město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

17.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

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

Přijatá usnesení:
1.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) souhlasí
s návrhem těchto kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu v Opavě pro volební období
2021–2025: paní M. Ž., narozena xxxxx, bytem xxxxx; paní S. S., narozena xxxxx, bytem xxxxx; paní
P.K., narozena xxxxx, bytem xxxxx; paní H. Š., narozena xxxxx, bytem xxxxx; pan R. M., narozen xxxxx,
bytem xxxxx a pan V.P., narozen xxxxx, bytem xxxxx.
b) volí
do funkce přísedících Okresního soudu v Opavě pro volební období 2021–2025 tyto kandidáty: paní
M.Ž., narozena xxxxx, bytem xxxxx; paní S.S., narozena xxxxx, bytem xxxxx; paní P.K., narozena xxxxx,
bytem xxxxx; paní H. Š., narozena xxxxx, bytem xxxxx; pan R.M., narozen xxxxx, bytem xxxxx a pan
V.P., narozen xxxxx, bytem xxxxx.
c) bere na vědomí
oznámení paní O.S., narozené xxxxx, bytem xxxxx, o vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v
Opavě, jejíž funkce přísedící zaniká dnem 20. 4. 2021.
d) bere na vědomí
možnost navrhnout další kandidáty ke zvolení přísedícími Okresního soudu v Opavě pro volební
období 2021–2025.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
2.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o nočním klidu, podle předloženého a v podkladech pro 17.
zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.17.2021/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 L.P., bytem xxxxx,
Hradec nad Moravicí ve výši 200.000 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 Z.H., bytem xxxxx,
Hradec nad Moravicí ve výši 150.000 Kč.
c) 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 paní L.P., bytem xxxxx,
Hradec nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.17.2021/ZM
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Zastupitelstvo města
bere 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
5.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
zrušit zástavní právo smluvní u bytových jednotek č. 507/3, 507/4, 507/6, 507/7, 507/10 a 507/12 v
bytovém domě č.p. 507 v ulici Na Tylovách, Hradec nad Moravicí s tím, že poplatek za výmaz
zástavního práva smluvního uhradí dotčení vlastníci.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
směnit část pozemku p.č. 1008/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 28 m2 v k. ú.
Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za část pozemku p.č. 13/3 (zahrada) o
výměře cca 18 m2 a část pozemku p.č. 10 (zahrada) o výměře cca 5 m2, to vše v k. ú. Domoradovice
ve vlastnictví pana M.S., bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí s doplatkem za rozdílnou výměru ve výši
100 Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení zájmových částí pozemků a správní
poplatek za zavkladování v KN uhradí pan M.S., bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
7.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
směnit část pozemku p.č. 1231/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 280 m2 v k. ú.
Jakubčovice ve vlastnictví města, za část pozemku p.č. 93 (zahrada) o výměře cca 25 m2 v k. ú.
Jakubčovice ve vlastnictví manželů Z. a J.K., bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí s doplatkem za
rozdílnou výměru ve výši 150 Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení zájmových částí
pozemků uhradí z jedné třetiny manželé K., bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí. Správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí manželé K., bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) revokuje
své usnesení č. 10.15.2020/ZM ze dne 14. 12. 2020 v části d) na tento text:
"rozhoduje odkoupit část pozemku p.č. 905 (orná půda) v k. ú. Žimrovice o výměře cca 330 m2 od
vlastníků L. D., bytem xxxxx a L.T., bytem xxxxx za cenu 100 Kč/ m2, tj. 33.000 Kč. Vyhotovení
geometrického plánu a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město".
b) revokuje
své usnesení č. 10.15.2020/ZM ze dne 14. 12. 2020 v části f) na tento text:
"rozhoduje odkoupit část pozemku p.č. 739/1 (orná půda) v k. ú. Žimrovice o výměře cca 40 m2 od
společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s., IČO 63479401 za cenu 100 Kč/ m2, tj. 4.000 Kč. Vyhotovení
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geometrického plánu a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město".
c) revokuje
své usnesení č. 10.15.2020/ZM ze dne 14. 12. 2020 v části c) na tento text:
"rozhoduje odkoupit část pozemků p.č. 223 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 156 m2 a
p.č. 904 (orná půda) o výměře 512 m2, to vše v k. ú. Žimrovice od manželů M.B. a P.B., bytem xxxxx,
Hradec nad Moravicí za cenu 100 Kč/ m2, tj. 66.800 Kč. Vyhotovení geometrického plánu a správní
poplatek za zavkladování v KN uhradí město".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Dopravní automobil - JSDH Bohučovice".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Dopravní automobil - JSDH Bohučovice" na základě doporučení výběrové komise
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnosti EMBEFOR s.r.o., IČO 06138900. Nabídková cena:
1.220.254 Kč bez DPH.
c) rozhoduje
že uzavírání případných dodatků v rámci zakázky "Dopravní automobil - JSDH Bohučovice" je v
pravomoci rady města.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí oboru majetku a investic
10.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí, z.s., IČO 13643118, ze dne 3. 3. 2021, o
poskytnutí individuální dotace ve výši 346.500 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na zajištění
provozu spolku a údržbu sportovního areálu v roce 2021.
b) schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 346.500 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Tělovýchovné jednotě Hradec nad Moravicí, z.s., IČO 13643118, formou veřejnoprávní smlouvy na
zajištění provozu spolku a údržbu sportovního areálu v roce 2021.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
11.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádosti Církevní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, školské právnické osoby, IČO 00849821,
ze dne 16. 2. 2021 o poskytnutí individuálních dotací ve výši 90.000 Kč a 100.000 Kč z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí na zajištění výchovně vzdělávací činnosti a nákladů spojených s provozem školy.
b) schvaluje
poskytnutí individuální dotace Církevní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, školské právnické
osobě, IČO 00849821, ve výši 90.000 Kč na podporu činnosti organizace v roce 2021.
c) schvaluje
poskytnutí individuální dotace Církevní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, školské právnické
osobě, IČO 00849821, ve výši 100.000 Kč za účelem úhrady nájemného tělocvičných zařízení
(městské haly a tělocvičny ZŠ Hradec nad Moravicí).
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
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12.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hradec nad Moravicí za rok 2020.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
13.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
informace o možnosti změny konstrukce úrokové sazby u investičního úvěru založeného Smlouvou o
úvěru ze dne 21. 2. 2014, č. 12403/13/LCD, s Českou spořitelnou, a.s., IČO 45244782.
b) rozhoduje
uzavřít dodatek ke Smlouvě o úvěru ze dne 21. 2. 2014, č. 12403/13/LCD, s Českou spořitelnou, a.s.,
IČO 45244782, jímž se mění konstrukce úrokové sazby na pevnou úrokovou sazbu na 2 roky ve výši
1,15 % p.a.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
14.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí formou
veřejnoprávní smlouvy Římskokatolické farnosti Hradec nad Moravicí, IČO 47810441.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
__________________________________________________________________________________
15.17.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2021 ve výši 1.932.945 Kč v příjmech i výdajích.
b) schvaluje
poskytnutí účelového průtokového transferu Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizaci, IČO 70984344, ve výši 657.045 Kč.
c) schvaluje
poskytnutí účelového průtokového transferu příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační
centrum Hradec nad Moravicí, IČO 71237895, ve výši 729.000 Kč ve dvou splátkách.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
Zpracovala: Jana Pastyříková, 26. 4. 2021
Návrhová komise:
Emil Hennig, člen zastupitelstva města, v.r.
Richard Vacula, člen zastupitelstva města, v.r
Ing. Jan Lindovský, člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.
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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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