Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

11.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

4. května 2020
ve sportovní hale Základní školy Hradec nad Moravicí
Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
2.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí příspěvku na realizací akce: Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy -Otice, 1. etapa z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020 na výstavbu
nebo opravu cyklistických stezek v max. výši 10.051.686 Kč tj. 85% z uznatelných nákladů
projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v železniční stanici,
Hradec nad Moravicí, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013523 z Integrovaného regionálního
operačního programu, rozpočtu MAS Opavsko v max. výši 1.567.500 Kč tj. 95% z celkových
uznatelných nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.11.2020/ZM
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 včetně
veřejnoprávní smlouvy paní Haně Burešové, Střelnice 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 včetně
veřejnoprávní smlouvy panu Filipovi Žurovcovi, Hradec nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
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schválilo
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění akce: Dopravní automobil - JSDH
Žimrovice tj. 1.459.260 Kč vč. DPH, dodavatel HAGEMAN a.s., IČ 26826925 a poskytnutou
dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra tj. 450.000 Kč, tj. 1.009.260 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.11.2020/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
7.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
předložený návrh znění obecně závazné vyhlášky města Hradec nad Moravicí č. 2/2020,
o nočním klidu.
b) vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Hradec nad Moravicí č. 2/2020, o nočním klidu podle
předloženého a v podkladech pro 11. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
8.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
znalecký posudek nemovitých věcí p.č. st. 77 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 366 m2,
jehož součástí je budova občanské vybavenosti, č.p. 55; dále pozemků p.č. 86/2 (zahrada)
o výměře 829 m2; p.č. 86/6 (zahrada) o výměře 19 m2; p.č. 86/7 (ostatní plocha) o výměře
41 m2, vše v k.ú. Domoradovice.
b) schválilo
záměr města prodat nemovité věci uvedené v části a) tohoto usnesení, uchazeči s nejvyšší
cenou.
c) rozhodlo
předložit výsledky (nabídky) na nejbližší zasedání zastupitelstva města.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
9.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) projednalo
jednotlivé návrhy na pořízení změn územně plánovací dokumentace města Hradec
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nad Moravicí pod pořadovými čísly 1 až 26 (včetně odborného stanoviska oprávněné úřední
osoby pořizovatele a jeho odůvodnění) podle předloženého a v podkladech pro 11. zasedání
zastupitelstva města založeného materiálu.
b) schválilo
podle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrhy pod pořadovými čísly 2, 7, 9, 10, 16, 17, 19,
22 a 23 budou prověřeny ve změně č. 3 Územního plánu Hradec nad Moravicí.
c) schválilo
podle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrhy pod pořadovými čísly 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25 a 26 nebudou prověřeny a řešeny ve změně č. 3 Územního
plánu Hradec nad Moravicí.
Z: Dagmar Mrůzková, vedoucí oddělení výstavby a ÚP
10.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost společnosti VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s., IČ 47116901, týkající se
zřízení provizorního sjezdu (u přechodu pro chodce u ZŠ) z komunikace č. I/57 na ulici
Podolská v Hradci nad Moravicí v rámci realizace projektu "Hradečná I".
b) nesouhlasí
se zřízením provizorního sjezdu (u přechodu pro chodce u ZŠ) z komunikace č. I/57 na ulici
Podolská v Hradci nad Moravicí v rámci projektu "Hradečná I".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 229/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 160 m2 v k.
ú. Filipovice ve vlastnictví města.
b) neschválilo
záměr města prodat část pozemku p.č. 229/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 160 m2
v k. ú. Filipovice ve vlastnictví města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
12.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 229/1 (trvalý travní porost) o výměře 1590 m2 v k. ú.
Filipovice ve vlastnictví města.
b) neschválilo
záměr města prodat pozemek p.č. 229/1 (trvalý travní porost) o výměře 1590 m2
v k. ú. Filipovice.
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Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o koupi pozemku p.č. 2154/40 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) neschválilo
záměr města prodat pozemek p.č. 2154/40 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 2152/12 (zahrada) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře
108 m2 ve vlastnictví města.
b) neschválilo
záměr města prodat pozemek p.č. 2152/12 (zahrada) o výměře 108 m2 v k. ú. Hradec
nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 135/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 104 m2 a části pozemku p.č. 135/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 74
m2, to vše v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města.
b) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 135/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 104 m2,
označenou v přiloženém geometrickém plánu novým p.č. 135/60 a část pozemku p.č. 135/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 74 m2, označenou v přiloženém
geometrickém plánu novým p.č. 135/59, to vše v k. ú. Jakubčovice za cenu 100 Kč/m2.
Vyhotovení geometrického plánu a 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
16.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzala na vědomí
žádost o odkup pozemku p.č. 425/38 v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad
Moravicí.
b) neschválilo
záměr města prodat pozemek p.č. 425/38 v k. ú. Jakubčovice.
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Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
17.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1008/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 14 m2 a části pozemku p.č. 1008/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 62
m2, to vše v k. ú. Domoradovice.
b) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 1008/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 14 m2
označenou v přiloženém geometrickém plánu písmenem d a části pozemku p.č. 1008/7
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 62 m2 označené v přiloženém geometrickém
vše v k. ú. Domoradovice za cenu 100 Kč/m2 panu Pavlovi Vaňkovi, bytem Domoradovice 31.
Vyhotovení geometrického plánu a 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
18.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1008/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře cca 20 m2 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města.
b) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 1008/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 20 m2
v k. ú. Domoradovice za cenu 100 Kč/m2 . Vyhotovení geometrického plánu a 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
19.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
sdělení ve věci majetkoprávního narovnání vedení plynovodního řadu na pozemcích p.č.
189/3, p.č. 189/4 a p.č. 273/1 to vše
v k. ú. Benkovice.
b) rozhodlo
uzavřít dohodu o narovnání týkající se vedení plynovodního řadu na pozemcích p.č. 189/3,
p.č. 189/4 a p.č. 273/1 to vše v k. ú. Benkovice, jejímž předmětem by bylo poskytnutí úhrady
za zřízení věcného břemene v částce 22.290 Kč, úhrady za nájemné za poslední 3 roky ve výši
13.370 Kč a úhrady za znehodnocení pozemku p.č. 189/4 v k. ú. Benkovice o výměře 68 m2 a
zastavitelné části pozemku p.č. 273/1 v k. ú. Benkovice o výměře cca 250 m2 (přesnou
výměru je nutné upřesnit geometrickým plánem) za cenu 380 Kč za m2, to jest cca 120.000
Kč.
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c) pověřilo
kontrolní výbor provedením šetření za účelem zjištění, kdo nese za vzniklý stav (to jest
uložení vedení plynovodního řadu na pozemcích p.č. 189/3, p.č. 189/4 a p.č. 273/1 to vše
v k. ú. Benkovice bez souhlasu jejich vlastníka) odpovědnost.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
20.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
poptávkové řízení "Prodloužení vodovodního řadu Domoradovice".
b) vzalo na vědomí
vyjádření vlastníka pozemku p.č. 75/4 v k. ú. Domoradovice o finanční spoluúčasti
na prodloužení vodovodního řadu Domoradovice.
c) uložilo
přepracovat položkový rozpočet pro akci „Prodloužení vodovodního řadu Domoradovice“
a provést nové poptávkové řízení za účelem výběru zhotovitele této akce.
Z: Ing Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
21.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
poskytnutí individuální dotace Církevní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, školská
právnická osoba, IČ 00849821, ve výši 50.000 Kč na podporu činnosti organizace v roce 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
22.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijalo předložený návrh usnesení:
„schválilo
převod částky 20.000.000 Kč na spořící účet vedený u Sberbank CZ a.s.“
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
23.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
rozpočtové opatření č. 5/2020.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
24.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
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rozhodlo
odkoupit pozemek p.č. 2306 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 2 m2, který vznikl
geometrickým plánem č. 1370-27/2020 pro rozdělení pozemku p.č. 332 v k. ú. Hradec
nad Moravicí, za cenu 200 Kč/m2. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město. Daň
z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle platné legislativy.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
25.11.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
uzavření darovací smlouvy mezi společností Smurfit Kappa Groupe, se sídlem Beech Hill,
Clonskeagh, Dublin, Irsko, v zastoupení Smurfit Kapppa Czech, s.r.o., se sídlem Skandinávská
1000, Žebrák, IČ 25105582, závod Žimrovice jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí,
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 149 205 EUR za účelem
financování rekonstrukce budovy Mateřské školy v Žimrovicích, podle předloženého
a v podkladech pro 11. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 4. 5. 2020
Příloha k usnesení 9.11.2020/ZM: dokument s názvem „Návrhy na pořízení změn územně
plánovací dokumentace města Hradec nad Moravicí s odborným stanoviskem oprávněné
osoby pořizovatele dle § 46 stavebního zákona“.
Upozorňujeme, že přijaté usnesení zastupitelstva města nemusí korespondovat s odborným
stanoviskem oprávněné osoby pořizovatele uvedené v tomto dokumentu.
Návrhová komise:
Emil Hennig, člen zastupitelstva měst, v.r
Zdeněk Bareš, člen zastupitelstva města, v.r .
Ing. Ivo Kolář, 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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