Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

7
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne
13.04.2015
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:
10.05.2015/RM,
11.05.2015/RM,
38.05.2015/RM,
01.06.2015/RM,

strana usnesení RM č. 7 ze dne 13.04.2015

16.51.2014/RM,

05.01.2014/RM,

20.05.2015/RM,

25.05.2015/RM,

V rámci kontroly usnesení bylo přijato usnesení:
00.07.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace ředitelky Základní školy Hradec nad Moravicí Mgr. Radky Očadlíkové o činnosti
školy.
Z: místostarosta města
T: 0
Přijatá usnesení:
01.07.2015/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci na projekt „Tribuna vč. sociálního zázemí TJ Hradec n/M“,
poskytovatel Regionální rada region soudržnosti Moravskoslezsko, prioritní osa
3 Rozvoj měst, č. výzvy 3.2-06.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu potřebných dokumentů pro podání žádosti o dotaci podle
bodu a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI
T: 0
02.07.2015/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě uzavřené dne 15.12.2014 mezi městem a firmou
Smurfit Kappa Czech s.r.o., na odstranění nevyhovujícího stavu propustku na dešťové
kanalizaci v Žimrovicích.
b) schválila
Příkazní smlouvu na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby "Sociální
zařízení a tribuna TJ Hradec nad Moravicí" mezi městem a firmou IDIZ CZ s.r.o.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku darovací smlouvy podle části a) tohoto usnesení
a k podpisu příkazní smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0

03.07.2015/RM
Rada města
a) schválila
předložené zadávací podmínky na výběrové řízení na zhotovitele stavby "Veřejné WC
Hradec n/M".
b) jmenovala
komisi pro výběrové řízení na zhotovitele stavby "Veřejné WC Hradec nad Moravicí"
ve složení.
Členové: Jiří Hanák, Emil Hennig, MUDr. Pavel Selingr, Ing. František Sonnek,
Mgr. Jan Špička.
Náhradníci: Roman Celta, Jan Horák.
Z: ved. OFaI
T: 0
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04.07.2015/RM
Rada města
a) schválila
výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla "Cyklostezka v bermě řeky Moravice".
b) schválila
Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka v bermě řeky Moravice" mezi městem
a firmou Stamex spol. s r.o.
c) schválila
výsledek poptávkové řízení na zhotovitele, který zajistí veškeré podklady pro podání
žádosti na finanční dotaci na stavbu „Sociální zařízení a tribuna TJ v Hradci
nad Moravicí".
d) schválila
Smlouvu o dílo mezi městem a firmou UNITENDER, s.r.o. na zpracování žádosti
o finanční dotaci na realizaci stavby „Sociální zařízení a tribuna TJ v Hradci
nad Moravicí".
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv o dílo podle bodu b) a d) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI
T: 0
05.07.2015/RM
Rada města
a) schválila
znění Dohody o provedení záchranného archeologického průzkumu mezi městem a
Archeologickým ústavem AV ČR Brno v.v.i.
b) pověřila
starostu města k dalšímu jednání ve věci financování záchranného archeologického
průzkumu.
c) zplnomocnila
starostu k podpisu dohody o provedení archeologického záchranného průzkumu podle
části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI
T: 0
06.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výsledky hospodaření města Hradec nad Moravicí k 31.03.2015.
b) vzala na vědomí
informace o stavech účtů města k 31.03.2015.
Z: ved. OFaI
T: 0
07.07.2015/RM
Rada města
schválila
Rozpočtová opatření na rok 2015 podle předloženého návrhu v objemu 643.000,00 Kč na
celkovou výši rozpočtu 74.516.395,00 Kč. Dále RM schválila vnitřní úpravy rozpočtu.
Z: ved. OFaI
T: 0
08.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost obvodní lékařky, o zachování podmínek provozování ordinace v Žimrovicích
čp. 158 i pro další období, nejlépe na dalších 10 let.
b) rozhodla
odložit projednání žádosti obvodní doktorky na příští schůzi RM.
c) uložila
starostovi města zjistit stanovisko zástupců firmy Smurfit Kappa Czech, s.r.o. k
provozování ordinace obvodní lékařky na adrese Hradecká 158, Žimrovice.
Z: ved. OVV

T: 18.05.2015
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09.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Společenství vlastníků bytového domu čp. 644 na ul. Nádražní v Hradci
nad Moravicí o zrušení úplaty za pronájem části pozemku parc.č. 581/1 v k.ú. Hradec
nad Moravicí.
b) rozhodla
snížit úplatu za pronájem části pozemku parc.č. KN 581/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí
na 600,00 Kč/rok při zachování údržby okolních pozemků podle stávajícího stavu.
c) uložila
informovat žadatele o rozhodnutí rady města.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku k nájemní smlouvě podle části b) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV
T: 30.04.2015
10.07.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
změnit dodatkem č. 1 dobu nájmu pozemku parc.č. 1027/2 v k.ú. Hradec
nad Moravicí, sjednanou v nájemní smlouvě mezi městem a nájemcem ze dne
30.03.1995 čl. III. na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, dále zapracovat do
smlouvy každoroční jednostranné navýšení nájmu o míru inflace dle ČSÚ za
předcházející rok, ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstanou nezměněna.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě podle části a) tohoto
usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
11.07.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. KN 659/51 (ostatní plocha, asi 300 m2) v k.ú.
Hradec nad Moravicí firmě Carman-Wood Hradec nad Moravicí, s.r.o. na dobu určitou
do 30.09.2015 za cenu 300,00 Kč za celou dobu nájmu.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

12.07.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit umístění reklamy prodejny Smíšeného zboží v Žimrovicích na pozemku
parc.č. KN 15/4 (ostatní plocha) v k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města. Současně
schvaluje i uzavření Smlouvy o právu provést stavbu s tím související. Umístění
reklamy je podmíněno kladným výsledkem stavebního řízení OVaÚP MěÚ Hradec
nad Moravicí.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných dokumentů pro naplnění části a) tohoto
usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
13.07.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
neschválit záměr města prodat část pozemku parc.č. 1032 (ostatní plocha, 240 m2)
v k.ú. Domoradovice a doporučuje řešit požární odstupovou vzdálenost dřevostavby
rodinného domu jiným způsobem (např. věcným břemenem).
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Pokračování 13.07.2015/RM
b) uložila
předložit žádost k projednání na příští zasedání ZM.
Z: ved. OVV

T: 18.05.2015

14.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost AMG Studio s.r.o. o odkoupení pozemků v areálu 1. Hradecké zemědělské a.s.
(část pozemku parc.č. 659/1 a část pozemku parc.č. 659/51 oba v k.ú. Hradec nad
Moravicí) podle přiloženého zákresu v katastrální mapě o celkové výměře 18.507 m2
za účelem vybudování Sportovního areálu Hradec nad Moravicí, se zaměřením na
jezdectví a navázáním na cykloturistiku.
b) rozhodla
schválit záměr města prodat část pozemku parc.č. KN 659/1 (ost. plocha, 15.924 m2)
a část pozemku parc.č. KN 659/51 (ostatní plocha, 2.583 m2) oba v k.ú. Hradec
nad Moravicí.
c) uložila
zveřejnit záměr města prodat pozemky podle části b) tohoto usnesení na úřední desce
a internetu po stanovenou dobu a předložit k projednání na příštím zasedání ZM.
Z: ved. OVV T: zveřejnění 30.04.2015
T: projednání 08.06.2015
15.07.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti spočívající ve strpění vodovodní přípojky a stavby sjezdu k
novostavbě rodinného domku na pozemku parc.č. 477/17 přes pozemek parc.č. KN
1188/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jakubčovice za jednorázovou náhradu 1.000,00 Kč
bez DPH. Současně schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. GP,
správní poplatek za zavkladování uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

16.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o povolení skácení třech suchých smrků (sušek) na pozemku parc.č. KN
1926/15 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města a vyjádření odborného
lesního hospodáře města.
b) rozhodla
schválit pokácení třech suchých smrků (zhruba 3 m3) na pozemku parc.č. 1926/15
v k.ú. Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.200,00 Kč + DPH. Úklid
lesního pozemku po vykácení zajistí žadatel.
Z: ved. OVV
T: 0
17.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Protokol o provedené roční prověrce objektů, pracovišť a dokumentace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 108 odst. 5) zákoníku práce a zákona
č. 133/1985 Sb., ze dne 11.03.2015 v příspěvkové organizaci města ZŠ a MŠ
Žimrovice.
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Pokračování 17.07.2015/RM
b) doporučila
věnovat závěrům z Protokolu o provedené roční prověrce objektů, pracovišť
a dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 11.03.2015
náležitou pozornost.
Z: místostarosta města
T: 0
18.07.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., přijetí
nespecifikovaného daru pro ZŠ a MŠ Žimrovice od Libuše Horáčkové, Knihkupectví ve
výši 1.200,00 Kč.
Z: místostarosta města
T: 0
19.07.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., přijetí
věcného daru pro MŠ Hradec nad Moravicí, a to šatní bloky na oděvy a obuv pro děti v
hodnotě 20.500,00 Kč od firmy Pila Karel Vlček s.r.o.
Z: místostarosta města

T: 0

20.07.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
revokovat své usnesení č. 27.05.2015/RM ze dne 16.03.2015 ve věci přerušení
provozu MŠ Hradec nad Moravicí včetně ŠJ v době hlavních prázdnin 2015 a nahradit
jej usnesením novým.
b) vydala
souhlasné stanovisko k přerušení provozu MŠ Hradec nad Moravicí včetně ŠJ v době
hlavních prázdnin od 01.07.2015 do 31.07.2015 - to je 22 pracovních dnů.
Z: místostarosta města
T: 0
21.07.2015/RM
Rada města
souhlasí
s vyhlášením 1 dne volna (ředitelského volna podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,
a vyhlášky 16/2005 Sb.) v pondělí 4. května 2015, pro žáky ZŠ Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta města

T: 0

22.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.000,00 Kč na 53. ročník
Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec, který se uskuteční ve dnech
25. - 28. června 2015 v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Matici slezské, místnímu odboru v Opavě
z rozpočtu města na 53. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův
Hradec, který se uskuteční ve dnech 25. - 28. června 2015 v Hradci nad Moravicí na
základě příslušné smlouvy.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy pro naplnění části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města

T: 0
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23.07.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
na základě jednání se zástupci SDH Bohučovice a se zástupci občanů MČ
Bohučovice poskytnout peněžní příspěvek ve výši 30.000,00 Kč na uhrazení
správního poplatku za zahájení správního řízení ve věci výstavby "Klubovny se
zázemím pro potřeby místního SDH".
b) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu příslušné smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
24.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Kubu chovatelů zakrslé rousné slepice, Kajlovec o dotaci na pořádání
specializovaných a klubových výstav organizace.
b) rozhodla
neposkytnout dotaci z rozpočtu města Klubu chovatelů zakrslé rousné slepice, se
sídlem Kajlovec 85, Hradec nad Moravicí na pořádání specializovaných a klubových
výstav.
Z: místostarosta města
T: 0
25.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mysliveckého sdružení Kalvárie, o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši
3.000,00 Kč na nákup krmiva pro zvěř.
b) schválila
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč Mysliveckému sdružení Kalvárie z rozpočtu
města na nákup krmiva pro zvěř, na základě příslušné smlouvy.
c) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
26.07.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
konání veřejných produkcí na území města:
- 11.7.2015 - extrémní překážkový běh pod názvem "Heroes Race 2015 Hradec nad
Moravicí" - místo: u hotelu Belaria (předpokládaný počet účastníků 1000 lidí) –
pořadatel: Spolek Hrdinové (IČ: 03620221),
- 23.7.2015 - recitál Lucie Bilé s klavírním doprovodem Petra Maláska - místo: nádvoří
zámku Hradec nad Moravicí - pořadatel: Agentura Židek (IČ: 67715061),
- 5.7.2015 - oslavy 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, od 14. hodin slavnostní
bohoslužba v Husově kapli v Hradci nad Moravicí - pořadatel: Církev československá
husitská.
Z: místostarosta města
T: 0
27.07.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákonem č. 250/2000 Sb., TS Hradec
nad Moravicí, převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku za
rok 2014 z hlavní činnosti 263.314,36 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 349.805,95 Kč do
RF organizace ve výši 513.120,31 Kč a do FO organizace ve výši 100.000,00 Kč.
Z: místostarosta města
T: 0
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28.07.2015/RM
Rada města
a) schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., za použití ustanovení zákona
č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády ČR 564/2006 Sb., výměr pověřenému řediteli TS
Hradec nad Moravicí podle předloženého a v materiálech pro 7. schůzi RM
založeného návrhu zpracovaného místostarostou města s účinností od 01.04.2015.
b) zplnomocnila
starostu města (místostarostu města) k podpisu platového výměru podle části a)
tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
29.07.2015/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o užití digitálních ortofot mezi městem a úřadem - Česká republika Zeměměřičský úřad, kterou úřad předává do užívání digitální produkt - ORTOFOTO
České republiky.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

30.07.2015/RM
Rada města
a) schválila
prodloužení pojistné smlouvy č. 8603100729 mezi městem a pojišťovnou Kooperativa,
pojišťovna, a.s., na pojištění odpovědnosti zaměstnanců města.
b) zplnomocnila
starostu města (místostarostu města) k podpisu smlouvy podle části a) tohoto
usnesení.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
31.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
možnost cestovního pojištění zaměstnanců při služebních cestách do zahraničí.
b) schválila
smlouvu o skupinovém cestovním pojištění zaměstnanců MěÚ mezi městem
a pojišťovnou AIG Europe Limited, prostřednictvím zplnomocněné firmy RENOMIA,
a.s.
c) rozhodla
zplnomocnit firmu RENOMIA, a.s. ke zprostředkování sjednání a k zastoupení
zmocnitele při řešení případných škodných a pojistných událostí a k dalšímu jednání
ve věci smlouvy k cestovnímu pojištění podle části a) tohoto usnesení.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu plné moci podle části c) tohoto usnesení a k podpisu
smlouvy o pojištění podle části b) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
32.07.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o záměru MSK nakoupit dopravní prostředky pro JPO II a JPO III obcí.
Z: tajemník MěÚ

T: 0
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33.07.2015/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o výpůjčce mezi městem ČR-HZS MSK, kterou HZS MSK zapůjčuje do
užívání Radiostanici s příslušenstvím v hodnotě 67.687,40 Kč.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
34.07.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., použití znaku města SK Hradec
nad Moravicí, z.s. jako nášivku na dresy sportovců reprezentujících klub.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
35.07.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., použití znaku města Ing. Miroslavu
Pöselovi na publikaci Železniční kronika města Hradec nad Moravicí.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

36.07.2015/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o svěření nalezených psů Městskému útulku v Opavě mezi Statutárním
městem Opava a Městem Hradec nad Moravicí.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy o svěření nalezených psů Městskému útulku
v Opavě podle části a) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
37.07.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o mimosoudním vyrovnání mezi městem a SK Lama, o.s.
b) vzala na vědomí
informace o možnosti získání bezúročné návratné půjčky na výstavbu objektu Tribuny
TJ Hradec nad Moravicí od Lama a.s.
c) vzala na vědomí
informace o možnosti uzavření smlouvy na využívání sportoviště mezi SK Lama, o.s.,
městem a TJ Hradec nad Moravicí.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
Zpracoval: Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil: MUDr. Pavel Selingr, v.r.
Josef Vícha, v.r.
starosta města

Roman Celta, v.r.
místostarosta 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.
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