Usnesení č.

20.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

18.ledna 2016
ve společenské místnosti v budově
MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.20.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 20. radu založeného materiálu.
2.20.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města směnit část pozemku p.č. 2162/1 (ostatní plocha, neplodná půda) ve
vlastnictví města za část pozemku p.č. 2163/11 (zahrada) ve vlastnictví žadatele o přibližně
stejné výměře vše v k.ú. Hradec nad Moravicí
b) uložila
zveřejnit záměr města směnit pozemky podle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit na jednání ZM v měsíci únoru
3.20.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
doporučit zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku p.č. 318/1 (ostatní plocha,
zeleň) o výměře 12 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí od vlastníka M & P HOST spol.s r.o., IČ:
25827448, se sídlem Opavská 153, Hradec nad Moravicí za cenu 100,-- Kč/m2, geometrický
plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí kupující
b) uložila
projednat odkoupení pozemku podle části a) tohoto usnesení na nejbližším zasedání
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
4.20.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění práva přístupu a odstupu, příjezdu a
odjezdu přes část pozemku p.č. 659/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) v k.ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 2.000,-- Kč dle přiloženého zákresu
na snímku KM. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
5.20.2016/RM
Rada města
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a) rozhodla
zřídit právo služebnosti spočívající ve strpění vodovodní přípojky, venkovních rozvodů pitné
vody a vodoměrné šachty na pozemku p.č. 992 (ostatní plocha) a pozemku p.č. 995 (ostatní
plocha) vše v k.ú. Domoradovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč.
Současně uzavřít i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Geometrický plán a
správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
6.20.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vodovodní přípojky pro RD čp. 39 v
jejich vlastnictví přes pozemek p.č. 75 a pozemek p.č. 200 k.ú. Kajlovec ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč. Současně uzavřít i smlouvu o
právu provést stavbu s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v
KN uhradí žadatel
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena - služebnosti dle části a)
tohoto usnesení a k podpisu smlouvy o právu provést stavbu
7.20.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vodovodní přípojky pro RD čp. 30 v
jeho vlastnictví přes pozemek p.č. 270 k.ú. Kajlovec ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí
za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč. Současně uzavřít i smlouvu o právu provést stavbu s
tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
8.20.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 659/1 (ostatní plocha) o výměře 7.200 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí v areálu 1. Hradecké zemědělské a.s. , za cenu 7.200,-- Kč ročně na dobu neurčitou
s 6 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování jezdeckého sportu.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení

9.20.2016/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
žádost o pronájem části pozemku p.č. 659/1 (ostatní plocha) o výměře 6392 m2, který by
využíval k obslužnosti budov v jeho vlastnictví v areálu 1. Hradecké zemědělské a.s.
b) rozhodla
o odložení projednání této žádosti z důvodu pronájmu předmětného pozemku jinému
subjektu, který dosud nebyl ukončen.
c) uložila
dořešit ukončení nájmu se současným nájemcem a uzavření nového nájmu s žadatelem
10.20.2016/RM
Rada města
rozhodla
stanovit termíny konání svatebních obřadů pro rok 2016 dle přiloženého a v materiálech pro
19. zasedání rady města založeného návrhu, při dodržení stanoveného termínu, což je první
sobota v měsíci a místa konání svatebního obřadu, tj. galerie, je sňatek bezplatný
11.20.2016/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Výměna veřejného osvětlení, Hradec nad
Moravicí, z programu na podporu výměny veřejného osvětlení, opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu potřebných dokumentů dle bodu a) tohoto usnesení
Z : ved. OFI
T:
12.20.2016/RM
Rada města
a) neschválila
přijetí dotace na zpracování PD projektu: „Zateplení a výměna oken MŠ Jakubčovice“ z
rozpočtu Moravskoslezského kraje, program na podporu přípravy projektové dokumentace
2015.
b) neschválila
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt: "Zateplení a
výměna oken MŠ Jakubčovice".
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení
Z : ved. OFI
T:
13.20.2016/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
žádost TJ Hradec nad Moravicí, z.s. o dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5000,00 Kč
na reprezentaci města Hradec nad Moravicí na mezinárodním volejbalovém turnaji k 15-ti
letému výročí příhraniční spolupráce s partnerským městem Baborów formou zakoupení 20
ks triček s reklamním potiskem .
b) schválila
individuální dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5.000,00 Kč TJ Hradec nad Moravicí,
z.s. na účel uvedený v části a) tohoto usnesení.

14.20.2016/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 10/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě k zajištění dopravní obslužnosti, uzavřený podle zák. č. 111/1994 Sb., a č. 128/2000
Sb., mezi městem, TQM-holding s.r.o. a Koordinátorem ODIS s.r.o. podle předloženého a v
podkladech pro 20. schůzi RM založeného návrhu.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku č. 10 podle části a) tohoto usnesení.

15.20.2016/RM
Rada města
a) schválila
přijetí dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2016 z rozpočtu MSK ve výši
507.000,00 Kč. Příjemcem dotace je MKaIC Hradec nad Moravicí.
b) jmenovala
osobou odpovědnou za řádné využití a vyúčtování dotace ředitelku MKaIC Hradec nad
Moravicí PhDr. Mgr. Markétu Beyerovou.

16.20.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o podané žádosti členů Rodičovského sdružení při ZŠ Hradec nad Moravicí s
umístěním sídla "sdružení" na adresu Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí.
b) souhlasí
jako vlastník nemovitosti s umístěním sídla "Rodičovského sdružení při ZŠ Hradec nad
Moravicí" na adresu Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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17.20.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost SHČMS, SDH Jakubčovice o individuální dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši
10.000,00 Kč na náklady spojené s konáním akce - slavnostní předání nového zásahového
automobilu TATRA TERRNO CAS 20-S2R do užívání JSDH Jakubčovice.
b) schválila
individuální dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000,00 Kč SHČMS, SDH
Jakubčovice, na náklady spojené s konáním akce slavnostní předání nového zásahového
automobilu TATRA TERRNO CAS 20-S2R do užívání JSDH Jakubčovice.

18.20.2016/RM
Rada města
schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč za výtvarné ztvárnění PF 2016.
19.20.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace starosty města ve věci jednání se společností Smurfit Kappa Czech s.r.o. , Žebrák
ve věci úpravy vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací v k.ú. Žimrovice.
20.20.2016/RM
Rada města
a) schválila
Rozpočtová opatření na rok 2016 dle předloženého materiálu v celkovém objemu 550 000,Kč.
b) vzala na vědomí
Uzavření smluv v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek na zakázky malého
rozsahu (rozšíření foyer kinosálu v Národním domě - stolařské práce a stavební úpravy
přízemí objektu MěÚ - sklenářské práce).

21.20.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace o dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovnic odboru financí MěÚ a o řešení
vzniklé situace
b) schválila
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Zajištění některých činností odboru financí odbornou firmou
c) schválila
Smlouvu o poskytování účetního poradenství
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu této smlouvy

22.20.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí odboru vnitřních věcí a
kultury
b) jmenovala
v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na návrh tajemnice MěÚ Hradec nad
Moravicí vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury paní Jitku Celtovou s účinností od 1.2.2016

23.20.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Nový organizační řád MěÚ Hradec nad Moravicí
b) schválila
Organizační řád MěÚ Hradec nad Moravicí

24.20.2016/RM
Rada města
schválila
Darovací smlouvu mezi městem a společností Branomarket s.r.o. Hradec nad Moravicí na
věcný dar ve výši 3 795,- Kč.
25.20.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Návrh cen za kopírování a za pronájem společenské místnosti
b) schválila
Ceník kopírování a ceník pronájmu společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí dle
přílohy s účinností od 19.1.2016.
26.20.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
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žádost SDH Hradec nad Moravicí o povolení užívání symbolů města.
b) schválila
žádost SDH Hradec nad Moravicí o povolení užívání městského znaku tak, aby byla
zachována jejich stylizace, heraldické prvky a proporce.
c) schválila
žádost SDH Hradec nad Moravicí o úpravu znaku města do podoby loga SDH Hradec nad
Moravicí dle předložené a v podkladech pro 20. radu města založeného materiálu.
27.20.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložené srovnání nabídek pojištění lesů v majetku města zpracovanou pojišťovací
společností RESPECT OSTRAVA, s. r.o. Ostrava .
b) doporučila
Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí uzavřít smlouvu na pojištění lesů v majetku města
s Českou pojišťovnou a.s. s ročním pojistným ve výši 20 575,- Kč.
28.20.2016/RM
Rada města
a) revokovala
usnesení RM č.23.18.2015 b) ze dne 21.12.2015.
Citace usnesení : Rada města schválila individuální dotaci Pěveckému sboru Křížkovský v
Opavě ve výši 10 000,- Kč v roce 2016 na koncertní vystoupení včetně dopravy.
b) schválila
poskytnutí finančního daru Pěveckému sboru Křížkovský v Opavě ve výši 10 000,- Kč v roce
2016 na koncertní vystoupení včetně dopravy.
29.20.2016/RM
Rada města
neschválila
Podání žádosti o dotaci na stavbu šaten u hřiště v Hradci nad Moravicí
30.20.2016/RM
Rada města
schválila
Nominaci místostarosty Romana Celty jako zástupce do Euroregionálního řídícího výboru
Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A
Česká republika - Polsko
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Zpracovala :
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.
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