Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

24.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

4.dubna 2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Přijatá usnesení :
1.24.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 24. radu založeného materiálu.

2.24.2016/RM
Rada města
schválila
na základě doplnění informací podání žádosti o dotaci na realizaci stavebních prací projektu: Stavební
úpravy KD Domoradovice - zateplení a výměna oken, vč. změny zdroje do Operačního programu
Životního prostředí,prioritní osa 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov
3.24.2016/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci stavebních prací projektu: Zateplení a výměna oken bytového
domu č. p. 197, Hradec nad Moravicí do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický
cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
4.24.2016/RM
Rada města
a) schválila
pokácení 2 ks uschlých smrků, 8 ks bříz a úpravu živého plotu v MŠ Hradec nad Moravicí
b) uložila
kácení smrků a bříz a úpravu keřů zajistit při dodržení bezpečnostních předpisů svépomocně nebo
přes TS Hradec nad Moravicí
5.24.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vedení přípojky kanalizace dešťové pro RD
čp. 181 v jejím vlastnictví v služebném pozemku p.č. 359 k.ú. Žimrovice ve vlastnictví Města Hradec
nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč, geometrický plán a správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí žadatelka
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
6.24.2016/RM
Rada města
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a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění plynovodní přípojky a vodovodní přípojky ke
stavbě RD na pozemku p.č. 53/2 k.ú. Žimrovice přes služebný pozemek p.č. 253 (ostatní plocha) k.ú.
Žimrovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč, geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování uhradí žadatel. Současně schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím
související.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
7.24.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění rozšíření podzemní
přípojky NN pro pozemek parc.č. KN 93/1 k.ú. Domoradovice (Hlaváč) přes pozemek parc.č. KN 995
(ostatní plocha) a pozemek p.č. 992 (ostatní plocha) v k.ú. Domoradovice ve vlastnictví města za
jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Současně schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s
tím související. Vypracování příslušných smluv, geometrický plán, správní poplatek za zavkladování
zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
8.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k městem podané žádosti na investiční akce ve městě Hradec nad
Moravicí
b) uložila
v souvislosti s plánovanou realizací rekonstrukce vodovodu v lokalitě Meleček připravit projektovou
dokumentaci pro odkanalizování této lokality (dešťová kanalizace)
9.24.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 963/1 (lesní pozemek) k.ú. Jakubčovice o výměře
400 m2
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku dle části a) tohoto usnesení po stanovenou dobu na
úřední desce a internetu a předložit na dalším jednání RM k rozhodnutí
10.24.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 659/51 (ostatní plocha) o výměře 2.500 m2 v
k.ú. Hradec nad Moravicí
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu a předložit na dalším jednání RM k rozhodnutí
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11.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
v návaznosti na usnesení 7.21.2016/RM ze dne 8.2.2016 dopis TJ Hradec nad Moravicí ze dne
16.3.2016 ve věci podnájmu pronajatých pozemků v areálu TJ.
b) rozhodla
v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva z 31.3.2016 nevyžadovat vyčíslení podnájmů sportoviště
12.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výsledky výběrového řízení na Stavební úpravy KD v Domoradovicích - zateplení a výměna oken vč.
změny zdroje tepla.
b) schválila
výsledky výběrového řízení na Stavební úpravy KD v Domoradovicích - zateplení a výměna oken vč.
změny zdroje tepla
13.24.2016/RM
Rada města
a) schválila
úpravy rozpočtu č.4/16 dle přílohy.
b) vzala na vědomí
informaci o havarijním stavu koupaliště a o způsobu řešení
c) uložila
požadovat zpracování technického řešení a záruku
d) uložila
použít finanční prostředky z výsledku hospodaření TS příp. z finančních prostředků vázaných na
sportoviště (1, 7 mil. Kč - spol. Lama)
14.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o individuální dotaci ve výši 12 000 Kč, na uspořádání jednodenních Pivních slavností v Hradci
nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 8 000 Kč na uspořádání jednodenních Pivních slavností v
Hradci nad Moravicí.
15.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Žádost o individuální dotaci žadatele SDH Žimrovice, zastoupeného panem Jiřím Křížem, ve výši 6 500
Kč, na spolufinancování nákladů vynaložených na akci Oslava MDŽ.
b) schválila
Poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 6 500 Kč na spolufinancování nákladů na akci Oslava MDŽ,
která se uskutečnila dne 11. 03. 2016 v Žimrovicích.
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16.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o příspěvek na činnost Klubu seniorů Žimrovice v roce 2016.
b) rozhodla
o poskytnutí finančního daru na činnost Klubu seniorů v Žimrovicích v roce 2016 ve výši 8 000,- Kč.
17.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o povolení užití znaku města Hradec nad Moravicí na reklamních zápalkách, resp. o svolení
vydání cca 300 ks zápalkových nálepek se znakem města pro sběratele - filumenisty.
b) schválila
žádost o povolení užití znaku města Hradec nad Moravicí na reklamních zápalkách, resp. o svolení
vydání zápalkových nálepek se znakem města pro sběratele - filumenisty.
18.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Žádost o individuální dotaci žadatele ve výši 13 000 Kč, na tisk pohlednic s vyobrazenými památkami
města Hradec nad Moravicí, za účelem propagace města a jeho turistických cílů.
b) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 6 500 Kč na tisk pohlednic s památkami města Hradec nad
Moravicí.
19.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o individuální dotaci žadatele Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, ve výši 7 000 Kč, za účelem zajištění kulturního programu s
cílem prezentace města Hradec nad Moravicí na akci Otevírání turistické sezóny, kterou pořádá
destinační management turistické oblasti Opavské Slezsko.
b) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 7 000 Kč za účelem zajištění kulturního programu a
prezentace města Hradec nad Moravicí na akci Otevírání turistické sezóny, kterou pořádá destinační
management turistické oblasti Opavské Slezsko dne 07. 05. 2016 v Hradci nad Moravicí.
20.24.2016/RM
Rada města
a) schválila
navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci města TS Hradec nad Moravicí o částku 136 630,- Kč.
b) doporučila
zastupitelstvu přijmout uvedenou úpravu rozpočtu podle bodu a) tohoto usnesení
21.24.2016/RM
Rada města
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schválila
přijetí dotace z grantového programu VISK 3 pro rok 2016 ve výši 95 000,- Kč na modernizaci
multimediální studovny a pořízení modulu Z39.50 client, pro PO města Městská knihovna a IC Hradec
nad Moravicí .
22.24.2016/RM
Rada města
a) schválila
Prolongaci pojistné smlouvy č. 8001209715 na skupinové cestovní pojištění pro Město Hradec nad
Moravicí mezi pojistitelem AIG Europe Limited, organizační složkou pro ČR, Praha 1 a městem na
pojistné období od 1.5. 2016 do 30.4.2017. Zálohové roční pojistné činí 1300 Kč.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č.8001209715 dle části a) tohoto usnesení.
23.24.2016/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 98 27 07-0131/2010
mezi Českou Poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ:47114983 a Městem
Hradec nad Moravicí.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku č. 2 dle části a) tohoto usnesení.

24.24.2016/RM
Rada města
jmenovala
do dílčí inventarizační komise - budovy MěÚ dalšího člena inventarizační komise a to pana Ing. Jana
Vaňka.
25.24.2016/RM
Rada města
a) schválila
Pojistnou smlouvu č. 8603305165 mezi Městem Hradec nad Moravicí a Kooperativa pojišťovna a.s.,
se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8 IČ: 47116617) na pojištění odpovědnosti zaměstnanců města za
období od 1.5.2016 až 30.4.2017.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.

26.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o individuální dotaci žadatele SDH Jakubčovice, ve výši 15 000 Kč, na zájmovou a sportovní
činnosti mladých hasičů SDH Jakubčovice.
b) schválila

7.strana usnesení č. 24 RM

poskytnutí individuální dotace žadateli SDH Jakubčovice, ve výši 15 000 Kč, na zájmovou a sportovní
činnosti mladých hasičů SDH Jakubčovice.
27.24.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o individuální dotaci žadatele ve výši 28 000 Kč, na podporu mezinárodních setkání
partnerských měst (Polsko, Slovensko) a sportovní turnaj dětí ve florbalu a stolním tenise.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace žadateli ve výši 20 000 Kč, na podporu mezinárodních setkání
partnerských měst (Polsko, Slovensko) a sportovní turnaj dětí ve florbalu a stolním tenise.

Zpracovala :
Ing. Hana Vaculová

Ověřil :
MUDr. Pavel Selingr

Josef Vícha, 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.

