Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

45.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

17. července 2017
ve společenské místnosti
v budově městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí ke dni 30.6.2017, včetně zůstatků účtů fondů a
zůstatků úvěrů.
b) uložila
vedoucí odboru financí projednat se zástupci České spořitelny a.s. pobočka Opava, možnosti snížení
finančních poplatků za vedení účtů a poplatků za jednotlivé položky.
Z: vedoucí finančního odboru
2.45.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
navýšení počtu kontejnerů na sběr použitého textilu.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
3.45.2017/RM
Rada města
a) schválila
kácení 2 ks jehličnatých stromů na pozemku parcela č. 89/1, k.ú. Hradec nad Moravicí 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 za pokácené stromy.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
4.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Cenové nabídky firmy Albreko s.r.o. na rozšíření veřejného osvětlení v místní části Domoradovice na
pozemcích parcela č. 958, 969, 983 a 995, vše k.ú. Domoradovice.
b) rozhodla
o rozšíření vedení veřejného osvětlení o 1 nové svítidlo u bývalé školy v místní části Domoradovice.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
5.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost, o opravu komunikace na pozemku parcela č. 387, k.ú. Hradec nad Moravicí - část ulice
Smetanova.
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b) uložila
nacenit opravu komunikace dle bodu a) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost občanů o opravu části ulice Žižkova - komunikace na pozemcích parcela č. 613/9, 613/8,
613/7, 613/6 a 613/5, k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
jednat s vlastníky pozemků uvedených v části a) tohoto usnesení o převodu pozemků (darování).
Z: vedoucí odboru majetku a investic + Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
7.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace týkající se možnosti zakoupení defibrilátoru pro JSDH Hradec nad Moravicí.
b) schválila
zakoupení defibrilátoru pro JSDH Hradec nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
8.45.2017/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Učebny pro výuku pracovní výchovy, ZŠ a MŠ Žimrovice
do programu Místní akční skupiny Opavsko z.s. dle 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z
Integrovaného regionálního operačního programu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
9.45.2017/RM
Rada města
a) schválila
výši nájmu v bytech ve vlastnictví města v min. výši 51,70 Kč /m2 měsíčně od 1. 8. 2017 u nově
sepsaných nájemních smluv.
b) pověřila
sociální komisi projednáním výše nájemného v nově rekonstruovaném bytě čp. 590 Hradec nad
Moravicí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
10.45.2017/RM
Rada města
a) projednala
možností navýšení nájmu z důvodu stavebních úprav, tj. výměny oken v bytovém domě č.p. 590,
Hradec nad Moravicí.
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b) schválila
navýšení nájmu na základě ust. § 2250 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v bytech ve
vlastnictví města v bytovém domě č. p. 590, Hradec nad Moravicí mimo 3 bytů v tzv. nástavbě z
důvodu provedených stavebních úprav tj. výměny oken, které mají za následek úspory energie, ve
výši 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně od 1. 1. 2018.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
11.45.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o probíhajících investičních akcích.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
12.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace týkající se zadávání veřejných zakázek a profilu zadavatele města Hradec nad Moravicí.
b) schválila
úpravu vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek - II. kategorie (do 350.000 Kč bez DPH včetně).
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
13.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o rozšíření chodníku a následnou výstavbu plotu u domu čp. 107 v Jakubčovicích.
b) neschválila
rozšíření chodníku a následnou výstavbu plotu u domu čp. 107 v Jakubčovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
14.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce: "Oprava místních komunikací ve Městě Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava místních komunikací ve Městě Hradec nad Moravicí" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
Benkovice u autobusové zastávky: COLAS CZ, a.s.
Žimrovice - ulice Pilarka: COLAS CZ, a.s.
Žimrovice - ulice Mlýnská: COLAS CZ, a.s.
Kajlovec - u MŠ: COLAS CZ, a.s.
Kajlovec - u kravína: COLAS CZ, a.s.
Hradec - propojka ulic Gudrichova, Podolská: COLAS CZ, a.s.
c) vzala na vědomí
smlouvy o dílo na předmětné komunikace mezi městem Hradec nad Moravicí a společností COLAS CZ
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a.s., IČ: 26177005.
d) schválila
smlouvy o dílo na předmětné komunikace mezi městem Hradec nad Moravicí a společností COLAS CZ
a.s., IČ: 26177005.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv dle bodu d) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
15.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce: "MŠ Jakubčovice - oprava střešní krytiny".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "MŠ Jakubčovice - oprava střešní krytiny" na základě doporučení výběrové komise
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MG NOW s.r.o.
Nabídková cena 387 822,12,- Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností MG NOW s.r.o., IČ: 04451163.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností MG NOW s.r.o., IČ: 04451163.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
16.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
geometrické zaměření skutečného stavu obou kamenných zdí na Zámecké ulici vzhledem ke
katastrální mapě, k hranicím a k vlastnictví předmětných pozemků.
b) rozhodla
vypsat výběrové řízení na zhotovitele nové opěrné zdi (stavební úpravy zbořené zdi) ve spodní části
Zámecké ul.v Hradci nad Moravicí (havárie).
Z: vedoucí odboru majetku a investic

17.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh nájemní smlouvy mezi městem Hradec nad Moravicí a Církevní základní školou
svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí se zapracováním připomínek rady města na minulé schůzi
(ukončení nájmu).
b) rozhodla
pronajmout nebytové prostory (výstavní místnosti + příslušenství) v 1. NP budovy Národní školy na
Zámecké ulici čp. 313 v Hradci nad Moravicí na pozemku parc.č. 1346 k.ú. Hradec nad Moravicí
Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, IČ: 00849821, na dobu určitou od 1. 7.
2017 do 31. 8. 2020 za cenu nájmu 1,-- Kč za celou dobu nájmu za účelem výuky žáků základní školy.
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c) rozhodla
rozšířit pronajímané nebytové prostory o učebnu + integrované sociální zařízení v 1. NP budovy
Národní školy na Zámecké ul. čp. 313 v Hradci nad Moravicí na pozemku parc.č. 1346 k.ú. Hradec nad
Moravicí Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí, IČ:47813504, za účelem výuky hudby ve
všech oborech a výtvarných předmětů, jakož i dalších uměleckých činností v souladu s odborným
zaměřením ZUŠ formou dodatku č. D1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 617121360/06 ze
dne 31. 8. 2006. V ostatních ujednáních se nájemní smlouva nemění.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části b) tohoto usnesení a k podpisu dodatku č. D1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor dle části c) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

18.45.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vodovodní přípojky a plynovodní přípojky
pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 21/1 k.ú. Bohučovice v jeho vlastnictví přes pozemek p.č.
1537 k.ú. Bohučovice 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.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

19.45.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost spočívající ve strpění venkovního vedení NN pro novostavbu RD na
pozemku parc.č. 20 k.ú. Filipovice v jeho vlastnictví přes pozemek p.č. 251 k.ú. Filipovice 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
žadatelé.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
20.45.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemní přípojky NN
pro pozemek parc.č. KN 1280/1 k.ú. Hradec nad Moravicí (Andrea Greiner) přes pozemek parc.č. KN
1281/1 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí 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.
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b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

21.45.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout části pozemků parc.č. 3/8 (ostatní plocha) o výměře asi 100 m2,
parc.č. 10 (ostatní plocha) o výměře asi 130 m2 a parc.č. 82 (ostatní plocha) o výměře asi 60 m2 vše v
k.ú. Žimrovice.
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout části pozemků dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu a předložit na dalším jednání RM k rozhodnutí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

22.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
ústní žádost Ing. Berkuse, zástupce Opavské lesní a.s., odborného lesního hospodáře, který navrhuje
upravit uzavřenou Smlouvu o spolupráci ze dne 30. 12. 2015 o možnost přijímání příslušných dotací
na hospodaření v obecních lesích včetně žádosti a vyúčtování přímo Opavskou lesní a.s., jako
odborného lesního hospodáře, formou dodatku k uzavřené smlouvě.
b) rozhodla
ponechat uzavřenou smlouvu o spolupráci ve stávajícím rozsahu se stejnými podmínkami.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

23.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost firmy Projekt 2010, s.r.o. Ostrava o souhlas s realizací stavby "Rekonstrukce vodovodního řádu
Žimrovice, ul. Meleček" na pozemcích města a žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě.
b) rozhodla
zřídit pro a.s. SMVaK Ostrava, se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 45193665,
věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění rekonstrukce vedení vodovodního řádu přes
pozemky p.č. 1019 (orná půda), p.č. 930 (trvalý travní porost), p.č. 931/1 (ostatní plocha), p.č. 309
(ostatní plocha) a p.č. 253 (ostatní plocha) vše v k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města za jednorázovou
náhradu 50,-- Kč/m2 bez DPH. Vypracování smlouvy, geometrický plán a správní poplatek za
zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části b) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
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24.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, ze dne 10. 7. 2017 o
vyřazení majetku, který má toto příspěvková organizace svěřen ve správě městem Hradec nad
Moravicí, dle předloženého seznamu.
b) schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková organizace
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, dle předloženého seznamu.
Z: místostarosta

25.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádosti příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, ze dne 24. 6. 2017
a ze dne 29. 6. 2017 na vyřazení majetku, který má toto příspěvková organizace svěřen ve správě
městem Hradec nad Moravicí, dle předložených seznamů.
b) schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková organizace
Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, dle seznamů přiložených k žádostem ze dne 17. 5.
2017 a ze dne 29. 6. 2017.
Z: místostarosta

26.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice o převedení finančních
prostředků ve výši 24 054 Kč z rezervního fondu do investičního fondu této příspěvkové organizace a
použití uvedených finančních prostředků v roce 2017.
b) schválila
v roce 2017 převod finančních prostředků ve výši 24 054 Kč z rezervního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice do investičního fondu této příspěvkové
organizace a použití uvedených finančních prostředků v roce 2017.
Z: místostarosta
27.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 24. 5. 2017 o
souhlas s přijetím věcného daru od společnosti OSTROJ a.s., se sídlem Opava, Těšínská 1586/66, IČ
451 93 681.
b) souhlasí
s přijetím věcného daru - technické stavebnice MERKUR M8 v částce 3 646 Kč Základní školou Hradec
nad Moravicí, okres Opava, příspěvkovou organizací od společnosti OSTROJ a.s., se sídlem Opava,
Těšínská 1586/66, IČ 451 93 681; přijatý věcný dar bude použit pro vzdělávací účely žáků této školy.
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Z: místostarosta

28.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
přípis společnosti TQM - holding s.r.o. ze dne 22. 6. 2017, který se týká posouzení změny jízdního
řádu od 3.9.2017 na lince 900262.
b) rozhodla
ve věci přípisu společnosti TQM - holding s.r.o. ze dne 22. 6. 2017, který se týká posouzení změny
jízdního řádu od 3.9.2017 na lince 900262, tak, že s předloženým návrhem souhlasí.
c) vzala na vědomí
přípis Odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 16. 6.
2017, který se týká návrhu železničního jízdního řádu na období 2017/2018, bez připomínek.
Z: místostarosta
29.45.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres
Opava, zastoupené ředitelkou PhDr. Markétou Beyerovou, ze dne 22. 6. 2017, a žádost příspěvkové
organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, zastoupené ředitelem Romanem Celtou, ze dne
10. 7. 2017, ve věci navýšení neinvestičních příspěvků města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele
z důvodu novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě s tím, že rozhodnutí o těchto žádostech je v působnosti zastupitelstva města.
b) schválila
v souvislosti se změnou platových tarifů provedenou nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, platové výměry PhDr. Mgr. Markéty Beyerové, ředitelky Městské
knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, a pana
Romana Celty, ředitele Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace dle
předloženého a v podkladech pro 45. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí založeného materiálu.
c) doporučila
Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí vyhovět žádosti příspěvkové organizace Městská knihovna
a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, zastoupené ředitelkou PhDr. Markétou
Beyerovou, ze dne 22. 6. 2017, a žádosti příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad
Moravicí, zastoupené ředitelem Romanem Celtou, ze dne 10. 7. 2017, ve věci navýšení neinvestičních
příspěvků města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele z důvodu novelizace nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Z: místostarosta
30.45.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
Zápisy z jednání komisí rady města.
Z: tajemnice MěÚ
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31.45.2017/RM
Rada města
a) projednala
činnost členů Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, která je vykonávána nad rámec povinností
především ve dnech pracovního klidu, za období leden - červen 2017.
b) schválila
poskytnutí finančního daru členům Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, kteří vykonávají
činnost nad rámec svých povinností především ve dnech pracovního klidu (období leden - červen
2017).
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu darovacích smluv podle části b) tohoto usnesení a podle přiloženého
materiálu (přehled činnosti).
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
32.45.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
kontrolu plnění usnesení.
Z: tajemnice MěÚ
Zpracovala: Ing. Hana Vaculová, 21.7.2017

Ověřil :
Emil Hennig, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

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.

10. strana usnesení RM č. 45

