ZM města KRNOVA
SS 13/12/Za

USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného
ve středu dne 27. června 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici,
ul. Partyzánů v Krnově
č. usn. 385/13 - 418/13

Obdrží:
- členové zastupitelstva města
- tajemník MěÚ
- vedoucí odborů MěÚ
- Mgr. Petr Pavel, kronikář

385/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Marian Przybyla – předseda,
- Ing. Libor Staněk,
- Ing. Jan Stejskal.
- hlasování: pro, proti 0, zdr. se 0

386/13

Zastupitelstvo města
schval uje
vyplacení částky za ušlý plat z neplatného rozvázání pracovního
poměru panu Jiřímu Vodičkovi dle výpočtu JUDr. Ing. Daniely
Majzlíkové, LL.M ve výši 733.253 Kč (hrubá náhrada 1.143.214
Kč) + 59.896 Kč (3 měsíční odstupné) + 15.000 Kč (doplatek za
vyrovnání daně) za předpokladu uzavření dohody o skončení
pracovního poměru a narovnání sporných nároků ve které se pan
Vodička vzdá veškerých dalších nároků ke dni 30. 6. 2012 vůči
Městu Krnov.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0

387/13

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápisy z 9. a 10. jednání Výboru pro architektonický a urbanistický
rozvoj města.
- hlasování: pro 19 , proti 0 , zdr. se 0

388/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
seznam témat k projednání ve Výboru pro architektonický a
urbanistický rozvoj města.
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 0

389/13

Zastupitelstvo města
neschvaluje
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vzdání se práva vymáhat poplatek z prodlení dle platebního
rozkazu 1Ro 46/2000-22 po panu Robertovi Nespěšném,
Budovatelů 11, Krnov.
- hlasování: pro neschv. 18, proti 1, zdr. se 2
390/13

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
1. závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Krnovsko za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2011,
2. zprávy revizní komise o kontrole hospodaření svazku za rok
2011.
- hlasování: pro 21, proti 0, zdr. se 0

391/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
zadání změny č. 1 ÚP Krnov ve variantě A.
- hlasování: pro 18, proti 0, zdr. se 3

392/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
veřejnou finanční podporu z rozpočtu Města Krnova na rok 2012
v oblasti sportu a pohybové rekreace dle předložené tabulky
č. 1 „Přehled žádostí o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města
Krnov na rok 2012 – 2. kolo – Dotační titul: Sport a pohybová
rekreace/Podpora sportovních akcí“ a předložené tabulky
č. 2 „Přehled žádostí o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města
Krnov na rok 2012 – 2. kolo – Dotační titul: Sport a pohybová
rekreace/Podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže“. Hrazeno
z položky 34 tělovýchova a zájmová činnost – veřejná finanční
podpora - sport (8000014 a 8000015).
- hlasování: pro 19, proti 0, zdr. se 1

3

393/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
veřejnou finanční podporu z rozpočtu Města Krnova na rok 2012
v oblasti kultury a zájmové činnosti dle předložené tabulky
č. 4 „Přehled žádostí o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města
Krnov na rok 2012 – 2. kolo – Dotační titul: Kultura a zájmová
činnost/Podpora kulturních akcí konaných na území města
a reprezentace města na kulturních akcích v ČR a zahraničí;
Podpora rozvoje kulturní a zájmové činnosti na území města;
Příspěvek na vydání publikace týkající se města“. Hrazeno
z položky 34 tělovýchova a zájmová činnost – veřejná finanční
podpora – zájmová, kulturní činnost (8000011 a 8000012).
- hlasování: pro 20, proti 0 , zdr. se 2

394/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Krnova na rok 2012 –
2. kolo – příspěvek na pronájem kulturních zařízení
v majetku města (Městské divadlo a Koncertní síň Sv. Ducha)
dle předložené tabulky č. 6 „Přehled žádostí o veřejnou finanční
podporu z rozpočtu města Krnova na rok 2012 – Dotační titul:
Kultura a zájmová činnost/Příspěvek na pronájem kulturních
zařízení v majetku města (Městské divadlo a Koncertní síň
Sv. Ducha)“. Hrazeno z položky 34 tělovýchova a zájmová činnost
– příspěvek na pronájmy kulturních zařízení (8000013).
- hlasování: pro 22, proti 0, zdr. se 0

395/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření „Smlouvy o revolvingovém úvěru“ s Komerční bankou
a.s., Praha l, Na Příkopě čp. 969 na jeden rok za stejných podmínek
jako byly smlouvy v roce 2010 a v roce 2011.
- hlasování: pro 21, proti 0, zdr. se 1

396/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 4997/10 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí,
obec Krnov o výměře 17 m2 za cenu 6.800 Kč
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(400 Kč/m2) + náklady spojené s převodem. Kupujícím je … Jedná
se o pozemek pod garáží.
- hlasování: pro 22, proti 0, zdr. se 0
397/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 2020 o výměře 20 m2 a parc.
č. 4975 o výměře 20 m2 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec
Krnov, za cenu 400 Kč/m2 + náklady spojené s převodem.
Kupujícím je ... Jedná se o pozemky pod garážemi.
- hlasování: pro 22, proti 0, zdr. se 0

398/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 2245 o výměře 46 m2
v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, za cenu
150 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Kupujícími jsou …
Pozemek bude užíván jako předzahrádka.
- hlasování: pro 22, proti 0, zdr. se 0

399/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 3122/53 o výměře 13 m2,
k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, za cenu 400 Kč/m2
+ náklady spojené s převodem, firmě ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/8, Děčín. Na pozemku se nachází trafostanice.
- hlasování: pro 22, proti 0, zdr. se 0

400/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 5525/11 (98 m2) a část parc. č. 5525/1
(dle nezapsaného GP parc. č. 5525/12 o výměře 928 m2), za cenu
352 Kč/m2 + náklady spojené s převodem… Na pozemku se
nachází rodinný dům.
- hlasování: pro 22, proti 0, zdr. se 0
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401/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku včetně příslušenství, parc. č. 1368/8
o výměře 817 m2, k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,
do podílového spoluvlastnictví, za cenu 56.291 Kč + náklady
spojené s převodem. Využití pozemku bude v souladu
se schváleným Územním plánem města Krnova jako příjezdová
komunikace a manipulační plocha ke garážím. Kupujícími jsou…
- hlasování: pro 20, proti 0, zdr. se 1

402/13

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
Zápis č. 11/12 z 11. zasedání kontrolního výboru a zároveň
ZM s c h v a l u j e
plán kontrolní činnosti na II. pololetí 2012.
- hlasování: pro 22, proti 0, zdr. se 0

403/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej občanské vybavenosti čp. 964 postavené na parcele číslo
2906 a parcel číslo 2906 o výměře 410 m2 a číslo 2907 o výměře
3.237 m2, část Pod Bezručovým vrchem, k. ú. Krnov – Horní
Předměstí. Nemovitosti se nacházejí na adrese Zacpalova č. o. 1
v Krnově. Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku ve výši
3.479.720 Kč. Kupujícími jsou …
- hlasování: pro 15, proti 0, zdr. se 7

404/13

Zastupitelstvo města
povoluje
splátky dlužných částek uživateli bytu … na pořizovací ceně
bytové jednotky a na službách spojených s užíváním bytu ve výši
2.000 Kč vždy do 25. dne každého měsíce počínaje květnem 2012
dle jeho žádosti.
- hlasování: pro 22, proti 0, zdr. se 0
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405/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
záměr koupit část pozemku parc. č. 2619/2 v k. ú. Opavské
Předměstí, obec Krnov, o výměře cca 1 ha, dle situace,
za dohodnutou cenu 1.500.000 Kč. Prodávajícím je … Pozemek je
pro vybudování kompostárny.
- hlasování: pro 20, proti 0, zdr. se 2

406/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
převzetí přechodu pro chodce se světelnou signalizací na ulici
Opavská do majetku města od investora stavby ŘSD ČR Ostrava.
- hlasování: pro 22, proti 0, zdr. se 0

407/13

Zastupitelstvo města
neschvaluje
vzdání se práva vymáhat poplatek z prodlení dle platebního
rozkazu 44Ro 1059/2007-24 po panu …
- hlasování: pro neschv. 19, proti 0, zdr. se 3

408/13

Zastupitelstvo města
neschvaluje
vzdání se práva vymáhat poplatek z prodlení dle platebního
rozkazu 1Ro 1001/2004 po panu …
- hlasování: pro neschv. 21, proti 0, zdr. se 1

409/13

Zastupitelstvo města
neschvaluje
finanční vypořádání za užívání městské kavárny s firmou STL
spol. s r.o., zast. jednatelem Richardem Zacpalem.
- hlasování: pro neschv. 19, proti 0, zdr. se 3
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410/13

Zastupitelstvo města
neschvaluje
uhrazení částky ve výši 95.000 Kč … Krnov za opravy provedené
v bytě č. 1 bytového domu na ulici Revoluční č. o. 12 v Krnově.
- hlasování: pro neschv. 15, proti 0, zdr. se 6

411/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
smlouvu mezi Městem Krnov a Moravskoslezským krajem
o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
- hlasování: pro 21, proti 0, zdr. se 0

412/13

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápisy č. 7 a 8 Výboru pro plánování sociálních služeb.
- hlasování: pro 21, proti 0, zdr. se 0

413/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
zapojení Města Krnova do česko-polského projektu „Sport bez
hranic – Česko-polská sportovní hřiště Krnov - Branice“ a zároveň
ZM a l o k u j e
v rozpočtu Města Krnova částku ve výši 650.000 Kč (25.000
EUR).
- hlasování: pro 20, proti 0, zdr. se 1

414/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
na základě § 84 odst. 2 písm. s) a v souladu s § 36 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) návrh na udělení ceny
Města Krnova panu Kurtu Schmidtovi za jeho zásluhy
v odstraňování vzájemných předsudků mezi národy Němců a
Čechů při budování důvěry mezi předválečným německým
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obyvatelstvem Krnova a navazování porozumění s nynějšími
obyvateli Krnova.
- hlasování: pro 14, proti 2, zdr. se 5
415/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
pana Lubomíra Rapušáka, pracovníka MěÚ Krnov, koordinátora
komunitního plánování, odboru sociálního jako nového člena
Výboru pro plánování sociálních služeb.
- hlasování: pro 20, proti 0, zdr. se 1

416/13

Zastupitelstvo města
schvaluje
úpravu rozpočtu města Krnova na rok 2012 (RO č. 6)
o částky: příjmy + 7.247,8 tis. Kč, financování - 34,0 tis. Kč,
výdaje + 7.213,8 tis. Kč dle přílohy č. 1 včetně změny závazných
ukazatelů:
a) odvody odpisů příspěvkových organizací (viz rozpis závazných
ukazatelů na příloze a),
b) příspěvky příspěvkovým organizacím BR (viz rozpis závazných
ukazatelů na příloze b),
c) limit mzdových prostředků (povýšení DDR a PS - viz rozpis
závazných ukazatelů na příloze c),
d) příspěvky a dotace sdružením a DSO, ve kterých je město
členem (členský příspěvku do asociace NSZD - viz rozpis
závazných ukazatelů na příloze d).
- hlasování: pro 20, proti 0, zdr. se 1

417/13

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 12 z jednání finančního výboru.
- hlasování: pro 21, proti 0, zdr. se 0
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418/13

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
úpravu rozpočtu města Krnova na rok 2012 (RO č. 5) o částky:
příjmy + 2.209,5 tis. Kč, financování 0,0 tis. Kč, výdaje
+ 2.209,5 tis. Kč.
- hlasování: pro 18, proti 0, zdr. se 1

Ing. Michal Brunclík v. r.
místostarosta

Mgr. Alena Krušinová v. r.
starostka

Usnesení je v anonymizaci.

Materiály projednané na 13. zasedání ZM – vyřazené, bez přijatého
usnesení
prominutí vrácení veřejné finanční podpory Tenis klubu
ve výši 22.624 Kč ….
- hlasování: pro 9, proti 7, zdr. se 3 – usnesení nebylo přijato

Krnov

záměr prodeje parcely číslo 1199/2, k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov…
- hlasování: pro 9, proti 9, zdr. se 4 – nebylo přijato usnesení
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