Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

7.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

16. září 2019
ve společenské místnosti
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:

1.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost společnosti Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, týkající se podmínek realizace stavby
"Rekonstrukce opevnění koryta toku Hradečná v intravilánu města".
b) schválilo
záměr města prodat část pozemku p.č. 979 o výměře cca 150 m2 a část pozemku p.č. 981/1 o výměře
cca 90 m2, to vše v k.ú. Hradec nad Moravicí (otevřené části koryta vodního toku).
c) rozhodlo
požádat společnost Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, o poskytnutí ukázky konstrukčního řešení
opravy opěrných zdí koryta vodního toku Hradečná se stanoviskem do 30. 11. 2019.
d) vyzvalo
společnost Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, aby ve vizuálně exponovaných částech vodního
toku Hradečná řešila opravu pomocí železobetonu s obkladem kamene a pro dopravní obslužnost
stavby v maximální možné míře využila bermu řeky Moravice se stanoviskem do 30. 11. 2019.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
2.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
žádost o prodej, případně pronájem, pozemku p.č. 1210/2 (trvalý travní porost) o výměře 406 m2 v k.
ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost pana o odkoupení pozemku p.č. 196 (zahrada) v k. ú. Kajlovec o výměře 69 m2 ve vlastnictví
města.
b) rozhodlo
prodat pozemek p.č. 196 (zahrada) o výměře 69 m2 v k. ú. Kajlovec ve vlastnictví města za cenu
100 Kč/m2, tj. celkem 6.900 Kč a zároveň zřídit věcné břemeno - služebnost pro Město Hradec
nad Moravicí, IČ 00300144, spočívající ve strpění vedení kanalizace dešťové na pozemku p.č. 196
v k. ú. Kajlovec ve vlastnictví města, za jednorázovou náhradu 100 Kč (budoucímu vlastníkovi).
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
4.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví
města.

b) rozhodlo
prodat pozemek p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Žimrovice za cenu 100Kč/m2,
tj. celkem 700 Kč. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel. Daň z nabytí nemovitých věcí
bude uhrazena podle platné legislativy.
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Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
5.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
odložilo
projednání prodeje části pozemků p.č. 74/5 (zahrada) o výměře 77 m2, p.č. st. 93 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 84 m2 a p.č. 1474 (ostatní plocha) o výměře 94 m2, to vše v k. ú. Bohučovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
6.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 1231/5 (ostatní plocha) o výměře 69 m2 a část pozemku p.č. 1188/2
(ostatní plocha) o výměře 21 m2, to vše v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města za cenu 70 Kč/m2,
tj. celkem 6.300 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
7.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
geometrický plán pozemků p.č. 86/2, p.č. st. 77 a p.č. 86/3, to vše v k. ú. Domoradovice (budova
bývalé mateřské školy a související pozemky) vyhotovený za účelem možnosti prodeje uvedených
nemovitostí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
8.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
odkoupit část pozemku p.č. 818/4 (orná půda), označenou v GP novým p.č. 818/24 o výměře 104 m2
a část pozemku p.č. 818/11 (orná půda), označenou v GP novým p.č. 818/23 o výměře asi 483 m2,
to vše v k. ú. Jakubčovice za cenu 70 Kč/m2, tj. celkem 41.090 Kč. Geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
doplňující informace odboru majetku a investic k žádosti o majetkoprávní narovnání skutečné trasy
vedení plynovodního řadu v Benkovicích (pozemky p.č. 273/1, p.č. 189/4, p.č. 189/3 a p.č. 274/6, to
vše v k. ú. Benkovice).
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
dopis ve věci náhrady škody na pozemku p.č. 924 v k. ú. Žimrovice.
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b) vzalo na vědomí
geodetické zaměření průběhu splaškové kanalizace na pozemku p.č. 924 v k. ú. Žimrovice.
c) uložilo
nechat zpracovat právní analýzu k výzvě k zaplacení – předžalobní upomínka dle ust. § 142a
občanského soudního řádu ze dne 2. 9. 2019.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání ve věci případné směny části pozemku p.č. 135/1 (ostatní plocha, komunikace)
za pozemek p.č. 6/1 v k.ú. Jakubčovice.
b) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 135/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 130 m2
v k.ú. Jakubčovice ve vlastnictví města za cenu 70 Kč/m2, tj. celkem 9.100 Kč. Geometrický plán a
správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
c) rozhodlo
odkoupit části pozemku p.č. 6/1 a p.č. 6/2 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Jakubčovice ve vlastnictví pana
Tomáše Hromady, bytem Jakubčovice 56, za cenu 70 Kč/m2, tj. celkem 9.100 Kč. Geometrický plán
a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy uvedené v části c) tohoto usnesení po nabytí účinnosti kupní
smlouvy uvedené v části b) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o nerealizaci investičních akcí:
1. Zbudování chodníku k bytovému domu Jakubčovice,
2. Oplocení hřiště Domoradovice,
3. Prodloužení vodovodního řádu Domoradovice,
v kalendářním roce 2019.
b) schválilo
investiční akce uvedené v části a) tohoto usnesení zahrnout do rozpočtu města pro rok 2020.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic

13.7.2019/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
14.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Program města Hradec nad Moravicí pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování
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výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 3. výzva.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
15.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Hradec nad Moravicí ze dne
8. 8. 2019, č.j. MV-96198-4/ODK-2019, vyhotovený Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné
správy, dozoru a kontroly.
b) projednalo
projednalo výsledky kontroly zaznamenané v protokolu o kontrole samostatné působnosti provedené
u města Hradec nad Moravicí ze dne 8. 8. 2019, č.j. MV-96198-4/ODK-2019, vyhotoveném
Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly.
c) vzalo na vědomí
zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole provedené Ministerstvem vnitra
ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly (protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti
u města Hradec nad Moravicí ze dne 8. 8. 2019, č.j. MV-96198-4/ODK-2019).
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
16.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
darovací smlouvu mezi Obcí Branka u Opavy jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 52.250 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých
v souvislosti s provozem sběrného dvoru města Hradec nad Moravicí pro rok 2019.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
17.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) souhlasí
se vznikem pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce mezi městem Hradec
nad Moravicí a panem Emilem Hennigem.
b) souhlasí
se vznikem pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce mezi městem Hradec
nad Moravicí a panem RNDr. Tomášem Grimem, Ph.D. v rozsahu nejvýše 5 hodin.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
18.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
smlouvu o spolupráci mezi Městem Hradec nad Moravicí, Statutárním městem Opava, Obcí Otice
a Obcí Branka u Opavy podle předloženého a v pokladech pro 7. zasedání zastupitelstva města
založeného návrhu (verze č. 2).
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
19.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
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a) vzalo na vědomí
žádost Církevní základní školy sv. Ludmily, se sídlem Zámecká 57, Hradec nad Moravicí, IČ 00849821
ze dne 19. 8. 2019, o poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Hradec
nad Moravicí na výchovně vzdělávací činnost, zájmovou činnost a náklady spojené s provozem školy
v roce 2019.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Církevní
základní škole sv. Ludmily, se sídlem Zámecká 57, Hradec nad Moravicí, IČ 00849821, formou
veřejnoprávní smlouvy na zajištění vzdělávací činnosti, zájmovou činnost a na náklady spojené
s provozem školy v roce 2019.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
20.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí ke dni 30. 6. 2019, včetně zůstatků na bankovních účtech
a zůstatků úvěrů.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
21.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
střednědobý výhled rozpočtu města Hradec nad Moravicí na roky 2020 - 2022 v tis. Kč.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
22.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 5/2019 ve výši 1.862.615 Kč v příjmech i výdajích.
b) schválilo
poskytnutí účelového transferu příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace ve výši 272.500 Kč.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
23.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
navýšit hodnotu nemovitého majetku, svěřeného do správy příspěvkové organizace Mateřská škola
Hradec nad Moravicí, IČ 70984352 o částku 2.390.084,06 Kč z důvodu technického zhodnocení
budovy - rekonstrukce plynové kotelny, formou dodatku č. 8 ke smlouvě o svěření nemovitého
majetku do správy ze dne 11. 8. 2003.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
24.7.2019/ZM
Zastupitelstvo města
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rozhodlo
zrušit zástavní právo smluvní u bytových jednotek č. 506/0, 506/3, 506/7, 506/9, 506/11 v bytovém
domě č.p. 506 v ulici na Tylovách, Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
Zpracovala: Jana Pastyříková, 16. 9. 2019
Návrhová komise:
Emil Hennig, člen zastupitelstva města, v.r.
Ing. Ivo Kolář, člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Drahomír Hlačík, 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. 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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