město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

16.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

22. února 2021
ve Sportovní hale při Základní škole Hradec nad Moravicí,
Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.16.2021/ZM
Zastupitelstvo města
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, podle předloženého a v
podkladech pro 16. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
2.16.2021/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 vč. veřejnoprávní smlouvy panu F. V., Bohučovice, 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 vč. veřejnoprávní smlouvy panu L.P., Žimrovice, Hradec
nad Moravicí ve výši 150.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.16.2021/ZM
Zastupitelstvo města
bere 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
4.16.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
přijetí dotace na realizaci projektu: Zatraktivnění okolí u rozhledny v Baborowě a rozhledny Šance,
Jakubčovice, č. CZ.11.2 v celkové výši 29.867,74 EUR tj. 85 % z uznatelných nákladů projektu.
b) schvaluje
Smlouvu č. ERS-CZ/2020/2601 o financování mikroprojektu typu B/C realizovaného v rámci "Fondu
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia" v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.16.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx, Hradec nad Moravicí, o koupi pozemku p.č. 288/5 o výměře 1141 m2 v k. ú.
Benkovice.
b) neschvaluje
záměr města prodat pozemek p.č. 288/5 (lesní pozemek) o výměře 1141 m2 v k. ú. Benkovice.

Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.16.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČO 71237895, o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí na předfinancování realizace projektu: Vybavení interiéru knihovny, Hradec nad Moravicí,
číslo projektu 2020-057-004-014-069 ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF),
Programu rozvoje venkova (PRV) ve výši 600.000 Kč.
b) schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí mezi městem Hradec nad Moravicí a Městskou knihovnou a informačním centrem Hradec
nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 71237895, na předfinancování realizace
projektu: Vybavení interiéru knihovny, Hradec nad Moravicí, číslo projektu: 2020-057-004-014-069
výši 600.000 Kč, podle předloženého a v podkladech pro 16. zasedání zastupitelstva města
založeného návrhu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
7.16.2021/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informace o průběhu rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
Zpracovala: Jana Pastyříková, 22. 2. 2021
Návrhová komise:
Petr Sonnek, člen zastupitelstva města, v.r.
Mgr. Drahomír Hlačík, člen zastupitelstva města, v.r.
Ing. Jaromír Vícha, 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.

