Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

3.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

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

Přijatá usnesení :
1.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace projektanta a architekta k projektu Polyfunkční komunitní centrum Hradec nad Moravicí.
b) rozhodlo
nevyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby "Polyfunkční komunitní centrum Hradec nad
Moravicí".
c) revokovalo
své usnesení ze dne 26. 3. 2018, č. 5.27.2018/ZM, v části a).
d) neschválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Polyfunkční komunitní centrum, Hradec nad Moravicí,
č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005920 z Integrovaného regionální operačního programu, specifický
cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.
e) rozhodlo
řešit rekonstrukci Národního domu ve stávajícím objemu budovy bez nástavby a vestavby ve 3. NP.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
2.3.2019/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) vzalo na vědomí
zápis z jednání s vlastníky dotčených nemovitostí ve věci omezení přístupu k jejich domům po dobu
realizace opravy opěrné zdi.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
3.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení nemovitých věcí p.č. st. 77 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 366 m2, jehož
součástí je budova občanské vybavenosti č. p. 55, dále pozemku p.č. 86/2 (zahrada) o výměře 959 m2
a pozemku p.č. 86/3 (zahrada) o výměře 48 m2 vše v k. ú. Domoradovice za kupní cenu 320.000 Kč.
b) uložilo
odboru majetku a investic nechat zpracovat geodetické zaměření pozemků uvedených v části a)
tohoto usnesení s tím, že části pozemků, na kterých se nacházejí komunikace a místo pro kontejnery,
zůstanou ve vlastnictví města.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
4.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o hospodaření dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka
u Opavy.
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Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
5.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o závazku Města Hradec nad Moravicí z roku 1998 převést 8 bytových jednotek tzv.
nástavby na bytových domech 590, 591 a 592 na ul. Lidická v Hradci nad Moravicí jejich nájemcům,
kteří se podíleli na spolufinancování výstavby, za zůstatkovou hodnotu 5.000,00 Kč.
b) schválilo
Kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí jakožto prodávajícím a kupujícím za cenu 5.000,00
Kč. Předmětem koupě je bytová jednotka č. 592/51 v bytovém domě č.p. 592, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí. K zápisu Kupní smlouvy do Katastru nemovitostí dojde až po výmazu Zástavní smlouvy s
poskytovatelem dotace tj. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
c) schválilo
Kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí jakožto prodávajícím a kupujícím za cenu 5.000,00
Kč. Předmětem koupě je bytová jednotka č. 592/52 v bytovém domě č.p. 592, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí. K zápisu Kupní smlouvy do Katastru nemovitostí dojde až po výmazu Zástavní smlouvy s
poskytovatelem dotace tj. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
d) schválilo
Kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí jakožto prodávajícím a kupujícím za cenu 5.000,00
Kč. Předmětem koupě je bytová jednotka č. 592/53 v bytovém domě č.p. 592, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí. K zápisu Kupní smlouvy do Katastru nemovitostí dojde až po výmazu Zástavní smlouvy s
poskytovatelem dotace tj. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
e) schválilo
Kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí jakožto prodávajícím a kupujícím za cenu 5.000,00
Kč. Předmětem koupě je bytová jednotka č. 591/52 v bytovém domě č.p. 591, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí. K zápisu Kupní smlouvy do Katastru nemovitostí dojde až po výmazu Zástavní smlouvy s
poskytovatelem dotace tj. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
f) schválilo
Kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí jakožto prodávajícím a kupujícím za cenu 5.000,00
Kč. Předmětem koupě je bytová jednotka č. 591/53 v bytovém domě č.p. 591, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí. K zápisu Kupní smlouvy do Katastru nemovitostí dojde až po výmazu Zástavní smlouvy s
poskytovatelem dotace tj. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
g) schválilo
Kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí jakožto prodávajícím a kupujícím za cenu 5.000,00
Kč. Předmětem koupě je bytová jednotka č. 590/51 v bytovém domě č.p. 590, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí. K zápisu Kupní smlouvy do Katastru nemovitostí dojde až po výmazu Zástavní smlouvy s
poskytovatelem dotace tj. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
h) schválilo
Kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí jakožto prodávajícím a kupujícím za cenu 5.000,00
Kč. Předmětem koupě je bytová jednotka č. 590/52 v bytovém domě č.p. 590, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí. K zápisu Kupní smlouvy do Katastru nemovitostí dojde až po výmazu Zástavní smlouvy s
poskytovatelem dotace tj. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
ch) schválilo
Kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí jakožto prodávajícím a kupujícím za cenu 5.000,00
Kč. Předmětem koupě je bytová jednotka č. 590/53 v bytovém domě č.p. 590, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí. K zápisu Kupní smlouvy do Katastru nemovitostí dojde až po výmazu Zástavní smlouvy s
poskytovatelem dotace tj. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
6.3.2019/ZM
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Zastupitelstvo města
rozhodlo
směnit část pozemku p.č. 896/1 (zahrada) o výměře asi 127 m2 za část pozemku p.č. 893/1 (ostatní
plocha) o stejné výměře ve vlastnictví města vše v k. ú. Hradec nad Moravicí 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 dle platné
legislativy.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
7.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit záměr města směnit část pozemku p.č. 408/15 (ostatní plocha) v k. ú. Domoradovice o
výměře asi 81 m2 ve vlastnictví právnické osoby, za část pozemku p.č. 692 (ostatní plocha) v k.ú.
Hradec nad Moravicí o výměře asi 135 m2 ve vlastnictví města, s finančním vyrovnáním rozdílné
výměry a kvality pozemků. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který uhradí spolu se
správním poplatkem za zavkladování v KN město. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle
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 zasedání zastupitelstva města.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
8.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí ke dni 31. 12. 2018, včetně zůstatků účtů fondů
a zůstatků úvěrů a půjček.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního výboru
9.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
usnesení a zápis z jednání finančního výboru č. 1/2019 ze dne 9. 1. 2019.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního výboru
10.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
celkový rozpočet města Hradec nad Moravicí na rok 2019 včetně fondů jako přebytkový s tím, že
přebytek ve výši 18.577.600,- Kč bude ponechán na účtech Města Hradec nad Moravicí. V příjmech i
výdajích je rozpočtovaná částka pro rok 2019 ve výši 100.153.000,- Kč, včetně financování (změny
stavu na bankovních účtech), úhrady splátek dlouhodobých přijatých půjček a převodu do fondů.
b) schválilo
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neinvestiční příspěvek na rok 2019 příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí,
příspěvková organizace ve výši 7 582 313 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2019. Z této částky je
výše 340 313 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2019.
c) uložilo
příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, odvod do
rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 340 313 Kč, částka se rovná výši odpisů.
d) schválilo
neinvestiční příspěvek na rok 2019 příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum,
okres Opava, příspěvková organizace, ve výši 2 384 832 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2019. Z
této částky je výše 2 832 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2019.
e) uložilo
příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum, okres Opava, příspěvková
organizace, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 2 832 Kč, částka se rovná výši odpisů.
f) schválilo
neinvestiční příspěvek na rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, ve výši 4 275 628 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2019. Z této
částky je výše 1 395 628 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2019.
g) uložilo
příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 1 395 628 Kč, částka se rovná výši odpisů.
h) schválilo
neinvestiční příspěvek na rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice,
ve výši 1 213 102 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2019. Z této částky je výše 277 102 Kč určena
na pokrytí odpisů pro rok 2019.
ch) uložilo
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, odvod do rozpočtu zřizovatele na
rok 2019 ve výši 277 102 Kč, částka se rovná výši odpisů.
i) schválilo
neinvestiční příspěvek na rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, ve výši 2 760 397 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2019. Z této
částky je výše 631 397 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2019.
j) schválilo
investiční příspěvek na rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, ve výši 100 000 Kč, účelově vázaných na zřízení stravovacího
systému.
k) uložilo
příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 631 397 Kč, částka se rovná výši odpisů.
l) schválilo
vnitřní předpis č. 1/2019 Fond zaměstnavatele.
m) schválilo
v souladu s § 80 odst. 1 a za použití § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019 uvolněným členům zastupitelstva poskytování
příspěvku na stravování, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, poskytování
odměn při významném životním výročí, příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních
aktivit, příspěvek na rekreaci, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, přičemž
výše příspěvku a podmínky pro jejich poskytnutí budou stejné jako pro zaměstnance města Hradec
nad Moravicí a budou stanoveny vždy pro příslušný rok v rozpočtu fondu na daný rok.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
11.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
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revokovalo
bez náhrady své usnesení ze dne 31. 3. 2016, č. 14.12.2016/ZM, týkající se dočasného umístění
mobilního sociálního zařízení ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí, z.s., IČ
13643118, na pozemku p.č. 944/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí za předpokladu dodržení zákonných
norem a předpisů.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
12.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) revokovalo
své usnesení ze dne 10. 12. 2018, č. 4.2.2018/ZM, v části b) tak, že číslovka 10 určující počet členů
Osadního výboru Domoradovice se nahrazuje číslovkou 11.
b) schválilo
Statut osadních výborů Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
13.3.2019/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
opakovaný podnět části majitelů chat a pozemků v chatové oblasti "Meleček" (část města Žimrovice),
ve věci nesouhlasu s OZV č. 4/2016, o regulaci hlučných činností.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
Zpracovala: Jana Pastyříková, 29.1. 2019
Návrhová komise:
Ing. Drahomíra Hertlová, členka zastupitelstva města, v.r.
Tomáš Hoza, člen zastupitelstva města, v.r.
Richard Vacula, člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Mgr. Patrik Orlík, starosta města

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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