Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

4
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

09.02.2015
ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Kontrola usnesení:

a) T r v á plnění usnesení č:
06.51.2014/RM,
08.51.2014/RM,
06.01.2014/RM,
22.01.2014/RM,
b) S p l n ě n á usnesení č:
18.02.2014/RM,
24.02.2014/RM,

16.51.2014/RM,

05.01.2014/RM,

Přijatá usnesení:
01.04.2015/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu mezi městem a SK Lama, o.s. o využívání sportoviště podle předloženého
a upraveného návrhu.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle bodu a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0

02.04.2015/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci na projekt: "Zateplení a výměna oken objektu Opavská 228,
Hradec nad Moravicí" do Operačního programu Životního prostředí.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dokumentů pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0

03.04.2015/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce veřejného WC, Hradec n./M." do
programu: Národní program podpory cestovního ruchu v roce 2015, podprogram:
Cestování dostupné všem 117D71300, poskytovatel - MMR ČR.
b) schválila
v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu:
Cestování dostupné všem 117D71300, realizaci akce: „Rekonstrukce veřejného WC,
Hradec n./M“ v roce 2015.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dokumentů pro naplnění části a) a b) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0

04.04.2015/RM
Rada města
a) schválila
předložené zadávací podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele stavby „Cyklostezka
v bermě řeky Moravice v Hradci nad Moravicí".
b) jmenovala
komisi pro výběrové řízení na zhotovitele stavby „Cyklostezka podél řeky Moravice,
Hradec n/M" ve složení:
Členové: Jan Fojtík, Jiří Hanák, Jan Horák, Mgr. Jan Špička, Ing. Jaromír Vícha,
Náhradník: Richard Vacula.
Z: ved. OFaI
T: 0
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05.04.2015/RM
Rada města
a) schválila
Příkazní smlouvu mezi městem a firmou IDIZ CZ s.r.o., na zajištění výběrového řízení
na zhotovitele stavby „Zvýšení bezpečnosti na silnici I/57 v Hradci nad Moravicí
a Kajlovci - 4. etapa".
b) schválila
Příkazní smlouvu mezi městem a firmou IDIZ CZ s.r.o., na zajištění výběrového řízení
na zhotovitele stavby „Cyklostezka v bermě řeky Moravice".
c) schválila
Smlouvu o dílo mezi městem a firmou BENPRO s.r.o., na vypracování realizační
projektové dokumentace na stavbu „Zvýšení bezpečnosti na silnici I/57 v Hradci
nad Moravicí a Kajlovci - 3. etapa".
d) schválila
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo mezi městem a firmou FICHNA - HUDECZEK a.s., na
stavbu „Zateplení a výměna oken ZŠ Opavská Hradec n/M".
e) schválila
Smlouvu o dílo mezi městem a ing,arch Jiřím Horákem a Václavem Dvořákem na
vypracování projektu pro podání žádosti o dotaci na stavbu „Rekonstrukce veřejného
WC, Hradec n/M".
f) schválila
Smlouvu o dílo mezi městem a ing, arch Jiřím Horákem a Václavem Dvořákem na
vypracování projektu pro podání žádosti o dotaci na stavbu „Tribuna TJ, Hradec n/M".
g) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv podle bodu a) až f) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI
T: 0
06.04.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
předložené varianty činnosti světelných semaforů pro chodce na silnici I/57 a doporučuje
předložit varianty činnosti světelných semaforů k projednání Komisi výstavby.
Z: ved. OFaI
T: 0
07.04.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
neschválit záměr města prodat zastavěný pozemek parc.č. 306/4, část pozemku
parc.č. 306/1 a část pozemku parc.č. 1027/1 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
předložit záměr prodeje zastavěných pozemků: parc.č. 306/4, části pozemku
parc.č. 306/1 a 1027/1 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí k projednání na zasedání ZM.
Z: ved. OVV
T: 02.03.2015
08.04.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o převedení nájmu bytu č. 3 v 2. NP domu čp. 715 v ul. Na Tylovách.
b) rozhodla
schválit převedení nájmu bytu č. 3 v 2. NP domu čp. 715 v ul. Na Tylovách, Hradec
nad Moravicí včetně veškerých práv a povinností s tím souvisejících ze současného
nájemce na nájemce nového.
c) uložila
informovat o tomto rozhodnutí RM Bytové družstvo Hradec nad Moravicí, které
v tomto domě vykonává správu domu.
Z: ved. OVV
T: 15.03.2015
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09.04.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti inženýrských sítí spočívající ve strpění vedení přípojky vody
a splaškové kanalizace pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 900 v k.ú. Žimrovice
v pozemku parc.č. 536 v k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu
1.000,00 Kč bez DPH. Vypracování GP a správní poplatek za vklad do KN uhradí
žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o zřízení práva služebnosti podle části a) tohoto
usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
10.04.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění kabelové
přípojky NN pro autobusovou čekárnu ODIS na pozemku parc.č. 308 v k.ú. Hradec
nad Moravicí přes pozemek parc.č. KN 308 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Vypracování příslušných
smluv, GP a správní poplatek za zavkladování zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

11.04.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
snížit nájem ve výši 5.000,00 Kč měsíčně za pronájem nebytových prostor v budově
občanské vybavenosti čp. 156 na ul. Podolská v Hradci nad Moravicí (Café U Pekaře)
na částku 4.000,00 Kč měsíčně pro rok 2015.
b) uložila
uvést do smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově občanské vybavenosti
čp. 156 na ul. Podolská v Hradci nad Moravicí (Café U Pekaře) povinnost platit stočné.
c) uložila
informovat nájemce o stanovisku RM k jeho žádosti.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově
občanské vybavenosti čp. 156 na ul. Podolská v Hradci nad Moravicí (Café U Pekaře)
podle rozhodnutí v části a) a b) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 28.02.2015

12.04.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku parc.č. 1231/2 v k.ú. Jakubčovice
podle přiloženého zákresu v katastrální mapě.
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku podle části a) tohoto usnesení na
úředních deskách a internetu po stanovenou dobu a předložit k projednání na další
schůzi RM.
Z: ved. OVV
T: 15.03.2015
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13.04.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout byt č. 3 ve 3. NP budovy MěÚ, čp. 265, na Opavské ul. Hradec
nad Moravicí za standardních podmínek na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností
prodloužení nájmu v případě řádného plnění nájemní smlouvy podle nového OZ.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

14.04.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout hradecké koupaliště, tzn. pozemek parc.č. 947/1
a pozemek parc.č. 947/4 vše k.ú. Hradec nad Moravicí včetně příslušenství (bazény,
úpravna vody a zděný stánek pro občerstvení).
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout nemovitosti podle části a) tohoto usnesení na
úřední desce a internetu a předložit k projednání na příští schůzi RM.
Z: ved. OVV

T: 15.03.2015

15.04.2015/RM
Rada města
schválila
Darovací smlouvu mezi ZŠ Hradec nad Moravicí a Ostravskou univerzitou v Ostravě,
kterou Ostravská univerzita daruje ZŠ movité věci v hodnotě 170.973,00 Kč specifikované
v Darovací smlouvě uzavřené v rámci projektu s reg. číslem CZ.1.07/1.1.24/01.038, pod
názvem „Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na
základních školách, Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost“, jehož
poskytovatelem je MŠMT ČR.
Z: místostarosta města
T: 0
16.04.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., a 250/2000 Sb., Darovací smlouvu na základě
které poskytne dárce ZŠ a MŠ Žimrovice nespecifikovaný dar v hodnotě 1.000,00 Kč.
Z: místostarosta města
T: 0
17.04.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitele ZŠ a MŠ Žimrovice o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Žimrovice na
1 oddělení MŠ na 28 dětí.
b) schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., a 561/2004 Sb., povolení výjimky z nejvyššího
počtu žáků v 1 třídě (oddělení) MŠ Žimrovice na 28 dětí.
Z: místostarosta města
T: 0
18.04.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., a 250/2000 Sb., přijetí daru pro MKaIC Hradec
nad Moravicí, 2 ks stojanů na propagační materiály od MSK na základě darovací smlouvy.
Z: místostarosta města
T: 0
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19.04.2015/RM
Rada města
a) schválila
Příkazní smlouvu mezi městem a Ing. Štěpánkou Stráskou, na provedení a zajištění
přípravy a průběhu veřejné zakázky „Dodávka CAS pro Město Hradec nad Moravicí".
b) schválila
zadávací dokumentaci podle předloženého a v materiálech pro 4. schůzi RM
založeného návrhu zpracovaného Ing. Liborem Kudělou podle podkladů MV ředitelství HZS ČR.
c) schválila
seznam uchazečů o veřejnou zakázku „Dodávka CAS pro Město Hradec
nad Moravicí" podle předloženého a v materiálech pro 4. schůzi RM založeného
návrhu zpracovaného Ing. Liborem Kudělou podle podkladů MV - ředitelství HZS ČR.
d) jmenovala
komisi pro otevírání obálek při realizaci veřejné zakázky na dodávku vozidla CAS pro
město ve složení:
Členové:
Ing. Libor Kuděla, Rostislav Římský, Ing. Tomáš Wolf.
Náhradníci:
Roman Celta, Roman Kuděla.
e) jmenovala
komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku na dodávku vozidla
CAS pro město ve složení:
Členové:
zástupce HZS, Ing. Libor Kuděla, Tomáš Rozehnal, Rostislav Římský,
Ing. Tomáš Wolf.
Náhradníci: zástupce HZS, Roman Celta, Jan Horák, Roman Kuděla, Ing. František
Sonnek.
Z: místostarosta města
T: 0
20.04.2015/RM
Rada města
a) schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., a 250/2000 Sb., Darovací smlouvy na Ples
města, který se konal dne 7. února 2015 podle přiloženého a v materiálech pro 4
schůzi RM založeného seznamu.
b) zplnomocnila
starostu (místostarostu) města k podpisu darovacích smluv podle části a) tohoto
usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
21.04.2015/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o reklamní spolupráci mezi městem a firmou RESPECT OSTRAVA, s.r.o., na
provedení reklamy prostřednictvím instalace loga společnosti v souvislosti s konáním
Plesu města.
b) schválila
Smlouvu o reklamní činnosti mezi městem a LAMA energy a.s., na provedení reklamy
prostřednictvím reklamních bannerů a tiskovin v souvislosti s konáním Plesu města.
c) zplnomocnila
starostu (místostarostu) města k podpisu smluv podle části a) a b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
22.04.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
aktualizovaný Rozpočtový výhled na rok 2016 a Rozpočtový výhled města na rok 2017.
Z: ved. OFaI

T: 0
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23.04.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., č. 561/2004 Sb., a č. 472/2011 Sb., vyhlásit
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace města „Mateřská
škola Hradec nad Moravicí“ ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.
b) jmenovala
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., do funkce tajemníka konkurzní komise paní
Kateřinu Bártovou - referentku odboru financí a investic MěÚ Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta města

T: 0

24.04.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o proplacení poplatku České komoře autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě pro rok 2015 ve výši 3.000,00 Kč.
b) neschválila
proplacení členského poplatku ČKAIT pro rok 2015 ve výši 3.000,00 Kč.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

25.04.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Obce Filipovice o finanční příspěvek na činnost v obci v roce 2015.
b) schválila
žádost Obce Filipovice o finanční příspěvek na činnost v obci v roce 2015 v části b) a
c) žádosti.
c) uložila
specifikovat žádost obce Filipovice v části a) - požadavek na příspěvek na dokončení
opravy Hasičské zbrojnice ve Filipovicích.
Z: tajemník MěÚ
T: 15.03.2015
26.04.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost SDH Benkovice o finanční příspěvek na úpravu Hasičské zbrojnice podle
žádosti založené v materiálech pro 4. schůzi RM.
b) schválila
poskytnutí příspěvku SDH Benkovice na úpravu Hasičské zbrojnice Benkovice ve výši
100.000,00 Kč za podmínky, že požadovaná úprava proběhne ve dvou etapách, kdy
za nejdůležitější se kvalifikují úpravy na zateplení objektu, tzn. výměna oken
a vchodových dveří v částce do 50.000,00 Kč, ostatní úpravy objektu podle zvážení
žadatele v částce do 50.000,00 Kč.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

27.04.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřené dne 27.02.2012
mezi městem, TJ Hradec nad Moravicí a SK LAMA, o.s.
Z: tajemník MěÚ

T: 0
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28.04.2015/RM
Rada města
a) schválila
dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřené dne
13.12.2004 mezi městem a SK LAMA, o.s.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

29.04.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost provozovatele kavárny "CAFE U PEKAŘE" o umožnění využívání veřejných
ploch ve městě k provozování pojízdné prodejny v období 01.04.2015 - 31.10.2015 na
prodej koláčů, cukrovinek a nealko nápojů.
b) schválila
využívání veřejných ploch ve městě, vyjma prostor koupaliště, k provozování pojízdné
prodejny na prodej koláčů, cukrovinek a nealko nápojů v období 01.04.2015 31.10.2015 provozovateli kavárny "CAFE U PEKAŘE".
Z: ved. OVV

T: 0

30.04.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
revokovat své usnesení č. 21.02.2014/RM ze dne 22.12.2014 v části b) a k) a nahradit
jej usnesením novým.
b) rozhodla
zřídit podle zákona č. 128/2000 Sb., pro volební období 2014 - 2018 tyto Komise rady
města Hradec nad Moravicí:
Sociální komise, Komise výstavby, Kulturní komise, Sportovní komise, Dotační
komise, Zemědělská komise.
c) jmenovala
z řad zaměstnanců MěÚ v Hradci nad Moravicí garanty jednotlivých komisí takto:
Sociální komise
- Radka Gebauerová,
Komise výstavby
- Ing. Hana Vaculová,
Kulturní komise
- Pavla Orlíková,
Sportovní komise
- Jiří Mojczek,
Dotační komise
- Jitka Celtová,
Zemědělská komise - Ivana Hyklová.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
31.04.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
návrh spolku LUNGTA na účast města v mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".
Z: tajemník MěÚ

T: 0

32.04.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., a č. 250/2000 Sb., darovací smlouvu mezi
ZŠ Hradec nad Moravicí a dárcem na základě které dárce poskytne finanční blíže
nespecifikovaný dar v hodnotě 2.000,00 Kč.
Z: místostarosta města
T: 0
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33.04.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
možnost podání žádosti o dotaci na komunální vozidlo - pracovní stroj.
b) schválila
podání žádosti o dotaci na komunální vozidlo do 3,5 t pro TS Hradec nad Moravicí
z OP Životní prostředí (OPŽP) Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady.
Z: místostarosta města
T: 0
34.04.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
nabídku Zeměměřičského úřadu na poskytnutí daru ve formě 12 ks mapových skříní.
b) schválila
Smlouvu mezi městem a Zeměměřičským úřadem, na poskytnutí hmotného daru
podle předloženého návrhu.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
35.04.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost zástupců OS Mažoretky Charlie o příspěvek na činnost při organizování
soutěží v mažoretkovém sportu.
b) rozhodla
o finanční spoluúčasti města ve smyslu schválených dotačních podmínek.
Z: místostarosta města
T: 0
36.04.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o spolupráci města při vyhlášení výtvarné soutěže na téma „Setkání Doubravky
a Měška – 1050 let křesťanství na Hradci“.
b) vzala na vědomí
žádost regionální pobočky Českého sdružení přátel betlémů v Hradci nad Moravicí
o spolupráci města při organizaci výstavy betlémů.
Z: místostarosta města
T: 0
37.04.2015/RM
Rada města
a) schválila
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,00 Kč SDH Žimrovice na hrazení
nákladů na organizovanou akci k MDŽ.
b) vzala na vědomí
žádost SDH Žimrovice o finanční příspěvek na organizaci akce k 70. výročí
osvobození republiky, zejména na organizaci lampiónového průvodu a na zhotovení
pamětní desky obětem II. světové války.
Z: místostarosta města
T: 0
38.04.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
závěry Kulturní komise RM ve věci digitalizace kina podle standardů DIC.
Z: místostarosta města

T: 0
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39.04.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
přistoupení obcí Skřipov a Branka u Opavy do Dobrovolného svazku Opavsko.
Z: místostarosta města

T: 0

Zpracoval:
Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil:
Richard Vacula, v.r.
Roman Celta, v.r.
místostarosta města
Josef Vícha, v.r.
starosta města
Poznámka:
Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Plné
znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 13 na MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265.

