Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

64.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

16. července 2018
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :

1.64.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 64. radu města založeného materiálu.
Z: JanaPastyříková, referentka kanceláře tajemnice
2.64.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 6 000 Kč – žadatel Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o. p. s. – na poskytování sociální služby rané péče pro dítě, které je občanem města
Hradec nad Moravicí. Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 6 000 Kč žadateli Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.
p. s., na sociální službu rané péče (péče o zdravotně postižené dítě 0 - 7 let, které je
občanem města).
c) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace dle bodů a) a b) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.64.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o prodloužení termínu na stavbě "Zateplení a výměna oken bytového domu č.p. 197,
Hradec nad Moravicí - II. etapa"
b) schválila
žádost o prodloužení termínu na stavbě "Zateplení a výměna oken bytového domu č.p. 197,
Hradec nad Moravicí - II. etapa"
c) vzala na vědomí
soupis víceprací na stavbě "Zateplení a výměna oken bytového domu č.p. 197, Hradec nad
Moravicí - II. etapa"
d) schválila
soupis víceprací na stavbě "Zateplení a výměna oken bytového domu č.p. 197, Hradec nad
Moravicí - II. etapa"
e) rozhodla
uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.
f) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 4 dle bodu e) tohoto usnesení.
2.strana usnesení RM č. 64

g) uložila
předložit na příští jednání rady města přehled financování investiční akce.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik města
4.64.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o projektové přípravě "Oprava chodníku na p.č. 269, k.ú. Kajlovec"
b) rozhodla
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby "Oprava chodníku na p.č. 269, k.ú. Kajlovec".
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik města
5.64.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě "Oprava interiéru KD Benkovice".
b) schválila
předložený soupis víceprací ve výši 100 000 Kč bez DPH na stavbě "Oprava interiéru KD
Benkovice".
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 102/2018/INV/He mezi městem Hradec nad
Moravicí a společností RENESA - stavební firma s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik města
6.64.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zprávu o havarijním stavu střechy na objektu - DPS Smetanova z důvodu zatékání vč. 3
předložených cenových nabídek.
b) odložila
rozhodnutí o realizování opravy střechy na objektu DPS Smetanova z důvodu nového
oslovení firem z hlediska záruky materiálu a DPH.
c) rozhodla
předložit návrh financování na příští schůzi rady města.
Z: Petr Jakeš, referent odboru majetku a investic

7.64.2018/RM
Rada města
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a) rozhodla
neschválit záměr města prodat pozemek parc.č. 580/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 175 m2 k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
předložit žádost k projednání na zářijovém zasedání ZM v měsíci září se zamítavým
stanoviskem rady města.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
8.64.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno – služebnos,t spočívající ve strpění umístění anglického dvorku na části
pozemku parc.č. 933 (ostatní plocha) o výměře cca 7 m2 a části pozemku parc.č. 915 (ostatní
plocha) o výměře cca 4 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí za účelem odvlhčení obvodového
zdiva. Výkop v šířce asi 0,5 m od zdi a do hloubky cca 15 cm pod podlahu obytného přízemí,
zamřížování anglického dvorku shora bude ve stejné úrovni jako povrch přilehlé komunikace.
Jednorázová náhrada je stanovena na 1.000,-- Kč. Současně uzavřít i smlouvu o právu
provést stavbu s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí žadatelky.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
9.64.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky pro
novostavbu rodinného domku na pozemku parc.č. 97 k.ú. Bohučovice v jeho vlastnictví přes
pozemek parc.č. 1537 (ostatní plocha) 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
10.64.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky pro
novostavbu rodinného domku na pozemku parc.č. st.1 a parc.č. 396/1 k.ú. Domoradovice v
jeho vlastnictví přes pozemek parc.č. 971/1 (ostatní plocha) k.ú. Domoradovice ve vlastnictví
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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
11.64.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
revokovat své usnesení č. 11.57.2018/RM ze dne 26. 3. 2018 na tento text:
rozhodla zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení
podzemní přípojky NN 0,4 kV pro pozemek parc.č. KN 5 k.ú. Domoradovice, přes pozemek
parc.č. KN 992/1 (ostatní plocha) a pozemek parc.č. 996/1 (ostatní plocha) vše v k.ú.
Domoradovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 10.000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaný rozsah omezení obecního pozemku věcným břemenem činí 75 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
12.64.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace vedoucího odboru majetku a investic o stavu plnění usnesení rady města o
pronájmu pozemků (předzahrádky) u řadových rodinných domků v lokalitě Na Tylovách
včetně jejich písemného vyjádření, zaslaného v příloze
b) rozhodla
na srpnové schůzi RM provést prohlídku předmětných pozemků (předzahrádek) na místě
samém za účasti projektanta Ing. Halfara.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
13.64.2018/RM
Rada města
a) schválila
kácení 4 ks stromů na pozemcích ve vlastnictví města - olše na pozemku parcela č. 774/3,
k.ú. Hradec nad Moravicí, bříza na pozemku parcela č. 88/2, k.ú. Hradec nad Moravicí,
borovice 2 kusy na pozemku parcela č. 974, k.ú. Žimrovice.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromů na Městský úřad Hradec nad Moravicí dle
bodu a) tohoto usnesení.
c) uložila
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odboru majetku a investic zajistit náhradní výsadbu za pokácené stromy.
d) schválila
odprodej dřeva z pokácených stromů za cenu 400,- Kč/m3 včetně DPH.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
14.64.2018/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Českou republikou - Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO:
70884561 a Městem Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad
Moravicí, IČO: 00300144.
b) zplnomocnila
starostu města podepsáním Smlouvy o bezúplatném převodu majetku dle bodu a) tohoto
usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
15.64.2018/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o poskytování služeb nebo prací mezi Českou republikou - Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO:
70884561, DIČ: CZ70884561 a Městem Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, 747 41
Hradec nad Moravicí, IČO: 00300144, DIČ: CZ00300144.
b) zplnomocnila
starostu města podepsáním Smlouvy o poskytování služeb nebo prací dle bodu a) tohoto
usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
16.64.2018/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 30
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
17.64.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
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Doplnění čl. IX. Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla a čl. X. Dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících uzavřených mezi
Městem Hradec nad Moravicí a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava z
důvodu zavedení GDPR.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
18.64.2018/RM
Rada města
rozhodla
o zachování stávajícího poplatku za využití systému zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem (využití nádob na tříděný sběr) pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
19.64.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o potřebě skladovacích prostor pro uložení muzejní sbírky z objektu školky v
Domoradovicích v případě jejího prodeje a pro uložení promítací techniky, filmů a dalšího
zařízení kina Orion po dobu rekonstrukce ND.
Z: tajemnice městského úřadu
20.64.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o žádosti Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace ze dne 26. 6. 2018 o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s
přijetím věcného daru (stavebnice MERKUR M8 v částce 3 696 Kč) od společnosti OSTROJ
a.s., se sídlem Opava, Těšínská 1586/66, IČ 451 93 681.
b) souhlasí
s přijetím věcného daru (stavebnice MERKUR M8 v částce 3 696 Kč) od společnosti OSTROJ
a.s., se sídlem Opava, Těšínská 1586/66, IČ 451 93 681, Základní školou Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvkovou organizací.
Z: místostarosta města
21.64.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice ze dne 18. 6. 2018 o souhlas města Hradec
nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč (na zajištění
autobusu na školní výlet MŠ a na nákup školních potřeb ZŠ Žimrovice pro zahájení školního
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roku) od společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o., se sídlem Žebrák, Skandinávská 1000, IČ 251
05 582. Současně rada města vzala na vědomí oznámení Základní školy a Mateřské školy
Žimrovice, že podala žádost o podporu v rámci výzvy OP VVV.
b) souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč (na zajištění autobusu na školní výlet MŠ a na
nákup školních potřeb ZŠ Žimrovice pro zahájení školního roku) od společnosti Smurfit Kappa
Czech s.r.o., se sídlem Žebrák, Skandinávská 1000, IČ 251 05 582, Základní školou a
Mateřskou školou Žimrovice.
Z: místostarosta města
22.64.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne
9.7.2018 o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků. Tato výjimka se má týkat 6. ročníku ve
školním roce 2018/2019.
b) povolila
Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z
nejvyššího počtu žáků v 6. ročníku ve školním roce 2018/2019 do počtu 34 žáků.
Z: místostarosta města

Rada města nepřijala tento návrh usnesení:
Citace usnesení:
„23.64.2018/RM
Rada města
a) jmenovala
na návrh tajemnice dle § 102 odst. 2 písm g) zákona č. 182/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vedoucího odboru majetku a investic pana ............... s účinností od 2018.““.
Z: tajemnice městského úřadu

24.64.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
požadavky soukromých firem na zveřejňování svých prodejních nabídek prostřednictvím
městského rozhlasu
b) rozhodla
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rozšířit stávající ceníky zpoplatněných služeb v kulturních domech a kulturních místnostech o
výběr poplatku za komerční sdělení nebo reklamu v městském rozhlase.
Z: tajemnice městského úřadu

Rada města nepřijala tento návrh usnesení:
Citace usnesení:
„25.64.2018/RM
Rada města
schválila
přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na realizaci
akce: Prodloužení chodníku podél silnice I/57, Hradec nad Moravicí – od křižovatky s ul.
Podolská po křižovatku s ul. K. H. Borovského v max. výši 430 000,00 Kč tj. 85 % z
uznatelných nákladů stavební části akce.“
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic.
___________________________________________________________________________
Zpracovala: Jana Pastyříková, 19.7.2018

Ověřil:
Mgr. Petr Havrlant, v.r.

Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města

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.
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