Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

14.

ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

7. září 2015
ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 14. radu založeného materiálu.
Z : ved. KT

___________________________________________________________________________

2.14.2015/RM
Rada města

b) ruší
výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy v
městě Hradec nad Moravicí“, zahájené dne 3. července 2015, dle § 84, odst. 2), písm. e)
Zákona č. . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění. Důvod ke zrušení VŘ:
jedná se o veřejnou zakázku, jejíž realizace je spolufinancována z Integrovaného operačního
programu. Protože souhrn cen položek, které jsou z hlediska dotace nezpůsobilými výdaji,
značně převýšil částku, kterou má město Hradec nad Moravicí vyhrazeno pro
spolufinancování realizace projektu, neumožňuje tato skutečnost zakázku realizovat.
c) vyhlašuje
opakované výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné
správy v městě Hradec nad Moravicí“ v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění. Dnem zahájení řízení je 7.
září 2015.
d) schválila
dodatek ke smlouvě s firmou Lektiko, s.r.o., na realizaci výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy v městě Hradec nad Moravicí“.
Dle dodatku smlouvy realizuje firma Lektiko, s.r.o. opakované výběrové řízení na tuto
zakázku za smluvní odměnu 25.000,- Kč bez DPH.
e) jmenovala
pětičlennou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na
veřejnou zakázku„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.
f) jmenovala
náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na
veřejnou zakázku„Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy v městě Hradec nad
Moravicí“ ve složení: Aleš Bajgar, Jiří Mojczek, Ing. Jan Petránek, Jiří Selvek, Jiří Hanák.
g) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku ke smlouvě s firmou Lektiko, s.r.o., na realizaci
výběrového řízení, dle bodu d/ tohoto usnesení
a) revokovala
usnesení rady města č. 2.12.2015/RM ze dne 27.07.2015.
Z : ved. KT

3.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
informace týkající se Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v souvislosti s pohotovosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí, kterou bude jednotka držet od
roku 2016.
b) uložila
předložit tyto informace na zasedání zastupitelstva města dne 21.9.2015.
c) uložila
vedoucí odboru financí a investic MÚ Hradec nad Moravicí připravit veškeré legislativní kroky
pro zaměstnance ve vztahu k rozpočtu roku 2016.
d) uložila
zpracovat tabulku nákladů ( mzdy,školení,vybavení)a úspor ( čištění kanalizací, údržba cest a
chodníků, údržba zeleně,úklid sněhu apod.)
Z : ved. OMVV
T : 21.09.2015

4.14.2015/RM
Rada města

a) schválila
kácení jednoho kusu stromu - dubu na pozemku parcela č. 306/1, k.ú. Hradec nad Moravicí z
důvodu uschnutí stromu.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromu na Městský úřad Hradec nad Moravicí dle
bodu a) tohoto usnesení.
c) uložila
zajistit výsadbu nového stromu v místě kácení.
Z : ved. OMVV
T:

5.14.2015/RM
Rada města

a) schválila
Rozpočtová opatření na rok 2015 dle předloženého materiálu v celkovém objemu 275.099,Kč na celkovou výši 88.637.511,- Kč
Z : ved. OFI

6.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
předložený návrh Směrnice - Kontrolní řád, který stanovuje vnitřní kontrolní systém
Městského úřadu Hradec nad Moravicí, práva a povinnosti zaměstnanců městského úřadu,
práva a povinnosti kontrolního orgánu a interního auditu a úlohu jednotlivých útvarů v
kontrolním systému.
b) schválila
Směrnici - Kontrolní řád dle předloženého a v podkladech pro 14. radu města založeného
materiálu.
Z : ved. KT

7.14.2015/RM
Rada města

a) jmenovala
Ústřední inventarizační komisi ve složení:
Jiří Mojczek - předseda UIK
člen zastupitelstva města - Jan Horák
Dagmar Mrůzková - člen
b) jmenovala
Likvidační komisi ve složení:
Rostislav Římský - předseda LK
Radka Gebauerová - člen LK
Ing. Hana Vaculová - člen LK
c) jmenovala
Dílčí inventarizační komise:
Městský úřad:
Jan Fejt - předseda DIK
Pavla Orlíková - člen
Jana Pastyříková - člen

JSDH Benkovice:
Petr Přibyla (předseda DIK), Lukáš Pavlíček, Jan Fejt, Jan Horák členové),

JSDH Bohučovice:
Rudolf Vícha (předseda DIK), Martin Pracný, David Nedvídek, Rostislav Římský, Ing.
Drahomíra Hertlová (členové)

JSDH Domoradovice:
Václav Šrom (předseda DIK), Martin Vaněk, ludmila Řemelková, Alena Hanáková, Anna
Sonnková (členové)

JSDH Filipovice:
Pavel Byrtus (předseda DIK), František Kokoř, Josef Zych, Alena Hanáková, Anna Sonnková
(členové)
JSDH Hradec nad Moravicí:
Tomáš Rozehnal (předseda DIK), Robert Pavelek, Martin Banas, Jan Fejt, Jana Muráňová

(členové)

JSDH Jakubčovice:
Ing. František Sonnek (předseda DIK), Ing. Libor Kuděla, Zdeněk Sonnek, Rostislav Římský, Jan
Stuchlík (členové)
JSDH Kajlovec:
Roman Vavrys (předseda DIK), Jiří Drašák, Miroslav Dušek, Jiří Mojczek, Pavla Stoklasová
(členové)
JSDH Žimrovice:
Marek Štec (předseda DIK), Jiří Kříž, Jan Petružálek, Rostislav Římský, Ing. Tomáš Wolf
(členové)

Z : ved. KT

8.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
podanou informaci o stavu realizace zemních prací na parcele č. 114/4 a 114/2 k.ú.
Domoradovice.
b) vzala na vědomí
podanou zprávu o připravované výměně oken na objektu obytného domu na Opavské ulici
č.p. 197
c) uložila
investičnímu odboru připravit projektovou dokumentaci na realizaci chodníku podél ulice
Opavské v úseku od křižovatky s místní komunikací K.H. Borovského po stávající chodník.
d) doporučila
na jednání Zastupitelstva města schválit žádost SDH Bohučovice o posílení finančních
prostředků na stavbu klubovny
Z : ved. OFI
T : září 2015

9.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovitele stavby mezi Městem Hradec nad Moravicí a
firmou SBC CZECH Investment a.s. Klínec 196, IČ 27827577
b) uložila
připravit úpravu rozpočtu do jednání ZM
Z : ved. OFI
T : 21.09.2015

10.14.2015/RM

Rada města

a) vzala na vědomí
novou žádost Opavské lesní a.s. Praha, provozovna Opava o vzájemnou směnu pozemků dle
předložené nabídky
b) rozhodla
schválit záměr města směnit pozemky p.č. 1829/3 (trvalý travní porost) o výměře 12142 m2,
1826/4 (orná půda) o výměře 5522 m2, 1828/1 (ostatní plocha) o výměře 1241 m2, 1841/4
(lesní pozemek) o výměře 84 m2 a p.č. 1821/1 (ostatní plocha) o výměře 364 m2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí a pozemky p.č. 268 (ostatní plocha) o výměře 306 m2 a p.č. 46/2 (trvalý
travní porost) o výměře 400 m2 v k.ú. Filipovice o celkové výměře 20.059 m2 ve vlastnictví
města za pozemek p.č. 2005 (orná půda) o výměře 8727 m2 a pozemek p.č. 2058/2 (trvalý
travní porost) o výměře 11270 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí o celkové výměře 19.997 m2
ve vlastnictví Opavské lesní a.s. Praha
c) uložila
zveřejnit záměr města směnit pozemky podle části b) tohoto usnesení po stanovenou dobu
na úřední desce a internetu a předložit na nejbližším jednání ZM
Z : ved. OMVV
T : 21.09.2015

11.14.2015/RM
Rada města

a) rozhodla
pronajmout pozemek p.č. KN 304/11 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 18 m2, jehož
součástí je budova (jiná stavba) bez čp./če. vše v k.ú. Hradec nad Moravicí za cenu 3.000,-- Kč
ročně na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou za účelem uskladnění materiálu a
zboží
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV

12.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
informace ved. OVV a starosty města o stavu převodu zastavěných pozemků a obslužných
pozemků v souvislosti s KD Domoradovice.
b) doporučila
ZM odkoupit pozemky p.č. 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 z vlastnictví státu s právem hospodaření Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Hradec nad Moravicí za kupní
cenu 346.000,- Kč
c) uložila
předložit nabídku včetně kupní ceny k projednání na zasedání ZM v měsíci září

Z : ved. OMVV
T : 21.09.2015

13.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
informace o ukončení nájmu dohodou a předávání nebytových prostor, schválených na
minulém jednání RM, dále informace o nově podaných žádostech o pronájem
b) rozhodla
zveřejnit znovu záměr města na pronájem nebytových prostor v budově čp. 265 na Opavské
ul. (restaurace Ještěrka) v Hradci nad Moravicí a nebytový prostor v Národním domě čp. 156,
Podolská ul (Café U Pekaře) a předložit na jednání RM v měsíci říjnu
c) rozhodla
zveřejnit záměr města rozšířit nájemní smlouvu č. 6000200905 ze dne 26. 3. 2009 ,
dodatkem č. 1 na provozování místnosti v budově čp. 88 v Jakubčovicích samostatně, zvýšit
cenu nájmu na 1.000,-- Kč ročně a paušální poplatek za služby na 5.000,-- Kč/ročně.
d) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory podle části b) a c) tohoto usnesení na
úřední desce po stanovenou dobu a předložit na jednání rady města v říjnu.
e) rozhodla
neschválit žádost o náhradu v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou č. 6000201203 ze dne
29. 6. 2012, čl. III., odst. 3
Z : ved. OMVV
T : říjen 2015

14.14.2015/RM
Rada města

a) rozhodla
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
mezi Městem Hradec nad Moravicí a Jezdeckým areálem s.r.o. na 1,-- Kč/m2 a rok, tj. celkem
7.200,-- Kč ročně od 1. 10. 2015
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě podle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV

15.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost o ukončení nájmu bytu č. 19 velikosti 1+1 ve IV. NP bytového domu čp. 197 na
Opavské ul. v Hradci nad Moravicí ze zdravotních důvodů ke dni 31. 8. 2015

b) rozhodla
ukončit pronájem bytu č. 19 velikosti 1+1 ve IV. NP bytového domu čp. 197 na Opavské ul. v
Hradci nad Moravicí ke dni 31. 8. 2015 a pronajmout uvolněný byt za standartních podmínek
na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností dalšího prodloužení v případě řádného plnění
nájemní smlouvy
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV

16.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
předložené nabídky lesnických služeb a odkup dřeva pro rok 2015 od firmy LDF Rožnov a.s.
se sídlem Žižkova 511, Hradec nad Moravicí a firmy Opavská lesní a.s. Praha
b) uložila
předložit na jednání ZM možnosti dalšího nakládání s obecními lesy včetně znaleckého
posudku o ceně obecních lesů a nabídky o hospodaření v obecních lesích.
Z : ved. OMVV
T : 21.09.2015

17.14.2015/RM
Rada města

a) rozhodla
zřídit právo služebnosti spočívající ve strpění podzemního vedení vodovodní přípojky k RD
čp. 53 v k.ú. Hradec nad Moravicí v pozemku p.č. KN 1274 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV

18.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost o finanční podporu neziskové organizace STROM ŽIVOTA, Msgr. Šrámka 1186/16,
Nový Jičín, která poskytuje zdravotně - sociální služby. Požadovaná částka je 35 000,- Kč. Tato
částka by byla použita na nákup přístrojového vybavení pro pacienty v naší lokalitě.
Z : místostarosta

19.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace města Technické služby Hradec nad Moravicí o schválení
odpisu pohledávek ve výši 15 997,- Kč.
b) schválila
příspěvkové organizace TS Hradec nad Moravicí, odpis pohledávek ve výši 15997,- Kč z
důvodu nedobytné pohledávky za firmou Sdružení Čistá Moravice, Eiffage Construction
Česká republika, s.r.o., Ostrava Poruba, IČ: 15504158.
Z : místostarosta

20.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace města Hradec nad Moravicí o převedení částky ve výši 251
730,- Kč z rezervního fondu organizace do fondu investičního na nákup nového
kontejnerového stroje.
b) schválila
převedení částky ve výši 251 730,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Technické
služby Hradec nad Moravicí do fondu investičního, na úhradu financování projektu v rámci
Operačního programu Životního prostředí - nákup nového kontejnerového stroje.
Z : místostarosta

21.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí o schválení nákupu
nového majetku,a to kontejneru s výklopnými bočnicemi včetně rámu kontejneru. Cena je
57 000,- Kč včetně DPH.
b) schválila
nákup nového majetku, a to kontejneru s výklopnými bočnicemi včetně rámu kontejneru.
Financování tohoto majetku bude z přebytku hospodaření Technických služeb Hradec nad
Moravicí.
Z : místostarosta

22.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace MK a IC Hradec nad Moravicí o souhlas se změnou

bankovního ústavu z důvodu úspory. Současný bankovní ústav - Česká spořitelna a.s.,
vybraný bankovní ústav - Era.
b) uložila
vedoucí odboru financí a investic zjistit výši poplatků při převodu financí do různých
penežních ústavů.
c) uložila
vedoucí odboru financí a investic zjistit přes jaké peněžní ústavy jsou poskytovány dotace
států a kraje.
Z : místostarosta+ ved. OF a I
T : říjen 2015

23.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
předložené položkové čerpání rozpočtu za rok 2014 a pololetí roku 2015 příspěvkové
organizace města Městská knihovna a Informační centrum Hradec nad Moravicí.
Z : ved. OMVV

24.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost o finanční příspěvek na umístění pamětní desky na dům čp. 68, Zámecká ulice v
Hradci nad Moravicí u příležitosti 110. výročí narození sochaře Vincence Havla.
Z : místostarosta

25.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost o dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 5.000,00 Kč na sportovní tenisový
turnaj neregistrovaných hráčů ve čtyřhře, který se uskuteční 19. září 2015 v tenisovém areálu
SK Lama Hradec nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč na konání tenisového turnaje uvedeného
v části a) tohoto usnesení.

Z : místostarosta

26.14.2015/RM

Rada města

a) vzala na vědomí
informaci o změně způsobu poskytování poštovních služeb pošty v Žimrovicích
prostřednictvím Pošty Partner s účinností od 1.6.2016.

b) uložila
vyčíslit roční náklady na provoz pošty v Žimrovicích a předložit na jednání ZM dne
21.09.2015.
Z : místostarosta
T : 21.09.2015

27.14.2015/RM
Rada města

a) schválila
Dodatek č.1 k Pojistné smlouvě č. 8603202684 pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za
škodu způsobenou zaměstnavateli mezi pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a.s.,Vienna
Insurance Group a pojistníkem Městem Hradec nad Moravicí.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku č. 1 k PS dle části a ) tohoto usnesení.
Z : místostarosta

28.14.2015/RM
Rada města

a) schválila
Smlouvu o souhlas s dočasným užitím pozemku p.č. 1210/4 k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města pro účely přístupu do toku potoka Záviliší z důvodu opravy koryta potoka
včetně odstranění 20 m2 křovin, mezi Městem Hradec nad Moravicí a Lesy ČR s.p., Hradec
Králové.
b) zplnomocnila
zplnomocnila starostu města k podpisu smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z : ved. OMVV

29.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost o dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 10 000,- Kč na oslavy 100.let posvěcení
kaple sv. Máří Magdalény v Bohučovicích.
b) schválila
poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na náklady spojené s oslavami 100 let posvěcení kaple
Máří Magdalény v Bohučovicích.

Z : místostarosta

30.14.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
nabídku na prezentaci projektu dlouhodobé zvýšení kvality čistoty ovzduší a povrchů ploch,
aliminace rizik přenosu kontaktních nákaz, snížení nemocnosti dětí v předškolních zařízeních.
b) uložila
oslovit ředitelku PO města MŠ Hradec nad Moravicí se zajištěním prezentace přímo v budově
MŠ Hradec nad Moravicí.
Z : místostarosta
T : říjen 2015

31.14.2015/RM
Rada města

a) schválila
podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova, opatření 4 Investice do hmotného
majetku poskytovatel Ministerstvo zemědělství na projekt Rekonstrukce lesní cesty, lokalita
Meleček, Žimrovice.
b) schválila
Smlouvu o dílo se zpracovatelem Regionální rozvojovou agenturou Východní Morava, IČ:
45659176, na zpracování žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce lesní cesty, lokality
Meleček, Žimrovice.
c) schválila
Smlouvu o dílo se zpracovatelem BENPRO s.r.o., IČ: 27796094 na zpracování PD k projektu
Rekonstrukce lesní cesty, lokalita Meleček, Žimrovice.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv dle bodu b)c) tohoto usnesení.
Z : ved. OFI

32.14.2015/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 PO ZŠ ke dni 31.12.2013, protože PO
nevykázala kladný hospodářský výsledek.
c) revokovala
usnesení č. 29.13.2015/RM bod b) ze dne 17.8.2015 z důvodu zveřejnění nesprávného znění
usnesení.

Z : místostarosta

Zpracoval :
Ing. Hana Vaculová, v.r.
Ověřil :
Jan Horák, 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.

