město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

22.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

28. února 2022
ve společenském sálu v budově Babinec, Podolská 308,
747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
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 M. K., bytem
Domoradovice XXX, Hradec nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
b) schvaluje
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 Ing. J. M., bytem
Jakubčovice XXX, Hradec nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
c) schvaluje
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 J. K., bytem XXX,
Hradec nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informace o hospodaření dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka
u Opavy.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí, z.s., IČO 13643118, ze dne 15. 2. 2022, o
poskytnutí individuální dotace ve výši 385.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na zajištění
činnosti spolku a údržbu sportovního areálu v roce 2022.
b) schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 385.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Tělovýchovné jednotě Hradec nad Moravicí, z.s., IČO 13643118, formou veřejnoprávní smlouvy na
zajištění činnosti spolku a údržbu sportovního areálu v roce 2022.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
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4.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
znění smlouvy o sdružení ze dne 26. 10. 2002 uzavřené mezi městem Hradec nad Moravicí a Bytovým
družstvem Hradec, IČO 26783436, jejímž cílem bylo zajistit prostředky nezbytné k financování stavby
bytového domu v proluce mezi domy č.p. 507 a 508 na parc. č. 844/1 v ulici Na Tylovách v Hradci nad
Moravicí a po dokončení stavby na formě výkonu spoluvlastnických práv spočívající zejména na
budoucím užívání a správě tohoto domu, a znění protokolu ze dne 20. 12. 2002 o předání a převzetí
správy domu mezi městem Hradec nad Moravicí a Bytovým družstvem Hradec, IČO 26783436.
b) schvaluje
kupní smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí a Bytovým družstvem Hradec, IČO 26783436,
jejímž předmětem je prodej bytových jednotek č. 715/2, č. 715/3, č. 715/4, č. 715/5, č. 715/6, č.
715/7, č. 715/8, č. 715/9 a č. 715/10 v domě č.p. 715 v k. ú. Hradec nad Moravicí (ulice Na Tylovách)
ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí Bytovému družstvu Hradec, které se finančně podílelo na
výstavbě uvedených bytových jednotek, za kupní cenu 16.363,64 Kč, podle předloženého a v
pokladech pro 22. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
HLASOVÁNÍ: 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
5.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
zápis z jednání ze dne 21. 2. 2022 s vlastníky bytových jednotek v domě č.p. 356 v Hradci nad
Moravicí ve věci prodeje části pozemku p.č. 89/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 824 m2.
b) revokuje
své usnesení ze dne 13. 12. 2021, č. 10.21.2021/ZM, v části b) bez náhrady.
c) rozhoduje
prodat část pozemku p.č. 89/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 824
m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí do podílového vlastnictví:
SJM G. V. a G. L., bytem XXX, Hradec nad Moravicí,
O. L., bytem XXX, Hradec nad Moravicí,
Š. M., bytem XXX, Hradec nad Moravicí,
K. M., bytem XXX, Hradec nad Moravicí,
M. J., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, a
SJM Č. M. a Č. L., bytem XXX, Hradec nad Moravicí,
za celkovou kupní cenu 210.000 Kč s tím, že zastupitelstvo města odůvodňuje prodej s odchylkou od
ceny v místě a čase obvyklé tím, že:
a) předmětná část pozemku p.č. 89/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí tvoří dlouhodobě jednotný
oplocený celek s bytovým domem č.p. 356 v Hradci nad Moravicí, v němž kupující vlastní bytové
jednotky,
b) dochází ke sjednocení právních vztahů v dané lokalitě, a
c) žádný jiný subjekt o koupi předmětné části pozemku p.č. 89/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí v
současné době neprojevuje zájem.
Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí prodávající.
HLASOVÁNÍ: a) a b) 16 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE, c) 11 PRO, 2 PROTI, 3 ZDRŽEL SE
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Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
6.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost pana M. M., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, o odkoupení části pozemku p.č. 1926/15 o
výměře cca 188 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) neschvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 1926/15 (lesní pozemek) o výměře cca 188 m2 v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
7.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
prodat část pozemku p.č. 88/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 40 m2 v k. ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí paní M. Š. a panu Ing. P. Š, oba bytem
XXX, Hradec nad Moravicí za cenu 250 Kč za m2, tj. celkem 10.000 Kč. Geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatelé.
HLASOVÁNÍ: 14 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijímá návrh usnesení v tomto znění:
„rozhoduje
prodat část pozemku p.č. 70/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 180 m2 v k. ú.
Bohučovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí panu A. K., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, za
cenu 100 Kč/m2, tj. celkem 18.000 Kč. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
zajistí a uhradí žadatel.“
HLASOVÁNÍ: 0 PRO, 1 PROTI, 15 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
prodat pozemek p.č. 1231/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 42 m2 v k. ú. Jakubčovice
ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí panu J. O., bytem XXX za cenu 100 Kč za m2, tj. celkem
4.200 Kč. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
HLASOVÁNÍ: 11 PRO, 1 PROTI, 3 ZDRŽEL SE
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Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost JUDr. Tomáše Doležala, se sídlem nám. Republiky 679/5, Opava - Předměstí, ze dne 31. 1.
2022 (včetně doplnění ze dne 1. 2. 2022 a 15. 2. 2022) o předložení návrhu k zařazení na pořad
jednání zasedání zastupitelstva města.
b) odkládá
rozhodnutí o schválení smlouvy mezi městem Hradec nad Moravicí na straně jedné a panem Ing. M.
B., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, paní Ing. P. B., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, paní L. D.,
bytem XXX, Jakartovice, paní L. T. , bytem XXX, Žimrovice a panem D. Š., bytem XXX, Žimrovice na
straně druhé o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví stavebních objektů stavebního záměru
"Technická a dopravní infrastruktura pro Žimrovice, ul. Mlýnská - Záhumenní" na příští zasedání
zastupitelstva města.
c) ukládá
odboru majetku a investic dořešit s panem Ing. M. B., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, paní Ing. P.
B., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, paní L. D., bytem XXX, Jakartovice, paní L. T. , bytem XXX,
Žimrovice a panem D. Š., bytem XXX, Žimrovice technické a právní aspekty smlouvy dle části b)
tohoto usnesení.
HLASOVÁNÍ: 14 PRO, 1 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.22.2022/ZM
Zastupitelstvo města
nepřijímá návrh usnesení v tomto znění:
„odsuzuje
agresi Ruské federace vůči Ukrajině a vyjadřuje podporu ukrajinskému lidu.“
HLASOVÁNÍ: 9 PRO, 0 PROTI, 5 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
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Zpracovala: Jana Pastyříková, 28. 2. 2022
Návrhová komise:
Emil Hennig v. r.
člen zastupitelstva města
Mgr. Jan Špička v. r.
člen zastupitelstva města
Jiří Stuchlík v. r.
člen zastupitelstva města

Mgr. Petr Havrlant v. r.
místostarosta města
Mgr. Patrik Orlík v. r.
starosta města

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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