Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

26.

ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

16. května 2016

v kanceláři starosty města
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.26.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 26. radu založeného materiálu.
2.26.2016/RM
Rada města

2.strana usnesení č. 26 RM

a) vzala na vědomí
žádost o navýšení rozpočtu Mateřské školy Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti .
b) doporučila
Zastupitelstvu města provést rozpočtová opatření tak, že finanční částka ve výši 100.000,- Kč z
kapitoly starosty města č.6112 nespecifikované rezervy bude převedena do rozpočtu PO MŠ Hradec
nad Moravicí za účelem opravy havarijního stavu šaten MŠ Hradec nad Moravicí.
3.26.2016/RM
Rada města
a) revokovala
usnesení RM č. 26.23.2016/RM ze dne 14.03.2016 ve znění:
Rada města schválila v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., PO
města MŠ Hradec nad Moravicí převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2015 z hlavní a doplňkové činnosti ve výši 21 816,- Kč do rezervního fondu ve výši 11
816,- Kč a fondu odměn organizace ve výši 10 000,- Kč.
b) schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., PO města MŠ Hradec nad
Moravicí převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 z
hlavní a doplňkové činnosti ve výši 21 815,55 Kč do rezervního fondu ve výši 11 815,55 Kč a fondu
odměn organizace ve výši 10 000,- Kč.
4.26.2016/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 561/2004 Sb., povolení výjimky z počtu
dětí v Mateřské škole Hradec nad Moravicí pro školní rok 2016/2017 a to: I. Třída 25 dětí, II.Třída 28
dětí, III. Třída 28 dětí, IV. Třída 28 dětí.
5.26.2016/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, Darovací smlouvu na
finanční dar ve výši 5.000,00 Kč mezi společností LUXMAX ENERGY a.s.,Ostrava (IČ: 28591216) a
příspěvkovou organizaci města Mateřská škola Hradec nad Moravicí pro účely předškolního
vzdělávání.
b) 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, Darovací smlouvu na
finanční dar ve výši 5.000,00 Kč mezi společností Pavel Kuzník s.r.o., Hradec nad Moraicí
(IČ:27777057) a příspěvkovou organizaci města Mateřská škola Hradec nad Moravicí pro účely
předškolního vzdělávání.
c) 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, Darovací smlouvu na
finanční dar ve výši 2.000,00 Kč mezi Ing. Romanem Koukolem a příspěvkovou organizaci města
Mateřská škola Hradec nad Moravicí pro účely předškolního vzdělávání.
d) schválila
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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, Darovací smlouvu na
finanční dar ve výši 2.000,00 Kč mezi společností IBERIA TRADE s.r.o.,Opava (IČ:25823655) a
příspěvkovou organizaci města Mateřská škola Hradec nad Moravicí pro účely předškolního
vzdělávání.
e) 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, Darovací smlouvu na
finanční dar ve výši 999,00 Kč mezi panem Janem Findrikem a příspěvkovou organizaci města
Mateřská škola Hradec nad Moravicí pro účely předškolního vzdělávání.
f) 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, Darovací smlouvu na
finanční dar ve výši 2.000,00 Kč mezi Ing. Jiřím Kunertem a příspěvkovou organizaci města Mateřská
škola Hradec nad Moravicí pro účely předškolního vzdělávání. Darovací smlouva ze dne 25.2.2016.
g) 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, Darovací smlouvu na
finanční dar ve výši 2.000,00 Kč mezi Ing. Jiřím Kunertem a příspěvkovou organizaci města Mateřská
škola Hradec nad Moravicí pro účely předškolního vzdělávání. Darovací smlouva ze dne 3.3.2016.
h) 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, Darovací smlouvu na
věcný dar v celkové hodnotě 1,- Kč mezi společností EDUCO CENTRUM s.r.o., Krnov a příspěvkovou
organizaci města Mateřská škola Hradec nad Moravicí pro účely předškolního vzdělávání.

6.26.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
oznámení o pořádání veřejných produkcí a sportovních akcí na území města:
21.05.2016, Silesia Bike Marathon, sportovní závod, pořádá BSC Opava, místo konání území města,
hodina konání není upřesněna (jde o průjezd městem).
18.06.2016, Sportovní den Ostroj, a. s., podniková sportovní akce, pořádá společnost Ostroj a. s.,
Opava, místo konání sportovní areál Lama a TJ Hradec nad Moravicí, doba konání od 9 do 22 hodin.
24. - 25. 06. 2016, Hradecký slunovrat, kulturní a hudební festival, pořádá Silesia Art, z. ú. Opava,
místo konání areál Státního zámku Hradec nad Moravicí (nádvoří Červeného zámku), doba konání od
18 hodin (první den) do 24 hodin (druhý den).
25.06.2016, Kilpi Heroes Race, pořádá Spolek hrdinové, Opava, místo konání Mariánské louky
(prostranství před hotelem Belaria) + území města, doba konání od 8 do 24 hodin.

7.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
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žádost o individuální dotaci žadatelky paní Petry Tomanové, bytem Pod Hanuší 427, Hradec nad
Moravicí, ve výši 20 000 Kč, na účel nákupu materiálu pro zájmový volnočasový kroužek Šikulové,
který působí při základních školách Hradec nad Moravicí a Hradec nad Moravicí - Žimrovice.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč pro žadatelku paní Petru Tomanovou, bytem Pod
Hanuší 427, Hradec nad Moravicí, na nákup materiálu pro činnosti volnočasového kroužku Šikulové,
který působí při základních školách Hradec nad Moravicí a Hradec nad Moravicí - Žimrovice.
8.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost žadatele Matice slezská, místní odbor v Opavě, se sídlem Matiční 2a, 746 01 Opava, o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, ve výši 10 000 Kč, na spolufinancování
mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec 2016.
b) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 000 Kč, žadateli Matice slezská v Opavě, se sídlem
Matiční 2a, 746 01 Opava, na spolufinancování mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův
Hradec 2016.
9.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost žadatele Český svaz chovatelů - základní organizace Hradec nad Moravicí (ČSCH ZO Hradec
nad Moravicí)o poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč na celoroční činnosti organizace a pořádání
místní výstavy chovatelů.
b) schválila
poskytnutí dotace žadateli ČSCH ZO Hradec nad Moravicí, se sídlem Kopaninská 155, Chvalíkovice, ve
výši 14 000 Kč, na účel spolufinancování místní výstavy chovatelů drobného zvířectva v roce 2016.
10.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost organizace Matice slezská, místní odbor v Opavě. se sídlem Matiční 2a, 746 01 Opava, o
schválení mimořádné ceny Města Hradec nad Moravicí pro vítěze jubilejního 55. ročníku Mezinárodní
interpretační soutěže Beethovenův Hradec 2017 ve výši 5 000 Kč.
b) doporučila
zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2017 částku ve výši 5 000 Kč, která bude na základě darovací
smlouvy poskytnuta organizaci Matice slezská, místní odbor v Opavě, jako mimořádná cena Města
Hradec nad Moravicí pro vítěze 55. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v
roce 2017.

11.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
oznámení společnosti OSTROJ a. s. o pořádání podnikové celodenní akce s názvem Sportovní den
Ostroj a. s. dne 18.06.2016. Ohlášené místo konání je sportovní areál Lama a areál TJ Hradec nad
Moravicí, doba konání 9 - 22 hodin.
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b) vydala souhlasné stanovisko
ke konání sportovní akce pořádané společností OSTROJ a. s., ve sportovním areálu TJ Hradec nad
Moravicí, dne 18.06.2016, v době od 9 do 22 hodin.
c) pověřila
starostu města vydáním souhlasu s krátkodobým (jednodenním) pronájmem pozemků města, resp.
sportovního areálu TJ Hradec nad Moravicí.
12.26.2016/RM
Rada města
a) projednala
dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR týkající se informací o nakládání se silniční vegetací.
b) prohlašuje
že silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I/57 není a nikdy nebyla vlastnictvím Města Hradec
nad Moravicí.

13.26.2016/RM
Rada města
a) odložila
zakoupení vybavení pro členy JSDH Domoradovice ve výši do 37 000,- Kč.
b) schválila
poskytnutí finanční částky ve výši 12 000,- Kč na zakoupení podvozku pod hasičskou skříň PS12.
c) uložila
řešit zakoupení vybavení pro členy JSDH Domoradovice na poskytnutí finanční částky na nákup
podvozku pro hasičskou skříň PS12 v rámci schváleného rozpočtu města.

14.26.2016/RM
Rada města
odložila
zakoupení vybavení pro členy JSDH Kajlovec ve výši do 180 000,- Kč do 31.7.2016.

15.26.2016/RM
Rada města
a) projednala
stav lokality v okolí rodinného domu Kajlovec 103, v návaznosti na žádost manželů o opravu
komunikace parcela č. 1934/1 k.ú. Hradec nad Moravicí, zřízení veřejného osvětlení, zhotovení
poklopu šachtice kanalizace a opravu propadlého asfaltu v komunikaci.
b) uložila
zpracovat projektovou dokumentaci na opravu komunikace a zřízení veřejného osvětlení dle části a)
tohoto usnesení.

16.26.2016/RM
Rada města
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schválila
prodloužení obecní kanalizace na pozemku parcela č. 582/61 a 582/64, k.ú. Hradec nad Moravicí v
rámci stavby "Prodloužení komunikace a inženýrských sítí ulice Za Tratí, k.ú. Hradec nad Moravicí" a
na pozemku parcela č. 582/73, 582/63, 614/71 a 616/3, k.ú. Hradec nad Moravicí v rámci stavby
Prodloužení komunikace a inženýrských sítí ulice Branecká k.ú. Hradec nad Moravicí".

17.26.2016/RM
Rada města
a) schválila
kácení dvou kusů stromů - smrků na pozemku parcela č. 150, k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromů na Městský úřad Hradec nad Moravicí dle bodu a)
tohoto usnesení.
c) uložila
odboru majetku a investic zajistit náhradní výsadbu na pozemcích v majetku města.
18.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený Znalecký posudek o stanovení ceny motorového vozidla Tatra 148 CAS 32 RZ 67 - 61.
b) souhlasí
s prodejem výše uvedeného motorového vozidla za cenu 50 000,- Kč, což je cena o 16 400,- Kč nižší
než je cena uvedená v předloženém znaleckém posudku.
c) uložila
odboru majetku a investic nabídnout k prodeji motorové vozidlo Tatra 148 Cas 32 RZ OP 67 - 61 za
cenu 50 000,- Kč.
Z : ved. OMaI
T:
19.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na složení výběrové komise na akci "Zvýšení tribuny".
b) jmenovala
výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Zvýšení tribuny
v hale ZŠ" ve složení: Mgr. Radka Očadlíková, Jiří Magura, Ing. Milan Kolovrat.
20.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na složení výběrové komise na akci "Výměna oken MŠ Jakubčovice".
b) jmenovala
výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Výměna oken
MŠ Jakubčovice" ve složení: Bc. Gabriela Lacková, Václav Orlík, Ing. František Sonnek, Hana Sokolová,
Ing. Josef Hennig.
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21.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na složení výběrové komise na akci: "Výměna oken MŠ Žimrovice".
b) jmenovala
výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Výměna oken
MŠ Žimrovice" ve složení: Mgr. David Šrom, Marek Štec, Ing. Jan Lindovský, Emil Hennig, Mgr. Patrik
Orlík.
22.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na složení výběrové komise na akci: "Zateplení půdních prostor MŠ Žimrovice".
b) jmenovala
výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení nabídek a hodnocenía nabídek na akci:
"Zateplení půdních prostor MŠ Žimrovice" ve složení: Emil Hennig, Jiří Mojczek, Ing. Miroslav
Dosoudil.
23.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou RENESA-stavební firma s.r.o., IČ:
62305620.
b) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou RENESA-stavební firma s.r.o. IČ:
62305620.
c) schválila
Smlouvu o dílo mezi městem a společností GRASEKO s.r.o. Ostrava. na umělý trávník na koupaliště ve
výši 109 000,- Kč vč. DPH.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení.

24.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na složení výběrové komise na akci: "Oprava místní komunikace Jakubčovice".
b) jmenovala
výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci "Oprava místní
komunikace Jakubčovice" ve složení: Ing. František Sonnek, Václav Orlík, Hana Sokolová.
25.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise veřejné zakázky "Užitkové vozidlo pro
Technické služby Hradec nad Moravicí".
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b) rozhodla
ve veřejné zakázce " Užitkové vozidlo pro Technické služby Hradec nad Moravicí" na základě
doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Autoset Centrum ČR plus
s.r.o., Slezská Ostrava.
Nabídka uchazeče Autoset Centrum ČR plus s.r.o., Slezská Ostrava byla podána v souladu se
zadávacími podmínkami a byla vyhodnocena z hlediska účelnosti, efektivnosti a provozních nákladů
jako nejpřijatelnější.

26.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mysliveckého spolku Hradec Kalvárie o finanční dar ve výši 3000,- Kč na činnost mysliveckého
spolku v roce 2016.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč Mysliveckému spolku Hradec Kalvárie (IČ: 26612895) na
činnost spolku v roce 2016.
27.26.2016/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Obcí Branka u Opavy (IČ: 47812303), kterou
obec daruje městu finanční částku ve výši 1639,- 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 1.442,00 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 1.522,00 Kč na seřízení, přípravu a metrologické ověření
laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM.
d) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Obcí Chvalíkovice (IČ: 00849685), kterou obec
daruje městu finanční částku ve výši 1.062,00 Kč na seřízení, přípravu a metrologické ověření
laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM.
e) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Obcí Hlubočec (IČ: 00635430), kterou obec
daruje městu finanční částku ve výši 851,00 Kč na seřízení, přípravu a metrologické ověření
laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM.

28.26.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout nebytové prostory (prosklená místnost naproti vchodu do budovy MěÚ) v I. NP budovy
MěÚ Hradec nad Moravicí Opavská čp. 265 o výměře 12 m2 na jeden den v týdnu (čtvrtek) na dobu
neurčitou za cenu 4.000,-- Kč ročně + paušální poplatek za poskytované služby ve výši 1.200,-- Kč
ročně za účelem provozování pojišťovací činnosti pro občany města.
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b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
29.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o ukončení nájmu bytu č. 17 ve IV. NP bytového domu čp. 197 na ul. Opavská v Hradci nad
Moravicí dohodou ke dni 30. 4. 2016 ze zdravotních důvodů.
b) rozhodla
ukončit pronájem bytu dle části a) tohoto usnesení dohodou ke dni 30. 4. 2016
c) rozhodla
pronajmout uvolněný byt č. 17 v bytovém domě čp. 197 na ul. Opavská za standartních podmínek na
dobu určitou do konce roku 2017 s možností dalšího prodloužení v případě dodržování podmínek
nájmu bytu.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části c) tohoto usnesení
30.26.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
rozhodnutí Státní energetické inspekce o uložení pokuty za správní delikt

31.26.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku parc.č. 914 (ostatní plocha) o výměře asi 15 m2, část
pozemku parc.č. KN 1322 (ostatní plocha) o výměře asi 2040 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí za
účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení u přilehlých restaurací a cukráren a za účelem parkování
osobních aut a autobusů pro návštěvníky zámku.
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout pozemky dle části a) tohoto usnesení na úředních deskách a
internetu a předložit k projednání na příští schůzi rady města.
32.26.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města vypůjčit nebytový prostor vedle kinosálu v 2. NP Národního domu čp. 156 na
Podolské ul. v Hradci nad Moravicí
b) uložila
zveřejnit záměr města vypůjčit nebytové prostory dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit k rozhodnutí na dalším jednání RM.
33.26.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
vyslovit souhlas s podnájmem sportoviště za účelem uskutečnění firemního sportovního dne 18. 6.
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2016 v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou č. 6171200710 mezi městem a TJ Hradec nad
Moravicí ze dne 19. 3. 2008 s tím, že TJ předloží po uskutečnění každé takové akce výtěžek
z podnájmu od 1.1.2016.
b) vzala na vědomí
žádost ze dne 11. 5. 2016 o opětovné posouzení požadavku na vyčíslení podnájmu pronajatých
pozemků TJ Hradec nad Moravicí třetím stranám
34.26.2016/RM
Rada města
rozhodla
neschválit záměr města prodat pozemek p.č. 5/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 61
m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí

35.26.2016/RM
Rada města
rozhodla
neschválit záměr města prodat část pozemku p.č. 10/1 (vodní plocha, zamokřená plocha) k.ú.
Kajlovec
36.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Karla a Marcely Vavřínkových, Areál dobré pohody, s.r.o. Žimrovice o odkoupení pozemků
kolem budovy ADP v Žimrovicích o celkové výměře 1498 m2 dle zákresu v přiloženém snímku KM
b) nepřijala žádné usnesení
ve věci schválení záměru města prodat část pozemku p.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře cca 337 m2, část pozemku p.č. 7/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 1043 m2 a část
pozemku p.č. 9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 118 m2 vše v k.ú. Žimrovice
c) uložila
jednat s žadateli o možnosti vlastní investice na zpevnění plochy na úkor snížení nájmu.

37.26.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat část pozemku p.č. 1218 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
asi 30 m2 v k.ú. Žimrovice
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat pozemek podle části a) tohoto usnesení po stanovenou dobu na úřední
desce a internetu a předložit na příštím jednání ZM k rozhodnutí
38.26.2016/RM
Rada města
a) odložila
rozhodnutí o ukončení pronájmu nebytových prostor v 1. NP budovy občanské vybavenosti na adrese
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Hradec nad Moravicí, Opavská čp. 265, sjednaný nájemní smlouvou č. 6000201601 ze dne 4. 1. 2016
v souladu s čl. III. odst. 1 ke dni 31. 5. 2016, nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční
výpovědní lhůty ke dni 31. 8. 2016
b) uložila
provést návrh vizualizace místnosti dle části a ) tohoto usnesení a předložit na jednání RM v termínu
do 30.9.2016.
39.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o finanční příspěvek na obnovu RD - nemovité kulturní památky na adrese Městečko 33,
Hradec nad Moravicí
b) rozhodla
finanční příspěvek neschválit
40.26.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města směnit pozemek p.č. KN 662/1 (trvalý travní porost) o výměře 8450 m2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Státní pozemkový úřad za pozemek p.č.
2058/2 (trvalý travní porost) o výměře 11270 m2 k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města
b) uložila
zveřejnit záměr města směnit pozemky podle části a) tohoto usnesení na úřední desce a internetu po
stanovenou dobu a předložit k projednání na červnovém zasedání zastupitelstva města
41.26.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno – služebnost,spočívající ve strpění vodovodní přípojky pro RD čp. 86 v jeho
vlastnictví přes pozemek p.č. 74 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
42.26.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vodovodní přípojky pro RD čp. 9 v jejich
vlastnictví přes pozemek p.č. 74 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
43.26.2016/RM
Rada města
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a) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění prodloužení komunikace ul. Branecká a ul. Za Tratí,
vodovodního řádu včetně přípojek, plynovodního řádu včetně přípojek, kanalizace dešťové včetně
přípojek, kanalizace splaškové včetně přípojek, veřejného osvětlení a sjezdů k novostavbám RD na
pozemku parc.č. 617 ve spoluvlastnictví města a na pozemcích parc.č. 614/71, 616/3, 582/63,
582/73, 582/24, 614/26, 582/61 a 582/64 vše k.ú. Hradec nad Moravicí 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
44.26.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 963/1 (lesní pozemek) k.ú. Jakubčovice o výměře 400 m2 na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou za cenu 400,-- Kč/ročně za účelem chovu včel
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
45.26.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost 1. Hradecké zemědělské a.s. o ukončení nájmu části pozemků p.č. 659/1 a p.č. 659/51 k.ú.
Hradec nad Moravicí, sjednaného nájemní smlouvou č. 6171200807 ze dne 6. 8. 2008, dohodou ke
dni 30. 4. 2016
b) rozhodla
v souladu s čl. VI nájemní smlouvy č. 6171200807 ze dne 6. 8. 2008 mezi městem a 1. HZ a.s. ukončit
pronájem části pozemků p.č. 659/1 a p.č. 659/51 k.ú. Hradec nad Moravicí dohodou ke dni 31. 5.
2016 za podmínky úhrady alikvotní části nájmu za rok 2016
c) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 659/1 (ostatní plocha) o výměře 6392 m2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí
d) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku dle části c) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit na příštím jednání RM k rozhodnutí.
46.26.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 659/51 (ostatní plocha) o výměře 2.500 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí
firmě CARMAN-WOOD, s.r.o. na dobu určitou do 20. 12. 2016 za cenu 2.500,-- Kč za celou dobu
nájmu za účelem dočasné skládky kulatiny
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
47.26.2016/RM
Rada města
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a) revokovala
usnesení Rady města Hradec nad Moravicí č. 29.23.2016 ze dne 14.3.2016 ve znění:
„ Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o počtu žádostí podaných v rámci dotačního programu na podporu sportu, kultury a
volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2016 a informaci o předpokládaném celkovém
objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, který činí 500
000 Kč.
b) schválila
navýšení předpokládaného objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu
stanoveného účelu uvedeného v části a) tohoto usnesení o 163 500 Kč.“
b) schválila
rozpočtová opatření na rok 2016 dle předloženého materiálu v objemu 213 500 Kč na celkovou výši
65.934.630 Kč.
Dále schválila vnitřní úpravy rozpočtu.
48.26.2016/RM
Rada města
schválila
žádost příspěvkové organizace Města Hradec nad Moravicí, Městské knihovny a IC Hradec nad
Moravicí o přijetí dotace z projektu " Česká knihovna", vypsané Moravskou zemskou knihovnou na
podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury v objemu max. 6 300,- Kč.

Zpracoval :

Jiří Mojczek,v.r. vedoucí odboru investic
Ověřil :
Jan Horák, v.r.

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.

