Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

13.
z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

7. září 2020
ve sportovní hale Základní školy Hradec nad Moravicí,
Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:

1.13.2020/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 Tadeášovi Jaškovi, Hradec
nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
b) 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 Jiřímu Jaškovi, Hradec
nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
c) 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 Vítězslavovi Beranovi,
Hradec nad Moravicí ve výši 200.000 Kč.
d) 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 Václavovi Kuzníkovi,
Hradec nad Moravicí ve výši 150.000 Kč.
e) 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 Romanovi Kowalovi,
Hradec nad Moravicí ve výši 150.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.13.2020/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
3.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Parky a řemesla našich předků v česko-polském pohraničí,
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002416, z Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Fond
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v maximální výši 30.000 EUR.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo

přijetí dotace na realizaci projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny na budově MěÚ Hradec, č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011059 z Operačního programu Životního prostředí v maximální výši
344.569,80 Kč, tj. 60 % z uznatelných nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 308, Hradec nad
Moravicí, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012190 z Operačního programu Životního prostředí v
maximální výši 1.486.449,20 Kč, tj. 40 % z uznatelných nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Zateplení a výměna oken, KD Žimrovice, č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012197 z Operačního programu Životního prostředí v maximální výši
756.802 Kč, tj. 50 % z uznatelných nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Snížení energetické náročnosti budovy KD Domoradovice, č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012193 z Operačního programu Životního prostředí v maximální výši
2.135.125 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
8.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí za období leden až červen 2020, v příjmové části v členění
na jednotlivé položky a ve výdajové části v členění na oddíl paragraf (OdPa). Součástí jsou i zůstatky
na jednotlivých bankovních účtech a zůstatky úvěrů.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
9.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 9/2020 ve výši 1.097.152 Kč.
b) schválilo
poskytnutí účelového transferu příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace ve výši 469.107 Kč.
c) schválilo

poskytnutí účelového transferu příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace ve výši 339.000 Kč.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
10.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Církevní škole svaté Ludmily v
Hradci nad Moravicí, školská právnická osoba, IČ 00849821, ve výši 96.400 Kč, formou veřejnoprávní
smlouvy na podporu činnosti organizace a nákladů spojených s provozem školy a úhradu nájemného
v tělocvičných zařízeních v roce 2020.
b) schválilo
poskytnutí individuální dotace ve výši 21.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku
Tělovýchovná jednota U plus U Žimrovice, se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovice 232, IČ
48003531, formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění činnosti spolku v roce 2020.
c) schválilo
schválilo poskytnutí individuální dotace ve výši 385.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Tělovýchovné jednotě Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem v Hradci nad Moravicí, Žimrovická 815, IČ
13643118, formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění provozu spolku a údržbu sportovního areálu v
roce 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
11.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o prodej části pozemku p.č. st. 93 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 84 m2 v k. ú.
Bohučovice.
b) rozhodlo
prodat část pozemku p.č. 74/5 (zahrada) o výměře 77 m2, část pozemku p.č. st. 93 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 84 m2 a část pozemku p.č. 1474 (ostatní plocha) o výměře 94 m2, to vše v k. ú.
Bohučovice ve vlastnictví města za cenu 150 Kč za m2, tj. celkem 38.250 Kč. 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
12.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 32/1 o výměře 80 m2 v k. ú. Filipovice ve vlastnictví města.
b) neschválilo
záměr města prodat část pozemku p.č. 32/1 o výměře 80 m2 v k. ú. Filipovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
záměr města směnit část pozemku p.č. 1008/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 75
m2 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 408/16 (ostatní plocha,

manipulační plocha) o výměře cca 83 m2 v k. ú. Domoradovice s doplatkem za rozdílnou výměru.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
směnit část pozemku p.č. 983/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 24 m2 v k. ú.
Domoradovice ve vlastnictví města, za část pozemku p.č. 376/5 (zahrada) o výměře cca 19 m2 v k. ú.
Domoradovice s doplatkem ve výši 100 Kč za m2, tj. celkem 500 Kč. Vyhotovení geometrického plánu
pro oddělení zájmových částí pozemků 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
15.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
rozhodlo
směnit část pozemku pozemku p.č. 848/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 45 m2 v k. ú. Hradec
nad Moravicí ve vlastnictví města, za část pozemku p.č. 1038/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
cca 90 m2 v k. ú. Hradec nad bez finančního narovnání. Vyhotovení geometrického plánu pro
oddělení zájmových částí pozemků 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
16.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Výzvu k zaplacení ostatních nároků - opakovaný návrh na smírné vyřešení věci, stanovující aktuální
požadavky pana L.Č., Lhotka u Litultovic.
b) rozhodlo
trvat na stávající cenové nabídce, která byla ze strany města sdělena zúčastněným stranám na
jednání dne 6. 1. 2020.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
17.13.2020/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
žádost o vybudování komunikace k pozemkům p.č. 1799/3 a p.č. 1799/4 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) neschválilo
vybudování komunikace k pozemkům p.č. 1799/3 a p.č. 1799/4 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
c) neschválilo
odkup pozemků p.č. 1799/3 a p.č. 1799/4 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
18.13.2020/ZM

Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
dopis ze dne 25. 6. 2020, doručený městu dne 13. 7. 2020, ve věci komunikace na pozemku p.č. 253 v
k. ú. Žimrovice.
b) vzalo na vědomí
dopis ze dne 14. 7. 2020, doručený městu dne 15. 7. 2020, ve věci vyjádření se k usnesení rady města
ze dne 29. 6. 2020, č. 7.35.2020/RM.
c) uložilo
jednat s dotčenými vlastníky pozemků v lokalitě Zahumenní v Žimrovicích o odkupu pozemků
potřebných pro veřejný prostor komunikace.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic, T: 9. 10. 2020
Zpracovala: Jana Pastyříková, 7. 9. 2020
Návrhová komise:
Mgr. Jan Špička, člen zastupitelstva města, v.r.
Michal Maroš, 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.

