Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

10.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

10. února 2020
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.10.2020/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 vč. veřejnoprávní smlouvy panu V. T. , Hradec nad
Moravicí ve výši 150.000 Kč.
b) revokovalo
své usnesení ze dne 16. 12. 2019, č. 23/8/2019/ZM, v části c) bez náhrady.
c) revokovalo
své usnesení ze dne 16. 12. 2019, č. 23/8/2019/ZM, v části h) bez náhrady.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, podle
předloženého a v podkladech pro 10. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu s doplněním
o pozemky p.č. 1, 249 a 610 v k. ú. Žimrovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
odkoupit pozemek p.č. st 61 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova č.p. 54
v k. ú. Jakubčovice o výměře 333 m2 od vlastníků za cenu 66.000 Kč. Správní poplatek za zavkladování
v KN uhradí město. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena podle platné legislativy.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 206 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře cca 40
m2 v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města.
b) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 206 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) v k. ú. Žimrovice o výměře
cca 40 m2 za cenu 100 Kč za 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
5.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
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opětovnou žádost o odkoupení části pozemku p.č. 330/1 (zahrada) o výměře maximálně 90 m2 v k. ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 330/1 (zahrada) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře maximálně 90 m2
ve vlastnictví města, skutečná výměra bude stanovena geometrickým plánem, za cenu 200 Kč/m2.
Vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelé. Daň
z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena podle platné legislativy.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
6.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
výsledek jednání ze dne 6.1. 2020, stanovující aktuální požadavky zúčastněných stran.
b) rozhodlo
trvat na stávající cenové nabídce, která byla ze strany města sdělena ostatním zúčastněným stranám
na jednání dne 6. 1. 2020, s tím, že za zřízení věcného břemena pro splaškovou kanalizaci
na pozemku p.č. 913 v k. ú. Žimrovice se nabízí každému ze spoluvlastníků jednorázová náhrada
ve výši 500 Kč.
c) uložilo
jednat s manželi Josefem a Helenou Víchovými o přeložení splaškové kanalizace do pozemku p.č. 927
v k.ú. Žimrovice a zřízení věcného břemeno pro celou splaškovou kanalizaci v tomto pozemku.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzala na vědomí
žádost ze dne 15. 1. 2020 ve věci změny zobrazení pozemkové hranice mezi pozemkem p.č. 2023/1 v
k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města a pozemkem p.č. 1213 v k. ú. Hradec nad Moravicí v
soukromém vlastnictví.
b) neschválilo
podání návrhu na opravu chyby v katastrálním operátu - změnu zobrazení pozemkové hranice mezi
pozemkem p.č. 2023/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města a pozemkem p.č. 1213
v k. ú. Hradec nad Moravicí v soukromém vlastnictví.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
8.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
varianty dopravního řešení křižovatky ulic Pod Hanuší - Slezská - Nádražní (u prodejny Hruška)
v Hradci nad Moravicí.
b) schválilo
řešení křižovatky ulic Pod Hanuší - Slezská - Nádražní v Hradci nad Moravicí ve variantě C s tím, že
vedlejší komunikací bude ul. Pod Hanuší.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
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a) vzalo na vědomí
žádost o finanční příspěvek na prodloužení vodovodního řádu pozemku p.č. 253 v k. ú. Žimrovice.
b) neschválilo
finanční příspěvek na prodloužení vodovodního řádu pozemku p.č. 253 v k. ú. Žimrovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání ve věci řešení záchytného a odvodňovacího příkopu na pozemku p.č. 1/22
v k. ú. Domoradovice.
b) schválilo
záměr zatrubnění záchytného a odvodňovacího příkopu na pozemku p.č. 1/22 v k. ú. Domoradovice
potrubím o velikosti DN 315 z PVC z důvodu eliminace opakovaných havarijních stavů, nákladů
na jejich odstranění a nákladů na pravidelnou údržbu.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
rozpočtové opatření č. 1/2020.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
12.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
návrh člena zastupitelstva města RNDr. Tomáše Grima, Ph.D. na úpravu vnitřního předpisu č. 4/2019,
Jednací řád zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.
Z: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., člen zastupitelstva města
13.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
odkoupit část pozemku p.č. 477/13 (orná půda) v k. ú. Jakubčovice o výměře cca 63 m2 od vlastníků
za cenu 100 Kč/ m2, tj. 6300 Kč. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město. Daň z nabytí
nemovitých věcí bude uhrazena podle platné legislativy.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.10.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
nabídku k převodu pozemků p.č. 948 a 949 v k. ú. Žimrovice na město Hradec nad Moravicí formou
daru.
b) schválilo
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nabídku k převodu pozemků p.č. 948 a 949 v k. ú. Žimrovice na město Hradec nad Moravicí formou
daru.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
__________________________________________________________________________________
Zpracovala: Jana Pastyříková, 10. 2. 2019

Návrhová komise:
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., člen zastupitelstva města, v.r.
Ing. Drahomíra Hertlová, členka zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Jan Špička, 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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