Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

46.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

14. srpna 2017

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

Přijatá usnesení :
1.46.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 46. radu založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
2.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi
Moravskoslezským krajem (poskytovatel) a Základní školou Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace (příjemce) v rámci vyhlášeného dotačního programu
"Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání
osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017".
b) schválila
přijetí finančních prostředků ve výši 90 000 Kč z programu MSK "Podpora aktivit v oblastech
využití volného času dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením a
podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017" pro příspěvkovou organizaci Základní škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
Z: vedoucí odboru financí
3.46.2017/RM
Rada města
a) schválila
přílohu č. 3 - Movitý majetek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby
Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, v aktualizovaném znění ke dni 30.6.2017 ve
výši 4 326 592,84 Kč.
b) schválila
přílohu č. 2 - Movitý majetek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace v aktualizovaném znění ke dni
30.6.2017 ve výši 616 508 Kč.
c) vzala na vědomí
poskytnuté informace o darovaném movitém majetku příspěvkové organizace Mateřská
škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
d) vzala na vědomí
poskytnuté informace o darovaném movitém majetku u příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Žimrovice, Meleček 91, Žimrovice.
Z: vedoucí odboru financí

4.46.2017/RM
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Rada města
vzala na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí ke dni 31.7.2017, včetně zůstatků
fondů, úvěrů a půjček.
Z: vedoucí odboru financí
5.46.2017/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 5/2017 ve výši 105 500 Kč v příjmech i výdajích.
Z: vedoucí odboru financí
6.46.2017/RM
Rada města
a) ruší
místo pro uzavírání manželství – Hradec nad Moravicí č. p. 313, obřadní síň, s účinností ode
dne 15. 08. 2017.
b) určila
místo pro uzavírání manželství – Hradec nad Moravicí č. p. 265, obřadní síň, s účinností ode
dne 15. 08. 2017.
c) rozhodla
stanovit dobu pro uzavírání manželství takto: první pátek v měsíci 9–12 hodin a první sobotu
v měsíci 9–14 hodin, s účinností ode dne 15. 08. 2017.
d) rozhodla
nevybírat provozní poplatek u sňatečných obřadů konaných první pátek v měsíci, v době od
9–12 hodin, v místě určeném radou města pro uzavírání manželství (Hradec nad Moravicí č.
p. 265, obřadní síň).
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

7.46.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout části pozemků parc.č. 3/8 (ostatní plocha) o výměře asi 65 m2 a parc.č. 10
(ostatní plocha) o výměře asi 65 m2 vše v k.ú. Žimrovice na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou za cenu 5,-- Kč/m2, tj. 650,-- Kč ročně s podmínkou zajištění přístupu a
příjezdu k pozemku parc.č. 3/9 v k.ú. Žimrovice.
b) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 10 (ostatní plocha) o výměře asi 65 m2 vše v k.ú. Žimrovice
na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu 5,-- Kč/m2, tj. 325,-- Kč ročně.
c) rozhodla
pronajmout části pozemků parc.č. 3/8 (ostatní plocha) o výměře asi 35 m2 a parc.č. 82
(ostatní plocha) o výměře asi 60 m2 vše v k.ú. Žimrovice na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou za cenu 5,-- Kč/m2, tj. 475,-- Kč ročně.
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d) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemních smluv dle částí a), b) a c) tohoto usnesení.
e) uložila
oslovit ostatní nájemce obecních pozemků v této lokalitě (bývalý náhon) z důvodu narovnání
výše jednotlivých nájmů, sjednaných v minulosti.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
8.46.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení podzemní
přípojky NN 0,4 kV pro RD čp. 27 na pozemku parc.č. KN st.72/1 k.ú. Bohučovice přes
pozemek parc.č. KN 1537 (ostatní plocha) v k.ú. Bohučovice ve vlastnictví města za
jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Předpokládaný rozsah omezení obecního
pozemku věcným břemenem činí 1 m. 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.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
9.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení pozemku parc.č. st.77 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 366 m2,
jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 55, dále pozemku parc.č. 86/2 (zahrada)
o výměře 959 m2 a pozemku parc.č. 86/3 (zahrada) o výměře 48 m2 vše v k.ú. Domoradovice
za kupní cenu 600.000,-- Kč.
b) schválila
záměr města prodat pozemek parc.č. st.77 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 366 m2,
jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 55, dále pozemek parc.č. 86/2 (zahrada)
o výměře 959 m2 a pozemek parc.č. 86/3 (zahrada) o výměře 48 m2 vše v k.ú.
Domoradovice.
c) uložila
zveřejnit záměr města prodat nemovitosti dle části b) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit na jednání ZM v měsíci září.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
10.46.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města směnit dva podíly ve výši 2/74, tj. celkem 4/74, z podílového
spoluvlastnictví pozemku parc.č. 617 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Hradec nad
Moravicí o výměře 1661 m2 ve vlastnictví fyzických osob za část pozemku parc.č. 2162/1
(ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 45 m2 a část pozemku parc.č. 2117 (trvalý travní
porost) o výměře 45 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
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b) uložila
zveřejnit záměr města směnit nemovitosti dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit k projednání na nejbližším jednání ZM.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
11.46.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
doporučit zastupitelstvu města odkoupit pozemek parc.č. st.61 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 333 m2 v k.ú. Jakubčovice, jehož součástí je rodinný dům čp. 54 za cenu 200,-Kč/m2 pozemku, tj. celkem za budovu a pozemek 66.000,-- Kč.
b) uložila
předložit nabídku na odkoupení nemovitostí dle části a) tohoto usnesení na nejbližším
zasedání ZM.
c) uložila
starostovi města jednat s vlastníky nemovitostí o kupní ceně dle doporučení rady města a
výsledek předložit na zasedání ZM v měsíci září.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
12.46.2017/RM
Rada města
a) doporučila
zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí schválit přijetí daru, tj. části pozemku parc.č.
218/1 (zahrada) o výměře 4 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí . Poplatky s tím související uhradí
město.
b) uložila
předložit nabídku na darování pozemku dle části a) tohoto usnesení na nejbližším zasedání
ZM.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
13.46.2017/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 opěrné zdi na ulici Zámecká".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava opěrné zdi na ulici Zámecká" zveřejnit opětovně záměr na výběr
zhotovitele uvedené stavby s termínem realizace 25.9. - 30.11. a výsledek výběrového řízení
předložit na příští zasedání zastupitelstva města.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
14.46.2017/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
poptávkové řízení na akci "chodník Na Vyhlídce".
b) schválila
poptávkové řízení na akci "chodník Na Vyhlídce".
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Stavba Šafrán s.r.o.,
IČ: 29391687.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
15.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenové nabídky na opravu dešťové kanalizace v Jakubčovicích.
b) schválila
cenové nabídky na opravu dešťové kanalizace v Jakubčovicích:
havárie kanalizace v pořadí:
1) STAMEX spol. s r.o., cena: 174 763,63 Kč bez DPH,
2) Pavel Pavelek, cena: 198 185,29 Kč bez DPH,
3) S kontrol s.r.o., cena: 203 988,51 Kč bez DPH,
4) Lubomír Hrabina, cena: 299 581,21 Kč bez DPH.
kanalizace pod budoucím chodníkem v pořadí:
1) STAMEX spol. s r.o., cena: 42 229,09 Kč bez DPH,
2) S kontrol, cena: 80 345,65 Kč bez DPH,
3) Pavel Pavelek, cena: 84 998 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
16.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o investičních akcích MŠ Kajlovec - výměna oken, rekonstrukce ZTI a podlah;
Rekonstrukce bytu; MŠ Hradec - rekonstrukce kuchyně, Žimrovice čp. 61 - výměna střešní
krytiny, MŠ Jakubčovice - oprava střešní krytiny.
b) schválila
předložené vícepráce u investičních akcí: MŠ Kajlovec - rekosntrukce ZTI; Rekonstrukce bytu;
Žimrovice čp. 61 - výměna střešní krytiny, MŠ Jakubčovice - oprava střešní krytiny.
c) vzala na vědomí
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Unicont
Opava.
d) schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Unicont
Opava.
e) vzala na vědomí
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Michal
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Schaffartzik s.r.o.
f) schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Michal
Schaffartzik s.r.o.
g) schválila
rekonstrukci elektroinstalace v budově MŠ Kajlovec do 40 000 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
17.46.2017/RM
Rada města
schválila
darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Moravskoslezským krajem se sídlem
28. října 117, Ostrava (IČO: 70890692), na základě které město přijímá peněžitý dar ve výši
20 000,- Kč v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek
komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji".
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
18.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený znalecký posudek o stanovení ceny motorového vozidla AVIA A21.FURGON RZ
4T79459.
b) souhlasí
s prodejem výše uvedeného motorového vozidla.
c) uložila
odboru majetku a investic nabídnout k prodeji motorové vozidlo AVIA A21.1 Furgon RZ
4T79459.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
19.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o položení asfaltového povrchu na komunikaci pozemek parcela č. 196/1, k.ú.
Benkovice.
b) rozhodla
zařadit požadovaný úsek komunikace na pozemku parcela č. 196/1, k.ú. Benkovice do
cenové nabídky na opravu komunikací.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

20.46.2017/RM
Rada města
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a) schválila
kácení 2 ks stromů na pozemcích ve vlastnictví města - topol na pozemku parcela č. 992, k.ú.
Domoradovice a jasan na pozemku parcela č. 979, k.ú. Hradec nad Moravicí z důvodu
špatného stavu stromů.
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
21.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o instalaci sklopného parkovacího sloupku před vjezd do rodinného domu žadatele.
b) schválila
instalaci sklopného parkovacího sloupku dle části a) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
22.46.2017/RM
Rada města
jmenovala
pana Emila Henniga a pana Mgr. Petra Havrlanta, členy pracovní skupiny za účelem
specifikace investičních záměrů Hradec nad Moravicí ve spolupráci s Římskokatolickou
farností Hradec nad Moravicí.
Z: starosta města
23.46.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
uzavření pojistné smlouvy č. 2269268658 mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s. a
městem Hradec nad Moravicí, týkající se havarijního pojištění vozidel pro pojistné období od
12. 8. 2017 do 11. 8. 2018.
Z: místostarosta města
24.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výpověď pojistné smlouvy č. 8001233815 uzavřené mezi společností AIG Europe Limited a
městem Hradec nad Moravicí týkající se úrazového pojištění vedení města Hradec nad
Moravicí ze dne 20. 7. 2017 ze strany pojistitele ke dni 31. 8. 2017.
b) schválila
uzavření pojistné smlouvy mezi společností Colonnade Insurance S.A. jednající
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prostřednictvím organizační složky Colonnade Insurance S.A. a městem Hradec nad Moravicí
týkající se úrazového pojištění vedení města Hradec nad Moravicí s účinností od 1. 9. 2017
na dobu neurčitou.
c) zplnomocnila
starostu města Hradec nad Moravicí k podpisu pojistné smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
25.46.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
pojistit žáky mateřských škol zřízených městem Hradec nad Moravicí pro úraz (skupinové
úrazové pojištění) u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group dle
předloženého návrhu, a to počínaje dnem 6. 9. 2017.
b) zplnomocnila
starostu města Hradec nad Moravicí k podpisu pojistné smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
26.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, ze dne 4.
8. 2017 na vyřazení majetku, který má toto příspěvková organizace svěřen ve správě městem
Hradec nad Moravicí, dle k žádosti přiloženého seznamu.
b) schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, dle seznamu přiloženého k
žádosti ze dne 4. 8. 2017.
Z : místostarosta města
27.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost pana JUDr. Karla Valuška ze dne 7. 8. 2017 zastupujícího Tenisový klub seniorů Hradec
nad Moravicí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním 10. ročníku dvou tradičních otevřených
tenisových turnajů v roce 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí panu
JUDr. Karlu Valuškovi zastupujícímu Tenisový klub seniorů Hradec nad Moravicí formou
veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním 10. ročníku
dvou tradičních otevřených tenisových turnajů v roce 2017.
c) vzala na vědomí
žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Žimrovice ze dne 10. 8. 2017 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v
souvislosti s účastí sboru na oslavách 90. výročí založení Dobrovolného hasičského sboru
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Hybiach (SK) v roce 2017.
d) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí SH
ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Žimrovice formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s účastí sboru na oslavách 90. výročí založení Dobrovolného
hasičského sboru Hybiach (SK) v roce 2017.
e) zplnomocnila
starostu města Hradec nad Moravicí k podpisu veřejnoprávních smlouvy dle částí b) a d)
tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
28.46.2017/RM
Rada města
projednala
dopis paní Bc. Gabriely Lackové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad
Moravicí ze dne 14. 7. 2017 adresovaný Radě města Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta města
29.46.2017/RM
Rada města
schválila
změnu platového tarifu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice, v souvislosti s jeho zařazením do vyššího platového stupně dle započitatelné
praxe, a to dle předloženého a v podkladech pro 46. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí
založeného materiálu s účinností od 1. 9. 2017.
Z: místostarosta města
30.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o pronájem 6 parkovacích stání na pozemku parc. č. 1322 v kú Hradec nad Moravicí.
b) neschválila
pronájem 6 parkovacích míst na pozemku parc. č. 1322 v kú Hradec nad Moravicí v
bezprostřední blízkosti domu čp. 5, Městečko, Hradec nad Moravicí .
Z: tajemnice městského úřadu
31.46.2017/RM
Rada města
rozhodla
požádat o změnu jízdního řádu autobusové linky č. 900 262 provozované společností TQM holding s.r.o. u spoje č. 10 tak, aby příjezd do zastávky Opava, Východní nádraží byl uspíšen o
3 minuty (tj. v 5:19).
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Z: místostarosta města
32.46.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o přemístění pamětního kříže v Jakubčovicích.
b) neschválila
přemístění pamětního kříže v Jakubčovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
Zpracovala : Ing. Hana Vaculová, 16. 8. 2017
Ověřil:
MUDr. Pavel Selingr, v.r.

Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.

Josef Vícha, starosta města , v.r.

Příloha k usnesení č. 5.46.2017/RM – rozpočtové opatření č. 5/2017
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