Město
ěsto
sto Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

13.
ze schůze
ůze Rady města
m sta Hradec nad Moravicí,
konané dne

17.08.2015
v společenské
enské místnosti v budově
budov MěÚ
Ú Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
Kontrola usnesení :
a) Trvá plnění usnesení č:
1.10.2015/RM , 1.12.2015/RM , 10.11.2015/RM , 11.11.2015/RM , 12.10.2015/RM ,
12.11.2015/RM , 13.11.2015/RM , 14.11.2015/RM , 2.10.2015/RM , 30.10.2015/RM ,
32.10.2015/RM , 45.8.2015/RM , 5.11.2015/RM , 7.10.2015/RM , 8.10.2015/RM ,
8.11.2015/RM , 9.11.2015/RM ,

b) Splněná usnesení č:
13.10.2015/RM , 15.11.2015/RM , 26.10.2015/RM , 27.10.2015/RM ,
Přijatá usnesení :

1.13.2015/RM
Rada města
a) schválila
přípravu projektového záměru: Lokální varovný a výstražný systém Hradec nad Moravicí, na který je
možné získat dotaci z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 1 - Zlepšování kvality
vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 - Podpořit protipovodňová opatření - varianta II
b) schválila
Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci a technické dokumentace se zhotovitelem Regionální
rozvojová agentura Východní Morava, IČ 45659176.
c) vzala na vědomí
financování projektu
Z : ved. OFI
T:0

2.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Opavské lesní a.s. Praha, provozovna Opava o vzájemnou směnu pozemků dle předložené
nabídky
b) rozhodla
odložit projednání záměru města směnit pozemky p.č. 1826/4 a p.č. 1821/1 v k.ú. Hradec nad
Moravicí a pozemky p.č. 268 a p.č. 46/2 v k.ú. Filipovice o celkové výměře 6.592 m2 ve vlastnictví
města za pozemek p.č. 2005 o výměře 8727 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví Opavské
lesní a.s. do doby uskutečnění schválené směny pozemků mezi městem a ČR, právo hospodaření s
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad.
c) uložila
vedoucímu odboru majetku a vnitřních věcí zpracovat nový návrh pro projednání směny pozemků
d) vzala na vědomí
informace starosty a ved. OMaVV o probíhající poptávce u firem, které nakládají s lesními pozemky,
na odkoupení obecních lesních pozemků, jejich nájmu, případně vlastního hospodaření v obecních
lesích
e) uložila
pokračovat při řešení schválené směny pozemků s ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad.
Po dořešení směny předložit nabídku Opavské lesní a.s. k dalšímu projednání v radě města.
Z : ved. OMVV
T : 07.09.2015

3.13.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
nepronajmout část pozemku p.č. KN 304/3 (ostatní plocha) o výměře 399 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí (sběrna druhotných surovin) do doby zrušení hlučného provozu (přemístění hlučného
provozu do nové provozovny v Kylešovicích)
b) uložila
KT, OdVaÚP pokračovat při řešení odstranění hlučného provozu z areálu sběrných surovin v Hradci
nad Moravicí
Z : ved. OMVV
T:0

4.13.2015/RM
Rada města
a) odložila
žádost o pronájem pozemku p.č. KN 304/11 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 18 m2 a na něm
stojící budovu (jiná stavba) bez čp./če. vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
jednat s provozovatelem o dodržování nočního klidu v souladu s předpisy města
Z : ved. OMVV
T : 07.09.2015

5.13.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout pro Město Hradec nad Moravicí pozemek p.č. KN 1041 - ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 138 m2 v k.ú. Domoradovice od vlastníka ČR s právem hospodaření Státní pozemkový úřad.
Cena nájmu bude vypočtena ze znaleckého posudku o ceně pozemku dle platných směrnic SPÚ na
dobu určitou, tj. do převedení vlastnického práva k pozemku na Město Hradec nad Moravicí.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV
T:0

6.13.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
informace o probíhajícím jednání ve věci pronájmu části pozemku p.č. 1193/4 (ostatní plocha, jiná
plocha) k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře cca 3000 m2 ZO ČSCH Hradec nad Moravicí od ČR,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za
účelem provozování areálu chovatelů za cenu cca 25.000,-- Kč
b) doporučila
ZM schválit odkoupení pozemku p.č. st.139 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 423 m2, p.č. 47/2
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 886 m2 a p.č. 1038 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 128
m2 vše v k.ú. Domoradovice za cenu 327.500,-- Kč
Z : ved. OMVV
T:0

7.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výpověď z nájmu nebytových prostor v budově čp. 265 na Opavské ul. (restaurace Ještěrka) v Hradci
nad Moravicí a žádost o ukončení nájmu dohodou ke dni 31. 8. 2015
b) rozhodla
ukončit nájem nebytových prostor v budově čp. 265 na Opavské ul. (restaurace Ještěrka) v Hradci nad
Moravicí, sjednaný nájemní smlouvou č. 6000201302 ze dne 6. 5. 2013 ,dohodou ke dni předání
nebytových prostor zpět městu dle čl. III. nájemní smlouvy - ke dni 31.8.2015.
Z : ved. OMVV
T:0

8.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výpověď nájemní smlouvy ze dne 19. 8. 2009 včetně dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2013 mezi městem a
Místní akční skupinou Opavsko na pronájem nebytových prostor v ND na ul. Podolská čp. 156 Hradec
nad Moravicí dohodou ke dni 15. 10. 2015
b) rozhodla
ukončit nájemní smlouvu ze dne 19. 8. 2009 včetně dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2013 mezi městem a
Místní akční skupinou Opavsko, IČ: 27023818, na pronájem nebytových prostor v ND na ul. Podolská
čp. 156 Hradec nad Moravicí dohodou ke dni 31. 10. 2015 dle čl. III. uzavřené nájemní smlouvy
Z : ved. OMVV
T:0

9.13.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v budově čp. 156 na Podolské ul. v Hradci nad Moravicí
(Café U Pekaře) dohodou ke dni 30. 9. 2015.
b) rozhodla
ukončit pronájem nebytových prostor v budově čp. 156 na Podolské ul. v Hradci nad Moravicí (Café U
Pekaře) dohodou ke dni 31. 10. 2015, odkoupení interiéru kavárny bude řešeno stávajícím nájemcem
s novým nájemcem, příp. ke dni ukončení nájmu budou nebytové prostory vyklizeny.
Z : ved. OMVV
T:0

10.13.2015/RM
Rada města

a) rozhodla
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 formou dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.
b) uložila
kontrolovat dodržování podmínek uzavřené nájemní smlouvy, zejména čl. V. - udržování pozemku v
čistotě a pořádku s péči řádného hospodáře
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě podle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV
T:0

11.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 88 v Jakubčovicích
ze dne 26. 3. 2009 dohodou ke dni 30. 9. 2015
b) rozhodla
ukončit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v budově čp. 88 v Jakubčovicích ze dne
26. 3. 2009 dohodou ke dni 30. 9. 2015 v souladu s ustanovením čl. III. odst. 5. písm. a) .
Z : ved. OMVV
T:0

12.13.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
Informace týkající se pozemků pro realizaci cyklostezky - pronájem pozemků není potřeba řešit
Z : ved. OMVV
T:0

13.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost s.r.o. Jezdecký areál, MVDr. Josef Živníček, se sídlem Žižkova 511, Hradec nad Moravicí o
snížení nájmu za pronajatý pozemek - závodiště v areálu 1. Hradecké zemědělské a.s.
b) rozhodla
schválit záměr města snížit cenu nájmu za část pozemku p.č. KN 659/1 - ostatní plocha v k.ú. Hradec
nad Moravicí o výměře 7200 m2 dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě č. 6000201217 ze dne 28. 11.
2012 na 1,-- Kč/m2 a rok, tj. celkem 7.200,-- Kč ročně
c) uložila
zveřejnit záměr města snížit cenu nájmu za pozemek dle části b) tohoto usnesení po stanovenou
dobu na úřední desce a internetu a předložit na dalším jednání RM
Z : ved. OMVV
T : 07.09.2015

14.13.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno spočívající ve strpění požární odstupové vzdálenosti v šířce 3 m na kraji
pozemku p.č. 1032 k.ú. Domoradovice ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí dle přiloženého
zákresu v katastrální mapě za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč. Geometrický plán, správní poplatek
za zavkladování v KN uhradí žadatel.
b) souhlasí
se zřízením věcného břemene podle bodu a) v souladu s rozhodnutím Osadního výboru
Domoradovice (Rada města své souhlasné stanovisko opírá o rozhodnutí Osadního výboru).
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV
T:0

15.13.2015/RM
Rada města
a) odložila
žádost o rozšíření práva služebnosti, schválené radou města na zasedání dne 18. 5. 2015 pod bodem

16.08.2015/RM a zřízené v uzavřené smlouvě ze dne 20. 5. 2015, spočívající ve strpění přípojky NN v
obecním pozemku parc.č. KN 1188/2 o další obecní pozemek parc.č. KN 145/34 (ostatní plocha) v k.ú.
Jakubčovice dle přiložení situace stavby bez další změny uzavřené smlouvy.
Z : ved. OMVV
T:0

16.13.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
neschválit záměr města prodat pozemek p.č. 425/38 (ostatní plocha, jiná plocha) a nedoporučit
prodej pozemku zastupitelstvu města
b) uložila
předložit žádost o odkoupení pozemku p.č. 425/38 k.ú. Jakubčovice na nejbližším jednání ZM
Z : ved. OMVV
T : 21.09.2015

17.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace starosty a ved. OMVV o stavu rybníka v Kajlovci a záměru dalšího hospodaření s
pozemkem p.č. 3 k.ú. Kajlovec
b) uložila
pokračovat v přípravě podkladů pro žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci kajlovského rybníka
Z : ved. OMVV
T : 07.09.2015

18.13.2015/RM
Rada města
a) neschválila
Navrácení okolníků před včelařský dům v Hradci nad Moravicí na ulici Lidická.
Z : ved. OMVV
T:0

19.13.2015/RM
Rada města

a) schválila
uvolnění finanční částky ze zvláštního účtu vytvořeného na krytí nákladů spojených se zajištěním
podkladů pro podání eventuelní žádosti o finanční dotaci a pro zajištění výběrového řízení na
zhotovitele stavby " Sociální zařízení a tribuna TJ Hradec n/M".
Z : ved. OFI
T:0

20.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Výsledky hospodaření města Hradec nad Moravicí k 31.7.2015.
b) vzala na vědomí
Informace o stavech účtů k 31.7.2015.
Z : ved. OFI
T:0

21.13.2015/RM
Rada města
a) schválila
Rozpočtová opatření na rok 2015 dle předloženého materiálu v celkovém objemu 560.231,00 Kč na
celkovou výši 88.362.412,00 Kč. Dále schválila vnitřní úpravy rozpočtu.
Z : ved. OFI
T:0

22.13.2015/RM

Rada města

a) schválila
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby " Oprava a údržba mostu přes Hradečnou"
b) schválila
Smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou ROSIS s r.o. Vrchní 43, Opava ,IČ
46576576 na realizaci stavby " Oprava a údržba mostu přes Hradečnou"
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu b/ tohoto usnesení
Z : ved. OFI
T:0

23.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předloženou zprávu o stavební činnosti
Z : ved. OFI
T:0

24.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh Pojistné smlouvy č. 8001233815 na skupinové úrazové pojištění vedení Města Hradec nad
Moravicí doporučené pojišťovacím zprostředkovatelem společností RESPECT OSTRAVA, s.r.o.,
Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava.

b) schválila
Pojistnou smlouvu č. 8001233815 na skupinové úrazové pojištění vedení Města Hradec nad Moravicí,
mezi městem a pojistitelem AIG Europe Limited , org. složka pro ČR, se sídlem Praha 1, V Celnici
1031/4, PSČ 110 00, Česká republika.
Z : místostarosta
T:0

25.13.2015/RM

Rada města
a) schválila
Pojistnou smlouvu mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem
Pobřežní 665/1, 186 00 Praha 8,IČ: 47116617 a městem o havarijním pojištění vozidel.
Z : místostarosta
T:0

26.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost občanského sdružení mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, IČ: 22868496 o dotaci z
rozpočtu města na rok 2015 ve výši 15.000,00 Kč na činnost občanského sdružení, konkrétně na
Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které se uskuteční 27.- 30. srpna 2015 a na třídenní

sportovní soustředění mažoretek, které se uskuteční v říjnu 2015.
b) schválila
dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 15.000,00 Kč na činnost občanského sdružení mažoretky
Charlie Hradec nad Moravicí, konkrétně na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které se
uskuteční 27.- 30. srpna 2015 a na třídenní sportovní soustředění mažoretek, které se uskuteční v
říjnu 2015.
c) vzala na vědomí
Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu města v období leden - srpen 2015
Z : místostarosta
T:0

27.13.2015/RM
Rada města
a) schválila
smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Církevní základní školou sv. Ludmily, se sídlem
Zámecká 57, Hradec nad Moravicí (IČ: 00849821), kterou město CZŠ sv. Ludmily poskytuje dotaci na
činnost školy v roce 2015, specifikované v žádosti, ve výši 10.000,00 Kč.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.

Z : místostarosta
T:0

28.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zpracovaný cenový návrh opravy havarijního stavu schodiště u CZŠ sv. Ludmily z chodníku ulice
Zámecká do sídla školy.
Z : místostarosta
T:0

29.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitelky ZŠ Hradec nad Moravicí o storno žádosti ze dne 25.2.2014 k převodu finančních
prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace a následnou revokaci usnesení č.
32.45.2014/RM.

b) revokovala
usnesení č. 32.45.2014/RM, bod b) ze dne 15.4.2014; nové znění usnesení: rada města schválila v
souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci Základní
škola Hradec nad Moravicí převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2013 z výnosů z doplňkové činnosti ve výši 291.498,00 Kč do rezervního fondu organizace ve
výši 276.498,00 Kč.
Z : místostarosta
T:0

30.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitelky příspěvkové organizace města Základní škola Hradec nad Moravicí o udělení výjimky
z nejvyššího počtu žáků v 8. ročníku ve školním roce 2015/2016.

b) schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, a zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků v 8. ročníku Základní školy Hradec
nad Moravicí ve školním roce 2015/2016 na 31 žáků.

Z : místostarosta
T:0

31.13.2015/RM
Rada města
a) schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a podle zákona č. 262/2006 Sb.,
Zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném znění platový výměr ředitelce příspěvkové organizace
města: Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace s účinností od
1.8.2015 dle předloženého návrhu.
b) zplnomocnila
místostarostu k podpisu platového výměru podle části a) tohoto usnesení
Z : místostarosta
T:0

32.13.2015/RM

Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o podané žádosti o souhlas s umístěním sídla základní kynologické organizace Českého
kynologického svazu, ZKO Hradec nad Moravicí na adresu sídla Městského úřadu v Hradci nad
Moravicí.
b) souhlasí
s umístěním sídla základní kynologické organizace Českého kynologického svazu, ZKO Hradec nad
Moravicí na adresu sídla Městského úřadu v Hradci nad Moravicí, ul. Opavská 265, 74741 Hradec nad
Moravicí.
Z : ved. KT
T:0

33.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o navrhovaných změnách v umístění pracovišť městského úřadu
Z : ved. KT
T : 31.10.2015

34.13.2015/RM
Rada města
a) schválila
Poplatek do rozpočtu města z hudební produkce Moravské hrady.cz ve výši 25.000,- Kč
Z : místostarosta
T:0

35.13.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
seznam nově ohlášených veřejných produkcí
Z : místostarosta
T:0

36.13.2015/RM
Rada města

a) schválila
Proplacení finančních nákladů na zakoupení barvy na nátěr kaple v Domoradovicích
Z : místostarosta
T:0

37.13.2015/RM
Rada města
schválila
podání oznámení skutečností nasvědčujících spáchání trestné činnosti podle ust. § 158 odst. 2 tr. ř.
ve věci nedodržení podmínek grantového systému města Hradec nad Moravicí.
Z: starosta
T: 0
___________________________________________________________________________
Zpracoval :
Ing. Hana Vaculová, v.r.
Ověřil : Emil Hennig, 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.

