město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

21.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

13. prosince 2021
ve společenském sálu v budově Babinec,
Podolská 308, 747 41 Hradec nad Moravicí
(včetně videokonference).

Přijatá usnesení:
1.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí č. 6/2019/NFV/BIOMASA, příjemce pan Svatopluk Vítek, bytem Pilarka 135, Žimrovice.
b) schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí č. 33/2021/NFV/TČ, příjemce paní Ludmila Pirunčíková, bytem Bohučovice 100.
HLASOVÁNÍ: 13 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, o
posunutí termínu navrácení celé výše návratné finanční výpomoci na realizaci projektu: Hranice
dokořán, č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972 do 30. 6. 2023.
b) schvaluje
dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí ze dne 3. 7. 2019 na realizaci projektu: Hranice dokořán, č.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972.
HLASOVÁNÍ: 14 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
informace o hospodaření dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka
u Opavy.
b) bere na vědomí
výši poplatku za stočné na území Hradce nad Moravicí a Branky u Opavy v roce 2022 tj. 40,79 Kč/1m3
+ DPH v sazbě platné ke dni fakturace.
HLASOVÁNÍ: 14 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
s účinnosti od 1. 1. 2022 úpravu poplatku za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod
(stočného) v části obce Žimrovice na 36,09 Kč/m3 + DPH v sazbě platné ke dni fakturace (datum
zdanitelného plnění je předání údajů o spotřebě vody SmVaK Ostrava a.s.).
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HLASOVÁNÍ: 12 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost paní XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, o odkup části pozemku p.č. st. 61 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře cca 110 m2 v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí
za účelem zřízení parkovacího místa nebo zahrádky.
b) rozhoduje
neprodat část pozemku p.č. st. 61. (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 110 m2 v k. ú.
Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
revokuje
usnesení č. 9.19.2021/ZM ze dne 13. 9. 2021 na tento text:
rozhoduje směnit část pozemku p.č. 112/3 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 55 m2 ve
vlastnictví pana XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí za část pozemku p.č. 114/4 (trvalý travní
porost) o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Domoradovice, s
doplatkem za rozdílnou výměru ve výši 100 Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení
zájmových částí pozemků uhradí žadatel i město rovným dílem, správní poplatek za zavkladování v
KN uhradí pan XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) bere na vědomí
žádost pana XXXXX, bytem XXXXX, Hradec na Moravicí, o koupi části pozemku p.č. 70/1 (ostatní
plocha, neplodná půda) o výměře cca 180 m2 v k. ú. Bohučovice ve vlastnictví města Hradec nad
Moravicí.
b) schvaluje
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záměr města 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.
HLASOVÁNÍ: 13 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
záměr města prodat pozemek p.č. 1231/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 42 m2 v k.
ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec na Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) odkládá
rozhodnutí o prodeji části 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
žadatelům:
SJM XXXXX a XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, podíl ve výši id 1/6,
XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, podíl ve výši id 1/6,
XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, podíl ve výši id 1/6,
XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, podíl ve výši id 1/6,
XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, podíl ve výši id 1/6,
a nový nabyvatel bytu paní XXXXX podíl ve výši id 1/6.
b) uložilo
zpracovat nový znalecký posudek pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 14 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z. Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
rozhoduje
prodat část pozemku p.č. 903 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře cca 10 m2 ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí panu XXXXX a paní XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, do jejich
společného jmění manželů za cenu 200 Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek
za zavkladování uhradí žadatelé.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
12.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
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poskytnutí dotace na rok 2021 na pokrytí odpisů těmto příspěvkovým organizacím:
- Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, v částce
145.348 Kč.
- Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, IČO 75123959, v částce 11.918 Kč.
- Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, IČO 70984549, v částce 141.481 Kč.
- Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, IČO 71237895 v částce 8.492,50 Kč.
b) ukládá
odvod do rozpočtu zřizovatele na základě provedené revize odpisových plánů za rok 2021 těmto
příspěvkovým organizacím:
- Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, ve výši
145.348 Kč.
- Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, IČO 75123959, ve výši 11.918 Kč.
- Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, IČO 70984549, ve výši 141.481 Kč.
- Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, IČO 71237895, ve výši 8.492,50 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
13.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
a) schvaluje
krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku) a následné prodeje produktů peněžního trhu( terminované vklady
a spořicí účty u bankovních institucí) do maximální výše 50 mil. Kč, s přihlédnutím na minimální riziko,
likviditu a zajímavý úrokový výnos, který se posuzuje zejména v porovnání s úročením běžných účtů
města a bank,v závislosti na stavu dočasně volných finančních prostředků.
b) pověřuje
nákupy produktů peněžního trhu a následného prodeje vedoucí odboru financí (viz usnesení bodu a).
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
14.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 11. 2021.
HLASOVÁNÍ: 14 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
15.21.2021/ZM
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2021 v příjmech i výdajích v souhrnné výši -367.760 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
16.21.2021/ZM
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Zastupitelstvo města
a) schvaluje
celkový rozpočet města Hradec nad Moravicí na rok 2022, včetně fondů jako schodkový s tím, že
schodek ve výši 54.108.620 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let. V příjmech i
výdajích je rozpočtovaná částka pro rok 2022 ve výši 162.110.760 Kč, včetně financování, úhrady
splátek dlouhodobých přijatých úvěrů a převodů do fondu vodohospodářského majetku ve výši
250.000 Kč a převodu do fondu zaměstnavatele ve výši 515.000 Kč.
b) schvaluje
neinvestiční příspěvky na provoz a příspěvky na pokrytí odpisů na rok 2022 těmto zřízeným
příspěvkovým organizacím:
- Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, IČO
71237895, ve výši 3.300.000 Kč na provozní činnost a částku 19.000 Kč na pokrytí odpisů
- Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, IČO 70984549, ve výši 1.237.000 Kč na provozní činnost a
částku 409.680 Kč na pokrytí odpisů
- Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352, ve výši
2.760.038 Kč na provozní činnost a částku 1.065.462 Kč na pokrytí odpisů
- Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, ve výši
3.618.085 Kč na provozní činnost a částku 1.586.115 Kč na pokrytí odpisů
- Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, IČO 75123959, ve výši 9.029.400 Kč
na provozní činnosti a částku 241.880 na pokrytí odpisů
c) ukládá
odvod do rozpočtu zřizovatele v roce 2022 ve výši schváleného příspěvku na pokrytí odpisů těmto
zřízeným příspěvkovým organizacím:
Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
IČO 71237895, ve výši 19.000 Kč
Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, IČO 70984549, ve výši 409.680 Kč
Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352, ve výši
1.065.462 Kč
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, ve výši
1.586.115 Kč
Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, IČO 75123959, ve výši 241.880 Kč.
HLASOVÁNÍ: 15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
Zpracovala: Jana Pastyříková, 13. 12. 2021
Ověřil:
Zdeněk Bareš,v.r.
člen zastupitelstva města
Mgr. Drahomír Hlačík,v.r.
člen zastupitelstva města
Josef Vícha, v.r.
člen zastupitelstva města
Mgr. Petr Havrlant, v.r.
místostarosta 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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