Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

11.

ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

20.07.2015
v společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Kontrola usnesení :

a) Trvá plnění usnesení č:
1.10.2015/RM , 12.10.2015/RM , 2.10.2015/RM , 30.10.2015/RM , 32.10.2015/RM ,
34.10.2015/RM , 45.8.2015/RM , 7.10.2015/RM , 8.10.2015/RM ,
b) Splněná usnesení č:
13.10.2015/RM , 26.10.2015/RM , 27.10.2015/RM ,
Přijatá usnesení :
1.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Výsledky hospodaření města Hradec nad Moravicí k 30.6.2015.
b) vzala na vědomí
Informace o potřebě provést úpravy rozpočtu na opravu chodníků ve výši 350.000,- Kč a na
opravu střech ve výši 370.000,- Kč.
c) schválila
Rozpočtová opatření spočívající ve vnitřních úpravách rozpočtu města (nedochází ke změně
salda v rozpočtu pro rok 2015) podle předloženého a v podkladech pro 11. schůzi rady města
založeného materiálu.
Z : ved. OFI
T:0

2.11.2015/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje do Programu na podporu
přípravy projektové dokumentace 2015 na zpracování projektové dokumentace vč.
energetického auditu projektu: Zateplení a výměna oken MŠ Jakubčovice.
b) zplnomocnila

starostu města k podpisu potřebných dokumentů k podání žádosti o dotaci dle bodů a)
tohoto usnesení.
Z : ved. OFI
T : 17.08.2015

3.11.2015/RM
Rada města
a) schválila
přípravu projektového záměru protipovodňových opatření v lokalitě Pod Hanuší, Hradec nad
Moravicí
b) pověřila
odbor majetku a vnitřních věcí k vypracování smluv o smlouvách budoucích s vlastníky
dotčených pozemků ve věci majetkoprávního vypořádání.
Z : ved. OFI
T : 31.12.2015

4.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
možnost podání žádosti o příspěvek do programu Příspěvky na ozdravné pobyty
(ŽPZ/04/2015) z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Z : ved. OFI
T:0

5.11.2015/RM
Rada města
a) schválila
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby" Zateplení a výměna oken na budově
Opavská č.p.228"
b) schválila
Smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou FENBAU s r.o. Gajdošova

3112/59, Ostrava, IČ 25815458 na realizaci stavby " Zateplení a výměna oken objektu
Opavská 228, Hradec n/M"
c) schválila
výsledek poptávkového řízení na realizaci stavebních prací " Oprava střech a klempířských
výrobků na budovách"
d) schválila
Smlouvy o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou BENKO stavby s.r.o., nám sv
Trojice 2921/15a Opava, IČ 26857766 a firmou STŘECHY David Kořený, Podolská 275, Hradec
nad Mor. IČ 15449769 na provedení oprav střech na budovách v majetku Města Hradec nad
MOravicí
e) schválila
výsledek poptávkového řízení na zajištění služby " Projektová dokumentace : Zateplení
mateřských školek"
f) schválila
Smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou JANKO Projekt s.r.o., Krnov, IČ
03872394 na zajištění projektové dokumentace na realizaci zateplení MŠ Žimrovicích a
ing.arch. Jiřím Horákem a Václavem Dvořákem, Opava, IČ 13605836 na mateřskou školku
Žimrovice
g) schválila
výsledek poptávkového řízení na realizaci stavebních prací " Dešťová kanalizace - čistění a
monitoring"
h) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou S-Kontrol s r.o. , Hradec nad
Moravicí, IČ 27832473 na zajištění stavebních prací při čistění a monitorování dešťových
kanalizací
ch) zplnomocnila
starostu města k podpisu dle bodu b,d,f,h tohoto usnesení
i) uložila
řešit zajištění financování projektů
Z : ved. OFI
T : 17.08.2015

6.11.2015/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci " Stavební
úpravy kulturního domu v Domoradovicích" mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou
Slezská projektová společnost spol. s r.o. Opava, IČ 00563145
b) schválila
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu " Naučná stezka k zámku v Hradci nad Moravicí odstavná plocha včetně přístupového chodníku k zámku" mezi Městem Hradec nad Moravicí
a firmou ROSIS s r.o., Vrchní 43, Opava, IČ 46576576

c) schválila
Smlouvu na výkon autorského dozoru na stavbu " Zateplení a výměna oken objektu Opavská
228, Hradec nad Moravicí mezi Městem Hradec nad Moravicí a ing.arch. Jiřím Horákem
Gagarinova 13, Opava, IČ 13605836
d) schválila
Smlouvu na výkon technického dozoru na stavbě " Zateplení a výměna oken objektu Opavská
228, Hradec nad Moravicí" mezi Městem Hradec nad Moravicí a Ing. Lumírem Štenckem,
Květinová 35 Opava, IČ 11547243
e) schválila
Smlouvu o výkonu technického a autorského dozoru na stavbě " Cyklostezka v bermě řeky
Moravice v Hradci nad Moravicí mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou BENPRO s r.o.
Nádražní 743/40 Bolatice, IČ 27796094
f) zplnomocnila
zplnomocnila starostu města k podpisu smluv a dodatků ke smlouvám dle bodu a - e/ tohoto
usnesení
Z : ved. OFI
T:0

7.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předloženou zprávu o stavební činnosti
Z : ved. OFI
T:0

8.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Žádost o opravu místní komunikace na pozemku parcela č. 1705, k.ú. Hradec nad Moravicí v
místní části Kajlovec.
b) uložila
jednat s uživateli komunikace a s vlastníkem pozemku o sdružení finančních prostředků na
opravu komunikace.
c) schválila
Přemístění radaru z příjezdu do Hradec nad Moravicí na silnici I/57 na příjezd do místní části
Kajlovec směrem od Lesních Albrechtic.

Z : ved. OVUP
T : 30.09.2015

9.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o zveřejnění záměru města prodloužit dobu nájmu dle uzavřené nájemní smlouvy
č. 6000201109 ze dne 23.02.2011, na pronájem pozemku parc.č. 2117 (trvalý travní porost)
o výměře 2.827 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí do 31.12.2020.
b) uložila
projednat s žadatelem podmínky užívání předmětného pozemku
Z : ved. OVV
T : 17.08.2015

10.11.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku p.č. KN 304/3 (ostatní plocha) o výměře 399
m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí (sběrna druhotných surovin)
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku podle části a) tohoto usnesení po
stanovenou dobu na úřední desce a internetu a předložit na dalším jednání ZM k rozhodnutí
c) rozhodla
nedoporučit ZM schválit předkupní právo k části pozemku p.č. KN 304/3 (ostatní plocha) o
výměře 399 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí (sběrna druhotných surovin)
d) uložila
předložit žádost o zřízení předkupního práva k části p.č. KN 304/3 (ostatní plocha) o výměře
399 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí (sběrna druhotných surovin) na jednání ZM v měsíci září
2015
Z : ved. OVV
T : 17.08.2015

11.11.2015/RM
Rada města

a) rozhodla
doporučit ZM odkoupit část pozemku p.č. 304/1 - ostatní plocha, dráha k.ú. Hradec nad
Moravicí dle varianty 2., jako obslužné pozemky kolem staveb na pozemku p.č. KN 304/11 a
pozemku p.č. 304/9 vše k.ú. Hradec nad Moravicí. Výměra bude upřesněna geometrickým
plánem, cenu pozemku sdělí vlastník po vypracování znaleckého posudku až pro jednání ZM.
b) uložila
předložit nabídku SŽDC Ostrava, s.o. na jednání ZM po předložení geometrického plánu a
znaleckého posudku o ceně nemovitosti.
Z : ved. OVV
T : 17.08.2015

12.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace starosty města a ved. OVV o stavu vyřizování majetkoprávního narovnání
nesrovnalostí mezi SK LAMA o.s., LAMA Czech a.s., TJ a Městem Hradec nad Moravicí
b) rozhodla
Zajistit další ocenění všech nesrovnalostí (ocenění věcných břemen, práva služebností) u
soudního znalce, spočívající ve strpění vodoměru a elektroměru v budově Sport.
c) doporučila
Jednat s TJ o majetkoprávním narovnání nesrovnalostí mezi SK Lama o.s., LAMA Czech a.s., TJ
a Městem Hradec nad Moravicí (předložit konkrétní návrh dohody).
d) rozhodla
Vyzvat TJ k předložení souhlasů Města Hradec nad Moravicí s podnájmem předmětných
nemovitostí.
e) rozhodla
Vyzvat TJ k předložení výsledků hospodaření za poslední tři roky v uvedené věci.

Z : ved. OVV
T : 17.08.2015

13.11.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
informace starosty a ved. OVV o současném stavu při převodu případně pronájmu pozemku
p.č. 1193/4 k.ú. Hradec nad Moravicí (areál chovatelů)
b) vzala na vědomí
informace starosty a ved. OVV o současném stavu při převodu zastavěných pozemků a
pozemků obslužných, tvořící jeden funkční celek, u Kulturního domu Domoradovice
c) uložila
pokračovat v jednáních se Státním pozemkovým úřadem v Ostravě a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových ČR v Opavě a v Ostravě v obou záležitostech a
informace pravidelně předkládat na jednáních rady města.
Z : ved. OVV
T : 17.08.2015

14.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informaci o ukončení činnosti odborného lesního hospodáře.
b) vzala na vědomí
Nabídku Opavské lesní a.s., jako odborného lesního hospodáře, na správu a hospodaření v
obecních lesích, dále nabídku na směnu pozemků v k.ú. Hradec nad Moravicí, Filipovice a
Domoradovice dle přiložené tabulky
c) vzala na vědomí
Informace ved. OVV o možnostech dalšího nakládání s lesními pozemky ve vlastnictví města
d) rozhodla
Neuzavřít s firmou Opavská lesní a.s. mandátní smlouvu na provádění správy a hospodaření
v obecních lesích a nedoporučit ZM realizovat navrženou směnu pozemků podle přiložené
tabulky s nabídkou.
e) rozhodla
Pořídit znalecký posudek k předmětným pozemkům.
f) doporučila
Předložit návrhy na správu městských lesů (hospodaření v lesích), pronájem městských lesů
nebo prodej městských lesů.
Z : ved. OVV
T : 30.09.2015

15.11.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
Přehled uskutečněných svatebních obřadů dle jednotlivých oddávajících za I. pololetí roku
2015
b) rozhodla
Vyplatit mimořádné finanční dary oddávajícím dle přiložené tabulky ze dne 15.7.2015.
Z : ved. UT
T : 17.08.2015

16.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
oznámení o postoupení správního deliktu dle § 58 odst. 4) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění .Komise k projednávání přestupků Statutárního města Brna, městská část
Brno - jih, postoupila oznámení dne 15.06.2015 věcně a místně příslušnému správnímu
orgánu Městského úřadu Hradec nad Moravicí k projednání.
b) jmenovala
Komisi k provedení správního řízení ve věci správního deliktu dle § 58 odst.4 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení ze Statutárního
města Brna, městské části Brno - jih ve složení Rudolf Král (předseda komise), Jiří Mojczek
(člen komise), Jana Pastyříková (člen komise).
Z : ved. UT
T:0

17.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitelky příspěvkové organizace města MK a IC Hradec nad Moravicí,Mgr.et Phdr.
Markéty Beyerové o povolení instalace Výstavy na stromech, která se bude konat ve dnech
3.- 10.10. 2015 před budovou městské knihovny na Podolské ulici v Hradci nad Moravicí.
b) povolila
konání Výstavy na stromech na Podolské ulici před budovou městské knihovny v Hradci nad
Moravicí ve dnech 3.- 10.10.2015.

Z : místostarosta
T:0

18.11.2015/RM
Rada města
a) schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,
přijetí hmotného daru pro příspěvkovou organizaci města Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice, a to 35 ks čokoládových medailí v hodnotě 500,- Kč.
Z : místostarosta
T:0

19.11.2015/RM
Rada města
a) schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
přijetí finančního daru ve výši 500,00 Kč pro příspěvkovou organizaci města Základní škola a
Mateřská škola Žimrovice .
Z : místostarosta
T:0

20.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Dechového orchestru Hradec nad Moravicí, IČ: 27024326 o dotaci z rozpočtu města
na rok 2015 ve výši 13.000,00 Kč na doplnění ozvučovací aparatury a současných vysokých
nákladů na provoz Dechového orchestru.
Z : místostarosta
T:0

21.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Hradec nad Moravicí, IČ: 68177496 o
dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 10.000,00 Kč na úhradu nákladů na místní
výstavu zvířectva , která se bude konat ve dnech 7. - 9.8.2015 v areálu chovatelů na ulici
Bohučovická v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
Dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 5.000,- Kč na úhradu nákladů na místní výstavu
zvířectva, která se bude konat ve dnech 7.- 9.8.2015 v areálu chovatelů na ulici Bohučovická
v Hradci nad Moravicí
Z : místostarosta
T : 17.08.2015

22.11.2015/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Obcí Branka u Opavy (IČ: 25371517),
kterou obec daruje městu finanční částku ve výši 1.633,00 Kč na seřízení, přípravu a
metrologické ověření laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM.
b) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Obcí Raduň (IČ: 00300624), kterou
obec daruje městu finanční částku ve výši 1.436,00 Kč na seřízení, přípravu a metrologické
ověření laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM.

c) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Obcí Skřipov (IČ: 00300659), kterou
obec daruje městu finanční částku ve výši 1.517,00 Kč na seřízení, přípravu a metrologické
ověření laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM.

d) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Obcí Hlubočec (IČ: 00635430), kterou
obec daruje městu finanční částku ve výši 848,00 Kč na seřízení, přípravu a metrologické

ověření laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM.

e) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Obcí Pustá Polom IČ: 00300608),
kterou obec daruje městu finanční částku ve výši 2.181,00 Kč na seřízení, přípravu a
metrologické ověření laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM.
f) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Obcí Chvalíkovice IČ: 00849685),
kterou obec daruje městu finanční částku ve výši 1.058,00 Kč na seřízení, přípravu a
metrologické ověření laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM.
g) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv podle bodu a) až f) tohoto usnesení.

Z : místostarosta
T : 17.08.2015

23.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Návrh nového organizačního řádu Městského úřadu Hradec nad Moravicí
b) schválila
Organizační řád Městského úřadu Hradec nad Moravicí
Z : ved. UT
T:0

24.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace z jednání se spol. Sempronemo s.r.o. a spol. Hruška s.r.o. ve věci majetkoprávního
vypořádání pozemků pod místní komunikací v sousedství připravované prodejny Hruška v
lokalitě Pod Hanuší.
b) schválila
Řešení, které bylo dohodnuto v průběhu jednání - viz přiložený protokol z jednání (převedení
pozemku pod místní komunikací a pod kontejnery na Město Hradec nad Moravicí za 1,- Kč,

opravu přilehlého chodníku s využitím účelového finančního daru na tuto opravu, umístění
dočasných staveb pro reklamu).
Z : ved. UT
T:0

25.11.2015/RM
Rada města
a) schválila
Bezplatné krátkodobé užívání části plochy pozemek parcela č. 306/1, k.ú. Hradec nad
Moravicí, z důvodu pořádání řemeslného jarmarku s kulturním programem ve dnech 25. 26.7.2015 s podmínkou, že příp. výtěžek z akce bude využit pro charitativní účely.
b) schválila
Záměr města pronajmout stavbu bývalé váhy na pozemku parc. č. 304/11 v kú Hradec nad
Moravicí.
c) uložila
Zveřejnit záměr na úřední desce města.
Z : ved. OVV
T : 17.08.2015

26.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost SK Podolí Hradec nad Moravicí, IČ: 26672430 o dotaci z rozpočtu města na rok 2015
ve výši 10.000,00 Kč na celoroční činnost Sportovního klubu Podolí.
b) schválila
Dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 6.000,- Kč na celoroční činnost Sportovního
klubu Podolí.
Z : místostarosta
T : 17.08.2015

27.11.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost Jezdeckého klubu Hradec nad Moravicí, IČ: 47813784 o dotaci z rozpočtu města na
rok 2015 ve výši 20.000,00 Kč na provoz Jezdeckého klubu Hradec nad Moravicí.
b) schválila
Dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 10.000,- Kč na provoz Jezdeckého klubu Hradec
nad Moravicí
Z : místostarosta
T : 17.08.2015

28.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informaci o nově ohlášených veřejných produkcích
b) neschválila
Veřejnou produkci "Bohučovská diskotéka" dne 12.9.2015
Z : místostarosta
T:0

29.11.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace o výběrovém řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce promítací
kabiny městského kina Hradec nad Moravicí dle standardu DCI“
b) jmenovala
Komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce
promítací kabiny městského kina Hradec nad Moravicí dle standardu DCI“ ve složení: Roman
Celta, Richard Vacula ml., Pavla Orlíková, Bohdan Čermák, Ing. Dobroslav Janko
Z : ved. UT
T:0

30.11.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
Informace o výběrovém řízení na dodavatele veřejné zakázky "Zvýšení úrovně služeb
elektronické veřejné správy v městě Hradec nad Moravicí"
b) jmenovala
Komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele veřejné zakázky "Zvýšení úrovně
služeb elektronické veřejné správy v městě Hradec nad Moravicí" ve složení: Ing. Marcel
Hahn, Aleš Jakubec, Ing. Hana Vaculová, Roman Celta, Jan Fejt
Z : ved. UT
T:0

Zpracoval :
Ing. Hana Vaculová, 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.

