Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

2.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

10. prosince 2018
ve společenské místnosti
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o havarijním stavu opěrné zdi na ulici Zámecká před domem č.p. 9 v Hradci nad Moravicí.
b) odložilo
projednání realizace výběrového řízením na opravu opěrné zdi na příští zasedání zastupitelstva
města.
c) uložilo
odboru majetku a investic prověřit možnost získání dotace na opravu opěrné zdi na ulici Zámecká
před domem č.p. 9 v Hradci nad Moravicí.
d) uložilo
odboru majetku a investic jednat s vlastníky dotčených nemovitostí o omezení přístupu k jejich
domům po dobu realizace opravy opěrné zdi.
e) uložilo
odboru majetku a investic prověřit možnost lokální opravy opěrné zdi.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
2.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit záměr města směnit část pozemku p.č. 896/1 (zahrada) o výměře asi 127 m2 za část
pozemku 893/1 (ostatní plocha) o stejné výměře ve vlastnictví města vše v k. ú. Hradec nad Moravicí
dle varianty č. 2, bez finančního vyrovnání, přesná výměra bude upřesněna geometrickým plánem,
který uhradí spolu se správním poplatkem za zavkladování v KN město. Daň z nabytí nemovitých věcí
bude uhrazena podle platné legislativy.
b) uložilo
zveřejnit záměr města směnit pozemky podle části a) tohoto usnesení na úřední desce a internetu po
stanovenou dobu a předložit na dalším jednání zastupitelstva města.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
3.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
zřídit v souladu s § 117 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů pro volební období 2018-2022 tyto iniciativní a kontrolní orgány: finanční a
kontrolní výbor v počtu 7 členů.
b) jmenovalo
předsedou Finančního výboru zastupitelstva města pro volební období 2018-2022: Ing. Ivo Kolář.
c) jmenovalo
tyto členy Finančního výboru zastupitelstva města pro volební období 2018-2022: Bc. Žaneta
Klaslová, Ing. Tomáš Mazur, MBA, Anna Sonnková, Ing. Karel Vícha, Růžena Černá, Pavla Stoklasová.
d) jmenovalo
předsedou Kontrolního výboru zastupitelstva města pro volební období 2018-2022: Tomáš Hoza.
e) jmenovalo
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tyto členy Kontrolního výboru zastupitelstva města pro volební období 2018-2022: Jiří Stuchlík,
Marek Štec, Mgr. Radim Dulava, Mgr. Lucie Dosbabová, Ing. Bohdan Čermák, Richard Vacula st.
Z: tajemnice městského úřadu
4.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
návrh občanů části města Hradec nad Moravicí - Domoradovice na zřízení Osadního výboru
Domoradovice.
b) rozhodlo
zřídit podle § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů Osadní výbor Domoradovice v počtu 10 členů.
c) jmenovalo
podle § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
členy Osadního výboru Domoradovice tyto občany Domoradovic: Ing. Jaromír Vícha, Martin Kowal,
Ing. Marek Černý, Václav Šustek, Ing. Ladislav Kříž, Ing. Karel Škrobánek, Eva Křížová, Ludmila
Řemelková, Karel Strak, Ing. Lukáš Vícha.
d) jmenovalo
podle § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
na základě doporučení občanů Domoradovice z řad členů Osadního výboru Domoradovice předsedou
tohoto výboru: Ing. Jaromír Vícha.
Z: tajemnice městského úřadu
5.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
pana Mgr. Patrika Orlíka jako určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti
spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace města, kdy se předpokládá, že tuto činnost
bude vykonávat celé volební období 2018–2022.
Z: tajemnice městského úřadu
6.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
plán jednání zastupitelstva a rady města na rok 2019 podle předloženého a v podkladech pro 2.
zasedání zastupitelstva města založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
7.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků a o nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se k 1.1.2019 mění nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
b) stanovilo
v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích za měsíc odměnu
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neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce
 člena zastupitelstva města (bez dalších funkcí) ve výši 1 500 Kč,
 člena finančního výboru zastupitelstva města, člena kontrolního výboru zastupitelstva města, člena
komise rady města ve výši 2 250 Kč,
 předsedy finančního výboru zastupitelstva města, předsedy kontrolního výboru zastupitelstva
města, předsedy komise rady města ve výši 2 750 Kč,
 člena rady města ve výši 3 500 Kč,
a to ode dne 10. 12. 2018.
c) stanovilo
v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 3, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích za měsíc
v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města odměnu jako souhrn
odměn za výkon funkcí
 člena rady a člena finančního výboru zastupitelstva města, člena kontrolního výboru zastupitelstva
města, člena komise rady města ve výši 4 250 Kč,
 člena rady a předsedy finančního výboru zastupitelstva, předsedy kontrolního výboru zastupitelstva
města, předsedy komise rady města ve výši 4 750 Kč,
a to ode dne 10. 12. 2018.
d) stanovilo
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obích za měsíc odměnu nečlenům
zastupitelstva města za výkon funkce funkcí
 člena finančního výboru zastupitelstva města, člena kontrolního výboru zastupitelstva města, člena
komise rady města ve výši 750 Kč,
 předsedy finančního výboru zastupitelstva, předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města,
předsedy komise rady města ve výši 1 250 Kč,
 člena zvláštního orgánu města ve výši 1 250 Kč,
a to ode dne 10. 12. 2018.
e) stanovilo
s účinností od 1. 1. 2019 v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích, neuvolněným členům
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí pověřených k provádění sňatečných obřadů (usnesením č.
2.2.2018/RM ze dne 26.11.2018) odměnu, a to tak, že podle počtu obřadů, ve kterých oddávali v
daném měsíci se odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 300 Kč za sňatečný den a 100 Kč za
obřad, nejvýše však o částku 2 000 Kč nad maximální výši odměny poskytovanou za měsíc, za výkon
jím zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Z: tajemnice městského úřadu
8.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
opakovanou výzvu k odstranění shodného názvu ulic na území města (ulice Kolonie v k. ú. Hradec nad
Moravicí a ulice Kolonie v k. ú. Žimrovice).
b) rozhodlo
o změně názvu ulice Kolonie v k. ú. Žimrovice na nový název ulice Na Kolonii.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
9.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
jmenovalo
do funkce člena revizní komise za Město Hradec nad Moravicí v dobrovolném svazku obcí: ČOV a
kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy pana Mgr. Jana Špičku a pana Josefa Víchu.
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Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
10.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o hospodaření dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka
u Opavy a Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku v roce 2018.
b) vzalo na vědomí
výši poplatku za stočné na území Hradce nad Moravicí a Branky u Opavy na rok 2019 tj. 33,80 Kč/1
m3 + DPH v sazbě platné ke dni fakturace.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
11.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
úpravu poplatku za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod (stočného) v části obce
Žimrovice na 27,90 Kč + DPH v sazbě platné ke dni fakturace (datum zdanitelného plnění je předání
údajů o spotřebě vody SMVaK Ostrava a.s.). Výše poplatku bude platit od 1. 1. 2019.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
12.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
podání žádosti o dotaci na projekt s názvem Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad Moravicí z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj z Programu Podpora a rozvoj regionů 2019+, podprogramu Podpora
obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic

Zastupitelstvo města nepřijalo tento předložený návrh usnesení:
Citace usnesení:
„13.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o možnosti přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na
realizaci akce s názvem Prodloužení chodníku podél silnice I/57, Hradec nad Moravicí – od křižovatky s
ul. Podolská po křižovatku s ul. K. H. Borovského v max. výši 430 000,00 Kč tj. 85 % z uznatelných
nákladů stavební části akce.
b) schválilo
přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na realizaci akce s
názvem Prodloužení chodníku podél silnice I/57, Hradec nad Moravicí - od křižovatky s ul. Podolská po
křižovatku s ul. K. H. Borovského v max. výši 430 000,00 Kč tj. 85 % z uznatelných nákladů stavební
části akce.“
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Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
14.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vydalo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města č. 03/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
15.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
navýšit hodnotu nemovitého majetku, svěřeného do správy příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola Žimrovice, IČ: 70984549, o částku 3 143 604,88 Kč z důvodu technického zhodnocení
budovy - přístavba dílen v ZŠ Žimrovice v ceně 2 903 604,88 Kč a pořízení schodolezu v ceně 240 000
Kč formou dodatku č. 5 ke smlouvě o svěření nemovitého majetku do správy ze dne 26. 3. 2003.
b) rozhodlo
navýšit hodnotu nemovitého majetku, svěřeného do správy příspěvkové organizaci Technické služby
Hradec nad Moravicí, IČ: 751 23 959, o částku 203 649,19 Kč z důvodu technického zhodnocení
budovy - realizace vrat dílny formou dodatku č. 4 ke smlouvě o svěření nemovitého majetku do
správy ze dne 30. 7. 2008.
c) rozhodlo
navýšit hodnotu nemovitého majetku, svěřeného do správy příspěvkové organizaci Mateřská škola
Hradec nad Moravicí, IČ: 70984352, o částku 3 291 184 Kč z důvodu technického zhodnocení budovy
- stavebních úprav MŠ Bohučovice v ceně 3 213 332 Kč a pořízení kuchyňské linky v ceně 77 852 Kč
formou dodatku č. 6 ke smlouvě o svěření nemovitého majetku do správy ze dne 11. 8. 2003.
d) rozhodlo
darovat příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, IČ: 70984352, drobný majetek v
ceně 159 794 Kč v rámci stavebních úprav MŠ Bohučovice podle předloženého a v podkladech pro 2.
zasedání zastupitelstva města založeného seznamu.
e) zplnomocnilo
starostu města k podpisu dodatků ke smlouvám o svěření majetku do správy podle části a), b) a c) a k
podpisu darovací smlouvy podle části d) tohoto usnesení.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
16.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
sdělení SŽDC, s.o. ohledně kupní ceny budovy bez čp./če. na pozemku p.č. 304/10 včetně
zastavěného pozemku a část pozemku p.č. 304/1 vše v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhodlo
neschválit navrženou kupní cenu ve výši 598 000 Kč za budovu bez čp./če. na pozemku p.č. 304/10
včetně zastavěného pozemku o výměře 174 m2 a za část pozemku p.č. 304/1 (ostatní plocha, dráha)
vše v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 300 m2 dle zpracovaného geometrického plánu z důvodu
neadekvátní navržené výše kupní ceny.
c) uložilo
informovat zástupce SŽDC, s.o., o usnesení zastupitelstva města podle části b) z důvodu předložení
žádosti ke schválení prodeje nemovitých věcí ve Správní radě SŽDC a ve vládě ČR.
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Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
17.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
neprodat pozemek p.č. 2154/93 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Hradec nad
Moravicí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425.
b) uložilo
jednat se společností ČEZ Distribuce, a.s. o možnosti pronájmu pozemku uvedeného v části a) tohoto
usnesení.
Z:pověřený vedoucí odboru majetku a investic
18.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o stavu zpracování projektové dokumentace lávky pro pěší přes potok Hradečná v Kajlovci.
b) rozhodlo
zřídit věcné břemeno - služebnost pro Město Hradec nad Moravicí, jako stranu oprávněnou,
spočívající ve strpění lávky pro pěší přes vodní tok Hradečná p.č. 2/1 v k. ú. Kajlovec ve vlastnictví ČR
s právem hospodaření s majetkem státu Lesy ČR s.p. Hradec Králové, jako stranou povinnou, včetně
usazení dvou podpěr v březích potoka, spojující obecní pozemky p.č. 184 a p.č. 160/1 vše v k. ú.
Kajlovec za jednorázovou náhradu 10 000 Kč.
c) rozhodlo
zahrnout finanční prostředky na realizaci lávky do rozpočtu pro rok 2019.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
19.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
stanovilo
kupní cenu 70 Kč/m2 pro odkup pozemků pro rekonstrukci komunikace v lokalitě "za školkou" v
Jakubčovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
20.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) stanovilo
kupní cenu 70 Kč/m2 pro odkup pozemků pro výstavbu komunikace v lokalitě "jižní záhumenní" v
Domoradovicích.
b) rozhodlo
v případě, že si realizace výstavby komunikace v lokalitě " jižní záhumenní" v Domoradovicích vyžádá
posunutí oplocení vlastníka přilehlého pozemku, bude výstavba nového oplocení hrazena městem.
Z: Ing. Josef Hennig,investiční technik
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Zastupitelstvo města nepřijalo tento předložený návrh usnesení:
Citace usnesení:
„21.2.2018/ZM a) b) c)
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zadávací dokumentaci jako podklad pro vyhlášení výběrového řízení na stavbu "Polyfunkční komunitní
centrum Hradec nad Moravicí".
b) schválilo
předloženou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na projekt "Polyfunkční komunitní centrum
Hradec nad Moravicí.
c) rozhodlo
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby "Polyfunkční komunitní centrum Hradec nad Moravicí".

21.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
uložilo
přizvat na příští zasedání zastupitelstva města projektanta k provedení prezentace projektové
dokumentace " Polyfunkční komunitní centrum Hradec nad Moravicí".
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
22.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
hospodaření města za období leden až říjen 2018, včetně zůstatků finančních prostředků na účtech,
zůstatků úvěrů a půjček.
Z: vedoucí finančního odboru
23.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 10/2018 ve výši 1 101 651 Kč.
b) schválilo
poskytnutí účelového transferu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice ve
výši 620 489 Kč.
c) schválilo
odvod částky 203 649,19 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad
Moravicí, příspěvková organizace, do rozpočtu zřizovatele na pokrytí nákladů souvisejících s
technickým zhodnocením majetku předaného do správy.
Z: vedoucí finančního odboru
24.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
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a) schválilo
odpisový plán u příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace na rok 2018, ve znění revize ke dni 30. 11. 2018.
b) schválilo
poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace na rok 2018 ve výši 10 279 Kč na pokrytí odpisů v roce 2018 v návaznosti na provedenou
revizi odpisových plánu na rok 2018.
c) schválilo
odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice na rok 2018, ve
znění revize ke dni 30. 11. 2018.
d) schválilo
poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice na rok 2018 ve
výši 39 123 Kč na pokrytí odpisů za rok 2018, v návaznosti na provedenou revizi odpisových plánu na
rok 2018.
e) schválilo
odpisový plán u příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace na rok 2018, ve znění revize ke dni 30. 11. 2018.
f) schválilo
poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace na rok 2018 ve výši 149 169 Kč na pokrytí odpisů za rok 2018, v návaznosti na
provedenou revizi odpisových plánu na rok 2018.
g) uložilo
příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace odvod z odpisů
do rozpočtu zřizovatele ve výši 10 279 Kč.
h) uložilo
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, odvod z odpisů do rozpočtu
zřizovatele ve výši 39 123 Kč.
i) uložilo
příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 149 169 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
25.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
směrnici č. 10/2016 o zpracování rozpočtu města Hradec nad Moravicí, jeho rozpisu a rozpočtových
opatřeních.
Z: vedoucí finančního odboru
26.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
rozpočtové provizorium města Hradec nad Moravicí na rok 2019 včetně podmínek rozpočtového
provizoria města Hradec nad Moravicí na rok 2019.
Z: vedoucí finančního odboru
27.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
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a) schválilo
uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Hradec nad Moravicí o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Opavsko na
přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019.
b) schválilo
uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Hradec nad Moravicí o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko na
přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019.
Z: starosta města
28.2.2018/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, 747 41 Hradec nad
Moravicí, Opavská 217 zastoupené ředitelkou školy, Mgr. Radkou Očadlíkovou ve věci povolení
převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu organizace.
b) schválilo
převod finančních prostředků ve výši 95 700 Kč z rezervního do investičního fondu Základní školy
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, 747 41 Hradec nad Moravicí, Opavská
217.
c) schválilo
použití investičního fondu ve výši 95 700 Kč účelově určeného na nákup nového plynového ohřívače
vody ve sportovní hale Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, 747
41 Hradec nad Moravicí, Opavská 217.
Z: místostarosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 11. 12. 2018

Návrhová komise:
Emil Hennig, člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Drahomír Hlačík, 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.

Poznámka:
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, 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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