Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

4.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

25. 3. 2019
ve Velké dvoraně Červeného zámku
Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.4.2019/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
jednací řád zastupitelstva města podle předloženého a v podkladech pro 4. zasedání
zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: starosta města
2.4.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
požadavek občanů města ve věci nesouhlasu s usnesením Zastupitelstva města Hradec
nad Moravicí ze dne 28. 1. 2019 č. 1.3.2019/ZM v bodech b, c, d, e (Petice za rekonstrukci
Národního domu v Hradci nad Moravicí včetně polyfunkčního komunitního centra).
b) projednalo
požadavek občanů města (petici) podle části a) tohoto usnesení.
c) rozhodlo
informovat petiční výbor a občany města o dalším postupu rekonstrukce Národního domu
(Podolská č.p. 156, Hradec nad Moravicí) prostřednictvím webových stránek města,
zpravodaje města Hradecké noviny a regionálního tisku.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.4.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci o možnosti zakoupení pozemku p.č. 903, jehož součástí je stavba - budova č.p. 308
(restaurace Na Podolí), to vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhodlo
odkoupit pozemek p.č. 903 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 572 m2, jehož součástí je
stavba - budova č.p. 308 (stavba občanské vybavenosti), to vše v k.ú. Hradec nad Moravicí od
společnosti Renewall a.s., IČ 261 43 895, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 780/101,
PSČ 130 00, za kupní cenu 7.601.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena takto: 1. splátka ve výši
3.800.500 Kč bude uhrazena do čtyř pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma
smluvními stranami, 2. splátka ve výši 3.800.500 Kč bude uhrazena do čtyř pracovních dnů
ode dne, kdy bude městu Hradec nad Moravicí doručeno vyrozumění o provedeném vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem. Poplatek
za zavkladování v katastru nemovitostí uhradí prodávající.
Z: starosta, místostarosta

__________________________________________________________________________
4.4.2019/ZM
Zastupitelstvo města
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vzalo na vědomí
žádost o zrušení předkupního práva ze dne 15. 11. 2007 k pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Žimrovice,
jehož součástí je budova s č.p. 152.
Zastupitelstvo města nepřijalo tento předložený návrh usnesení:
Citace usnesení:
„4.4.2019/ZM
b) rozhodlo
zrušit předkupní právo města k pozemku p.č. 8/1 v k. ú. Žimrovice, jehož součástí je budova
s č.p. 152.“
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
5.4.2019/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
6.4.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
informaci o přípravě realizace projektu: Hranice dokořán v rámci česko-polské spolupráce.
b) schválilo
v případě poskytnutí dotace z programu INTERREG C-A Česká republika - Polsko, Fond
mikroprojektů v Euroregionu Silesia na realizaci projektu: Hranice dokořán Základní škole
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, návratnou finanční
výpomoc na předfinancování realizace projektu ve výši 350.000 Kč. Splatnost návratné
finanční výpomoci bude: 1. splátka - proplacená dotace poskytovatelem dotace, splatnost
zbývající části do tří měsíců od data proplacení dotace poskytovatelem.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic

7.4.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o možnosti výstavby sběrného dvoru v Hradci nad Moravicí s využitím dotace.
b) schválilo
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umístění nového sběrného dvoru v Hradci nad Moravicí na křižovatce silnic č. III/44334
(Žimrovická) a č. III/44335 (Benkovická) podle předložené situace.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
8.4.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
realizovat v roce 2019 opravy těchto komunikací:
Benkovice - část p.č. 188, p.č. 189/1 v k. ú. Benkovice,
Benkovice - k č.p. 43,
Bohučovice - k č.p. 21,
Hradec nad Moravicí - ul. Pod Kalvárií v úseku od ul. Bohučovická k č.p. 809.
b) uložilo
odboru majetku a investic nechat zpracovat projektovou dokumentaci na tyto komunikace:
Hradec nad Moravicí - ulice Zahradní v úseku od č.p. 492 po budovu mateřské školy,
Hradec nad Moravicí - ulice Na Tylovách v úseku od č.p. 677 (býv. obchod U Langa)
ke hřbitovu (včetně chodníků, veřejného osvětlení),
Hradec nad Moravicí - ulice Nádražní v úseku od křižovatky s ul. Na Rybníkách po křižovatku
s ul. Pod Hanuší a ul. Slezská,
Jakubčovice - ke hřbitovu spolu s parkovacími místy,
Žimrovice - ulice Meleček spolu s úsekem od hasičské zbrojnice ke kapli,
Domoradovice - komunikace p.č. 958/4 k.ú. Domoradovice (komunikace ke kuřínu).
c) schválilo
realizovat v roce 2020 opravu komunikace ulice Zahradní v úseku od č.p. 492 v Hradci
nad Moravicí po budovu mateřské školy.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
9.4.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti Hradec nad Moravicí, se sídlem Zámecká 3, 747 41 Hradec
nad Moravicí, IČ 47810441, o individuální dotaci ve výši 500.000 Kč za účelem obnovy
farního kostela sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí.
b) schválilo
poskytnutí finančního daru ve výši 300.000 Kč Římskokatolické farnosti Hradec nad Moravicí,
se sídlem Zámecká 3, 74741 Hradec nad Moravicí, IČ 47810441 z rozpočtu města Hradec
nad Moravicí.
c) schválilo
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního daru podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
10.4.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
přílohu č. 1 Schválené investiční akce pro rok 2019.
b) schválilo
rozpočtové opatření č. 1/2019 v celkové výši 26.409.700 Kč.
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Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
11.4.2019/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 a městem Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec
nad Moravicí, IČO: 00300144.
b) zplnomocnilo
starostu města podepsáním darovací smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský
Zpracovala: Jana Pastyříková, 26. 3. 2019
Návrhová komise:
Emil Hennig, člen zastupitelstva města, v.r.
Ing. Ivo Kolář, člen zastupitelstva města, v.r.
Ing. Drahomíra Hertlová, členka zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Mgr. Patrik Orlík, starosta města

Příloha k usnesení č. 10.4.2019/ZM: Schválené investiční akce pro rok 2019.

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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