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Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

6
ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí,
konané dne

17. dubna 2007
v zasedací místnosti rady města v budově MěÚ,
Opavská 265, Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí

Přijatá
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usnesení

01.06.2007/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o činnosti Mateřské školy Hradec nad Moravicí v roce 2006 předloženou ředitelkou
organizace paní Libuší Beňovičovou.
Z: místostarosta
T: 0

02.06.2007/RM
Rada města
vzala na vědomí
výsledky hospodaření města a informace o stavu účtů města k 31.03.2007.
Z: ved. OFaR

T: 0

03.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
žádost firmy Reinvest Corporation, s.r.o., se sídlem nám. Republiky 1, Brno ve věci výstavby
širokosortimentní prodejny potravin na území města Hradec nad Moravicí.

b)

vzala na vědomí
žádost firmy TEMPO, obchodní družstvo, se sídlem Horní náměstí 1, Opava o sdělení
možnosti využití pozemků v majetku města k výstavbě nové prodejny na území města Hradec
nad Moravicí.

c)

uložila
vedoucímu odboru výstavby MěÚ zpracovat podklady pro projednání žádostí o výstavbu
prodejen na zasedání zastupitelstva města dne 05.06.2007.
Z: ved. OVaÚP
T: 25.05.2007

04.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
informace o potřebných stavebních pracích nad rámec odsouhlaseného rozpočtu města pro rok
2007:
1)Rekonstrukce laviček na pěší zóně, výměna dřevěné části na zídce u pomníku padlých na
Podolské ulici včetně nového uchycení v objemu 55.000,- Kč.
2)Rekonstrukce chodníků v Domoradovicích.
3)Prodloužení chodníku v Domoradovicích včetně výměny uličních vpustí na státní silnici.
4)Rekonstrukce dešťové kanalizace u budovy č.p. 61 v Žimrovicích, stěhování autobusové
zastávky, kiosku, bourání betonů, likvidace septiků, změna mobiliáře.
5)Položení asfaltového koberce na místní komunikace v Domoradovicích.
6)Provedení dešťové kanalizace u objektu bývalé ZŠ Domoradovice.
7)Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace ve Filipovicích.
8)Upřesnění výměny splaškové kanalizace u objektu Opavská 265 v objemu 135.000,- Kč.

b)

schválila
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací uvedených pod body 5 - 7 v části
a) tohoto usnesení.

c)

schválila
zahájení prací uvedených v části a) tohoto usnesení a jejich financování z předpokládaného
prodeje plynárenského zařízení Domoradovice – Filipovice a z fondu rezerv.
Z: ved. OVaÚP

05.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í

T: 0
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zprávu J. Tělupila o stavební činnosti za uplynulé období.

d)

uložila
zpracovat pro zasedání zastupitelstva města:
1) přehled dotačních titulů o které je zažádáno,
2) přehled dotačních titulů které jsou rozpracované a u kterých je záměr podat žádost,
3) plán dotačních titulů do roku 2010.
Z: ved. OFaR
T: 25.05.2007

06.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
změnu nájemce části pozemku parc.č. 975/3 (ostatní plocha) v k.ú. Žimrovice. Ostatní body
nájemní smlouvy se nemění.

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1. 6. 1996 podle části a) tohoto
usnesení.
Z: ved. OMSP
T: 0

07.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
záměr města prodat část pozemku parc.č. 919/1 (ostatní plocha) v k.ú Žimrovice.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ zveřejnit záměr města prodat část pozemku
parc.č. 919/1 podle části a) tohoto usnesení na úředních deskách a internetu.
Z: ved. OMSP

T: 0

08.06.2007/RM
Rada města
a) r o z h o d l a
udělit souhlas Města Hradec nad Moravicí, jako vlastníka pozemku parc.č. 1210/3 (ostatní plocha)
o výměře 465 m2, se vstupem na tento pozemek jiné osobě za účelem zajištění přístupu a příjezdu
k pozemkům parc.č. 1206 (orná půda), parc.č. 1207 (orná půda) a parc.č. 1208 (orná půda) vše
v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví pana J. M. Hradec nad Moravicí.

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu souhlasu se vstupem na pozemek podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0

09.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
zprávu vedoucího majetkosprávního odboru MěÚ o chystaném bezplatném převodu pozemku
parc.č. 87/1 (ostatní plocha) v k.ú. Domoradovice z vlastnictví státu na OSBD Opava a o následném
darování tohoto pozemku do vlastnictví Města Hradec nad Moravicí.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ předložit schválení daru k projednání na červnovém
zasedání zastupitelstva města.
Z: ved. OMSP
T: 25.05.2007

10.06.2007/RM
Rada města
a) r o z h o d l a
zřídit věcné břemeno, spočívající ve strpění stavby automatické tlakové stanice, včetně ochranného
pásma a příslušenství, na pozemcích parc.č. 1/2 (trvalý travní porost) a parc.č. 269 (ostatní plocha)
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v k.ú. Kajlovec pro SmVaK Ostrava a.s. za jednorázovou náhradu 5.000,- Kč, podle přiloženého
geometrického plánu a znaleckého posudku. Všechny náklady s tím spojené uhradí oprávněný.

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP
T: 0

11.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
záměr města pronajmout kotelnu, včetně technologického zařízení, v budově bývalé Národní školy
čp. 313 na Zámecké ul. v Hradci nad Moravicí.

b)

uložila
zveřejnit záměr města podle části a) tohoto usnesení na úředních deskách a internetu.
Z: ved. OMSP
T: 0

12.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
zprávu vedoucího majetkosprávního odboru MěÚ o výsledku ankety mezi občany Kajlovce ke
změně katastrální hranice mezi k.ú. Kajlovec a k.ú. Hradec nad Moravicí.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ předložit výsledek ankety k projednání na červnovém
zasedání zastupitelstva města s doporučením rady města neschválit změnu katastrální hranice.
Z: ved. OMSP

T: 25.05.2007

13.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
obnovení pronájmu části pozemku parc.č. 914 (ostatní plocha) a části pozemku parc.č. 982/2
(ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře 24 m2 - restaurace Babinec na ulici Podolská,
za účelem zřízení venkovního posezení - mobilní zahrádky za cenu 1.000,- Kč/ročně (za sezónu) na
dobu určitou do 31. 10. 2007.

b)

schválila
obnovení pronájmu části pozemku parc.č. 914 (ostatní plocha) a části pozemku parc.č. 982/2
(ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře 20 m2 - Green bar, na Podolská za účelem
zřízení venkovního posezení - mobilní zahrádky za cenu 1.000,- Kč/ročně (za sezónu) na dobu
určitou do 31.10.2007.

c)

zplnomo cnila
starostu města k podpisu nájemních smluv podle částí a) a b) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0

14.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
mandátní smlouvu mezi Městem Hradce nad Moravicí a s.r.o. Recte.CZ, s.r.o., se sídlem Matiční
730/3, Ostrava (IČ: 61972690), k zajištění výběrového řízení na nákup hasičského vozidla.

b)schválila
udělení plné moci panu P. H. bytem Ostrava - Dubina, zástupce firmy Recte.CZ, s.r.o., na zajištění
výběrového řízení na nákup hasičského vozidla.

c) z p l n o m o c n i l a
místostarostu města k podpisu mandátní smlouvy podle části a) tohoto usnesení a k podpisu plné
moci podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta
T: 0

15.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
smlouvu o zajištění vodáckých sjezdů řeky Moravice mezi Městem Hradec nad Moravicí a
Spolkem vodáků Campanula, se sídlem Nádražní 116, Ostrava (IČ: 48804215).

b)

zplnomocnila
místostarostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
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Z: místostarosta

T: 0

16.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a

přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR, odboru památkové péče, na restaurování dvojice puttů
v kapli sv. Jana Nepomuckého v Hradci nad Moravicí ve výši 50.000,- Kč.

b)schválila

dofinancování dotace od Ministerstva kultury ČR, odboru památkové péče, na restaurování dvojice
puttů v kapli sv. Jana Nepomuckého v Hradci nad Moravicí z rozpočtu města ve výši 8.200,- Kč.

c)schválila

smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Ministerstvem kultury, odbor památkové péče, se
sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1 - Malá Strana na poskytnutí finančních prostředků na
restaurování dvojice puttů v kapli sv. Jana Nepomuckého v Hradci nad Moravicí z Programu
regenerace MPR a MPZ ve výši 50.000,- Kč.

d)

zplnomocnila

e)

jmenovala

starostu (místostarostu) města k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace podle části c) tohoto usnesení.
místostarostu města Ing. Karla Hanáka osobou odpovědnou za řádné využití a vyúčtování přijaté
dotace uvedené v části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta
T: 0

17.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
vyhlášení výtvarné soutěže pro děti a mládež s tématem „Jezdecký sport - kůň".

b)

převzala
v souladu s ustanovením části IV, článku 13, OZV č. 1/2004, o ocenění a poctách Města Hradce
nad Moravicí, záštitu nad výtvarnou soutěží pro děti a mládež s tématem „Jezdecký sport - kůň".
Z: místostarosta

T: 0

18.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
b)

konání VI. malířského sympozia Jantarová cesta ve dnech 20. - 27. září 2007.

schválila

propozice VI. malířského sympozia podle předloženého a v materiálech pro 6. schůzi Rady
města
Hradce nad Moravicí založeného návrhu.
Z: místostarosta
T: 0

19.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a

hospodářský výsledek příspěvkové organizace města Základní škola Hradec nad Moravicí za rok
2006 ve výši 206.660,20 Kč.

b) r o z h o d l a

převést přebytek hospodaření příspěvkové organizace města Základní škola Hradec nad Moravicí
za rok 2006 ve výši 206.660,20 Kč do rezervního fondu.

c)schválila

hospodářský výsledek příspěvkové organizace města Základní škola Hradec nad Moravicí Žimrovice za rok 2006 ve výši 0,00 Kč.

d)schválila
hospodářský výsledek příspěvkové organizace města Mateřská škola Hradec nad Moravicí za rok
2006 ve výši 32.644,40 Kč.

Pokračování usnesení č. 19.06.2007/RM
e) r o z h o d l a
převést přebytek hospodaření příspěvkové organizace města Mateřská škola Hradec nad Moravicí
za rok 2006 ve výši 32.644,40 Kč do rezervního fondu.

f)

schválila
hospodářský výsledek příspěvkové organizace města Městská knihovna a informační
centrum Hradec nad Moravicí za rok 2006 ve výši 34.192,26 Kč.
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rozhodla
převést přebytek hospodaření příspěvkové organizace města Městská knihovna a informační
centrum Hradec nad Moravicí za rok 2006 ve výši 20.000,00 Kč do fondu odměn a ve výši
14.192,26 Kč do rezervního fondu.
Z: místostarosta
T: 0

20.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í

b)

informace místostarosty města o: 1) Založení organizace Červený kříž v Hradci nad Moravicí.
2. Akci Střediska volného času Opava- „AKCE ČISTÉ BŘEHY"

schválila

snížení poplatku za využívání veřejného prostranství panu Jiřímu Paldusovi, bytem Nábřežní 33,
Kravaře pro umístění kolotočů na jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

c) s c h v á l i l a

rozdělení publikace pana J. Beinhauera „Vzpomínky na dětství a život v Jakubčovicích"
podle předloženého návrhu.

d)schválila

na základě žádosti Základní školy Hradec nad Moravicí - Žimrovice přesun finančních prostředků
ve výši 30.000,- Kč z kapitoly 3419 na kapitolu 3113 v rámci schváleného rozpočtu ORJ 1400.

e)

schválila

f)

neschválila

g)

stanovila

h)

i)

žádost Moravskoslezského deníku, se sídlem Mlýnská 10, Ostrava (IČ: 61860981) o zábor
veřejného prostranství o rozloze cca 150 m2 na akci „DEN s DENÍKEM dne 7.5.2007.
žádost o dotaci na zajištění pohotovosti a mzdy členů jednotky JPO II, jako zaměstnanců v plném
pracovním poměru pro rok 2008.

prodejní cenu publikace pana J. Beinhauera „Vzpomínky na dětství a život v Jakubčovicích" na
80,- Kč.

rozhodla

zaplatit potisk sportovních souprav TJ Hradec nad Moravicí reklamou (LOGO města) v ceně
6.188,- Kč z kapitoly 3419 - tělovýchovná činnost.
Z: místostarosta
T: 0

uložila
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy MěÚ odpovědět na dopis Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje Stanovisko ve věci zřízení JPO II podle rozhodnutí rady města
uvedené v části f) tohoto usnesení.
Z: ved. OŽPaD
T: ihned

21.06.2007/RM
Rada města
jmenovala
předsedou Galerijní komise JUDr. Karla Valuška.
Z: tajemník

T: 0

22.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
písemnou rezignaci paní Marie Duškové na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města
Hradce nad Moravicí.

b)

uložila
tajemníkovi úřadu předložit návrh na doplnění výboru na zasedání zastupitelstva v měsíci červnu.
Z: tajemník

T: 25.05.2007

23.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
výsledek veřejné soutěže na uzavření mandátní smlouvy na inženýrskou činnost při investiční
akci
„Odvádění a likvidace odpadních vod skupiny obcí Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy,
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Kajlovec
a Bohučovice" podle zprávy výběrové komise.

b

c)

schválila
mandátní smlouvu na zabezpečení inženýrské činnosti při investiční akci „Odvádění a
likvidace
odpadních vod skupiny obcí Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy, Kajlovec, Bohučovice"
mezi
Městem Hradec nad Moravicí a Ing. Vladimír Hanzlík, bytem Ondříčkova 384/33, Praha
3,
(IČ: 69326525).

schválila
udělení plné moci panu Ing. Vladimíru Hanzlíkovi, bytem Ondříčkova 384/33, Praha 3, k jednání
při na zajišťování inženýrské činnosti při investiční akci „Odvádění a likvidace odpadních vod
skupiny obcí Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy, Kajlovec, Bohučovice".

d)

zplnomocnila
starostu města k podpisu mandátní smlouvy podle části b) tohoto usnesení a plné moci podle části c)
tohoto usnesení.
Z: tajemník
T: 0

24.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
zprávu tajemníka úřadu o nutnosti zavedení vnitřního předpisu, kterým by bylo upraveno nakládání
s fondem rezerv a rozvoje města.

b)

schválila
vnitřní předpis Statut fondu rezerv a rozvoje podle předloženého a podkladech pro 6. schůzi
Rady města Hradce nad Moravicí založeného návrhu.
Z: tajemník
T: 0

25.06.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
změnu částky za provádění obsluhy, základní údržby a úklidu budovy Hradecká 61 v Žimrovicích
na 3.500,- Kč/měsíc.

b)

uložila
vedoucímu odboru majetkosprávního MěÚ předložit k projednání na příští schůzi rady města
přehled pronájmů v objektu Hradecká 61, v Žimrovicích.
Z:ved.OMSP
T: 15.05.2007

26.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
výsledky jednání se zástupci TS Opava ve věci změny ceny výsypu popelnicové nádoby pro rok
2007.

b)

schválila
dodatek smlouvy mezi Městem Hradec nad Moravicí a s.r.o., Technické služby Opava, se sídlem
Těšínská 71, Opava, kterým se stanovuje cena výsypu jedné popelnicové nádoby (objem 110 1) pro
rok 2007 na 56,- Kč.

c)

zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku smlouvy podle části a) toho usnesení.
Z: tajemník

T: 0
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27.06.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
informace tajemníka úřadu o personální situaci na MěÚ.

b)

uložila
tajemníkovi úřadu předložit návrh na řešení na příští schůzi rady města.
Z: tajemník

T: 17.05.2007

Zpracoval:
Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil:
Jan Horák, v.r.
Ing. Karel Hanák, v.r.
místostarosta města
JUDr. Karel Valušek, v.r.
starosta města

Za správnost : Ing. Václav Žampa

Poznámka:
Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 13 na MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.

