Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

14.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

26. října 2020
ve sportovní hale Základní školy Hradec nad Moravicí
Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
jmenovalo
předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí paní Ing. Drahomíru
Hertlovou.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
2.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
požadavek občanů města ve věci přechodu pro chodce v obci Bohučovice a omezení nejvyšší
povolené rychlosti na silnici č. III/4648 v blízkosti Mateřské školy v Bohučovicích v pracovní dny v
době od 6.00 hod. do 16.00 hod.
b) projednalo
požadavek občanů města (petici) podle části a) tohoto usnesení.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jakubčovice, IČ 66738989, ze dne 9. 10.
2020, o poskytnutí finanční půjčky ve výši 500.000 Kč na předfinancování projektu s názvem
"Zkulturnění objektu HAVERNA, Sboru dobrovolných hasičů Jakubčovice".
b) schválilo
uzavření smlouvy o zápůjčce částky 500.000 Kč mezi městem Hradec nad Moravicí a pobočným
spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jakubčovice, IČ 66738989, podle předloženého a v
podkladech pro 14. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
4.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
zápis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města
Hradec nad Moravicí v roce 2020, č. j. MSK 114240/2020.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
5.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o hospodaření dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka
u Opavy.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.14.2020/ZM
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Zastupitelstvo města
a) schválilo
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 vč. veřejnoprávní smlouvy paní A.J, Žimrovice ve výši
150.000 Kč.
b) schválilo
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 vč. veřejnoprávní smlouvy panu J.S , Hradec nad Moravicí
ve výši 200.000 Kč.
c) schválilo
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 vč. veřejnoprávní smlouvy paní L.H., Žimrovice ve výši
150.000 Kč.
d) schválilo
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 vč. veřejnoprávní smlouvy paní L.Č., Hradec nad Moravicí
ve výši 150.000 Kč.
e) schválilo
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 vč. veřejnoprávní smlouvy paní A.G., Žimrovice ve výši
150.000 Kč.
f) schválilo
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 vč. veřejnoprávní smlouvy paní O.S., Žimrovice ve výši
200.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
zrušit vnitřní předpis ze dne 24. 4. 2017, kterým se stanovují Zásady pro tvorbu a čerpání prostředků
fondu oprav, obecních bytů, bytových domů a nebytových prostor k 31. 12. 2020.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
8.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí za období leden až září 2020, v příjmové části v členění na
jednotlivé položky a ve výdajové části v členění na jednotlivé oddíly paragrafy (OdPa). Součástí jsou
zůstatky na jednotlivých bankovních účtech a zůstatky úvěrů.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
9.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
3. strana usnesení ZM č. 14 ze dne 26.10.2020

a) vzalo na vědomí
předloženou žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO
70984352, na navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 o částku 143.000 Kč.
b) schválilo
navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizace, IČO 70984352, o částku 143.000 Kč.
c) vzalo na vědomí
předloženou žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČO 70984549, na navýšení
neinvestičního příspěvku na rok 2020 o částku 87.000 Kč.
d) schválilo
navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 Základní škole a Mateřské škole Žimrovice, IČO
70984549, o částku 87.000 Kč.
e) schválilo
rozpočtové opatření č. 10/2020 v celkové výši 2.225.400 Kč v příjmech i výdajích.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
10.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
zřizovací listinu Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO
70984344, s účinností od 27. 10. 2020.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
11.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
navýšit hodnotu nemovitého majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola Žimrovice, IČO 70984549, o částku 217.159,67 Kč z důvodu vybudování venkovní
environmentální učebny, formou dodatku č. 6 ke Smlouvě o svěření majetku do správy ze dne 26. 3.
2003.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
12.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis ze dne 7. 10. 2020, ve věci řešení veřejného prostoru a odkupu pozemků v lokalitě Záhumenní v
Žimrovicích.
b) vzalo na vědomí
varianty řešení veřejného prostoru v lokalitě Záhumenní v Žimrovicích.
c) uložilo
jednat o koupi a směně pozemků v lokalitě Záhumenní v Žimrovicích podle varianty č. 4 podle
předloženého a v podkladech pro 14. zasedání zastupitelstva města založeného materiálu.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
13.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
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přípis Správy železnic, státní organizace, IČO 70994234, ze dne 9. 9. 2020 ve věci prodeje pozemku
p.č. 303/2 včetně stavby bez čp/če v k. ú. Hradec nad Moravicí za kupní cenu 227.000 Kč.
b) schválilo
technické podmínky prodeje pozemku p.č. 303/2 včetně stavby bez čp/če v k. ú. Hradec nad Moravicí
v majetku Správy železnic, státní organizace, IČO 70994234, do majetku města Hradec nad Moravicí
podle přílohy č. 1.
c) rozhodlo
odkoupit pozemek p.č. 303/2 včetně stavby bez čp/če v k. ú. Hradec nad Moravicí za kupní cenu
227.000 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
prodat část pozemku p.č. st 74/5 (zahrada) o výměře 77 m2, část pozemku p.č. st. 93 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 131 m2 a část pozemku p.č. 1474 (ostatní plocha) o výměře 94 m2, to vše
v k.ú. Bohučovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za cenu 150 Kč za m2, tj. celkem 45.300
Kč. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel. Daň z nabytí nemovitých věcí bude
uhrazena podle platné legislativy.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 2154/25 (orná půda) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 188 m2
ve vlastnictví města.
b) neschválilo
záměr města prodat pozemek p.č. 2154/25 (orná půda) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 188 m2
ve vlastnictví města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
16.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 241 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Filipovice ve vlastnictví města.
b) neschválilo
záměr města prodat část pozemku p.č. 241 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Filipovice
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
17.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1348 (ostatní plocha) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 23
m2 ve vlastnictví města.
b) neschválilo
záměr města prodat část pozemku p.č. 1348 (ostatní plocha) o výměře 23 m2 v k. ú. Hradec nad
Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
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18.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
směnit část pozemku p.č. 1008/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 75 m2 v k. ú.
Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za část pozemku p.č. 408/16 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře cca 83 m2 v k. ú. Domoradovice s doplatkem za rozdílnou výměru ve
výši 100 Kč za m2. Přesná výměra směňovaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem.
Vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel i město
rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena podle platné legislativy.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
19.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o směnu části pozemku p.č. 1032 v k. ú. Domoradovice o výměře cca 126 m2 ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí za části pozemků p.č. 408/20 a p.č. 526 v k. ú. Domoradovice o výměře
cca 126 m2.
b) rozhodlo
směnit část pozemku p.č. 1032 v k. ú. Domoradovice o výměře cca 126 m2 ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí za části pozemků p.č. 408/20 a p.č. 526 v k. ú. Domoradovice o výměře cca 126
m2. Přesná (shodná) výměra směňovaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem.
Vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel i město
rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena podle platné legislativy.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
20.14.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
uzavření darovací smlouvy mezi městem Hradec nad Moravicí a Základní školou Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, jejímž předmětem je poskytnutí daru - 29 židlí,
podle předloženého a v podkladech pro 14. zasedaní zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
Zpracovala: Jana Pastyříková, 26. 10. 2020
Návrhová komise:
Ing. Bohdan Čermák, člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Hana Nováková Sonnková, členka zastupitelstva města, v.r.
Josef Vícha, 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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