradit zůstatek úvěru vyplývajícího ze smlouvy s Komerční bankou, a.s., IČO
45317054, a to ke dni 31. 8. 2021.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
14.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
zřizovací listinu Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
15.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2021 ve výši 3.067.620 Kč v příjmech i výdajích.
b) schvaluje
poskytnutí účelového průtokového transferu příspěvkové organizaci Městská knihovna a
informační centrum, IČO 71237895, ve výši 61.000 Kč ve dvou splátkách.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
16.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu města Hradec nad Moravicí,
podporovaná oblast: Předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva včetně
veřejnoprávní smlouvy panu Františkovi Šustkovi, bytem Na Potůčku 74, Hradec nad
Moravicí, ve výši 150.000 Kč.
b) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu města Hradec nad Moravicí,
podporovaná oblast: Předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva včetně
veřejnoprávní smlouvy panu Bronislavovi Víchovi, bytem Pilarka 130, Žimrovice, ve výši
200.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
17.18.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
aktualizaci návrhu nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v
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k. ú. Domoradovice ze dne 14. 6. 2021.
b) odmítá
aktualizaci návrhu nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v
k. ú. Domoradovice ze dne 14. 6. 2021.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
Zpracovala: Pastyříková, 21. 6. 2021.
Návrhová komise:
RNDr. Tomáš Grim, Ph. D., člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Tomáš Hoza, člen zastupitelstva města, v.r .
Mgr. Jan Špička, člen zastupitelstva města, v.r.

Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.

Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 12 na MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.
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