Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

4
ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí,
konané dne

6. února 2007
v zasedací místnosti rady města v budově MěÚ,
Opavská 265, Hradec nad Moravicí
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Přijatá usnesení
01.04.2007/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu npor. JUDr. Jaromíra Kažiaka o bezpečnostní situaci na území Obvodního oddělení Policie České
republiky v Hradci nad Moravicí za rok 2006.
Z: místostarosta
T: 0

02.04.2007/RM
Rada města
schválila

a doporučila ZM schválit

návrh rozpočtu na rok 2007 podle předloženého, na schůzi rady města pozměněného a v materiálech pro
4. schůzi Rady města Hradce nad Moravicí založeného návrhu. Celková výše rozpočtu na rok 2007 je
49,236.129,- Kč.
Z: ved. OFaR
T: 0

03.04.2007/RM
Rada města
v z a l a n a v ě d o m í a doporučila ZM ke schválení
návrh cyklostezky Hradec nad Moravicí – Žimrovice, včetně změny trasy podle studie zpracované
Slezskou projektovou společností, s.r.o. se sídlem Hradecká 3, Opava, viz. výkres „Návrh na změnu trasy
cyklostezky – 1/2007 č. B03“.
Z: ved.OVaUP
T: 0

04.04.2007/RM
Rada města
schválila
udělení výjimky ze stavební uzávěry stavebním úřadem při MěÚ Hradec nad Moravicí na novostavbu
rodinného domu včetně přípojek IS, zpevněných ploch a sjezdu na komunikaci, na pozemkové parcele
č. 488/14 v k.ú. Žimrovice, obec Hradec nad Moravicí, pro žadatele – P.G. a M.G., Hradec nad Moravicí.
Z: ved.OVaUP

T: 0

05.04.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
zprávu vedoucího odboru výstavby MěÚ o nabídce firmy SMP Net, s r.o., se sídlem Plynární 420/3,
Ostrava ve věci možnosti odkoupení vybraného plynárenského zařízení.

b)

doporučila
předložit návrh firmy SMP Net, s r.o., k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Z: ved.OVaUP

T: 20.02.2007

06.04.2007/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace vedoucího odboru výstavby MěÚ o zjednodušeném podlimitním výběrovém řízení na
zpracování projektové dokumentace akce „ Odvádění a likvidace odpadních vod skupiny obcí Hradec
nad Moravicí, Branka u Opavy, Kajlovec a Bohučovice“.
Z: ved.OV a UP
T: 0
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07.04.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í a doporučila ZM ke schválení
technickou studii Humanizace státní silnice I/57 v Hradci nad Moravicí, v úseku silnice
III/4648 - ul. Husova, zpracovanou fy UDI Morava s.r.o., s přihlédnutím k bodu č. 2/06-D ze zápisu
Komise výstavby ze dne 11.12.2006

b)

vzala na vědomí
doporučení Komise výstavby ve věci řešení parkovacích ploch v Hradci nad Moravicí.

c)

vzala

na vědomí

dopis pana Ing. M. K. a paní M. K., bytem Hradec nad Moravicí, kterým se vyjádřili ke studii
Humanizace státní silnice I/57.
Z: ved.OV a UP
T: 31.05.2007

08.04.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
zprávu vedoucího odboru životního prostředí a dopravy MěÚ o možnosti převedení správy veřejného
osvětlení vybrané firmě.

b)

uložila
vedoucího odboru životního prostředí a dopravy MěÚ připravit podmínky pro výběrové řízení na
výběr firmy, která vykonávala přenesou správu veřejného osvětlení ve městě Hradec nad Moravicí.
Z: ved.OŽPD

T: 0

09.04.2007/RM
Rada města
a) o d l o ž i l a
projednání změny platby za odvoz komunálního odpadu na tzv. paušální poplatky.

b)

uložila
vedoucímu odboru životního prostředí MěÚ doplnit zprávu o požadované údaje a předložit k
projednání na schůzi rady města.
Z: ved. ŽPD

T: 31.05.2007

10.04.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
pokácení šesti kusů stromů – olší na městském koupališti z bezpečnostních důvodů.

b)

pověřila
starostu města podáním žádosti k pokácení šesti kusů stromů – olší na Městský úřad Hradec
nad Moravicí – odbor životního prostředí.

c)

uložila
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy MěÚ zajistit výsadbu vhodné zeleně v areálu
městského koupaliště jako náhradu za odstranění výše uvedených stromů.
Z: ved. ŽPD

T: 30.04.2007

11.04.2007/RM
Rada města
neschválila
žádost paní M. D. a paní J. D. o pokácení stromů – vrb rostoucích na pozemku parc.č. 833/1 v k.ú. Hradec
nad Moravicí, v sousedství Městské hřbitova.
Z: ved. ŽPD
T: 0

12.04.2007/RM
Rada města
vzala na vědomí
výsledek jednání s panem T. H., Hradec nad Moravicí, ve věci směny pozemků v k.ú. Jakubčovice.
Z: ved. OMSP
T: 0
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13.04.2007/RM
Rada města
a) r o z h o d l a
neudělit souhlas města, jako vlastníka pozemku parc.č. 959/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
v k.ú. Žimrovice, k provedení úpravy terénu v této lokalitě za účelem odvodu povrchových vod
podle žádosti paní L. T., bytem Opava.

b)

doporučila
žadatelce provést terénní úpravy za účelem odvedení povrchových vod v této lokalitě na svém
pozemku, tj., mezi oplocením a hranicí obecní komunikace (viz snímek KM, přiložený k žádosti).
Z: ved. OMSP

T: 0

14.04.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a a doporučila ZM schválit
záměr města prodat pozemek parc.č. st. 241 v k.ú. Žimrovice o výměře 1048 m2 a na něm stojící
budovu občanské vybavenosti čp. 152 na Hradecké ul. v Žimrovicích po odsouhlasení se zástavním
věřitelem (SFŽP ČR Praha) a s dodržením platné legislativy. Přilehlé pozemky doporučuje rada
města řešit pronájmem.

b)

ulož ila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ předložit žádost na prodej nemovitostí k projednání na
únorovém zasedání zastupitelstva města.
Z: ved. OMSP
T: 20.02.2007

15.04.2007/RM
Rada města
a) r o z h o d l a
pronajmout část pozemku par.č. 933 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře asi 30 m2
paní Ing. M. D., bytem Ostrava, za cenu 100,-- Kč ročně na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní
lhůtou.

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy na pozemek par.č. 933 podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0

16.04.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
nové ujednání o ceně dodávaného tepla firmou DALKIA ČR a.s. Ostrava podle předloženého
návrhu.

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu Ujednání o ceně podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0

17.04.2007/RM
Rada města
a) r o z h o d l a
ukončit jednání s firmou SUR a.s. Ostrava ve věci předložení podkladů pro soudní vymáhání
pohledávek souvisejících s neuhrazením stočného za roky 2002 až 2004 od občanů Žimrovic, podle
uzavřené Dohody o finančním narovnání ze dne 17.7.2006.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ ukončit činnost advokátky v této věci.
Z: ved. OMSP

T: 31.03.2007
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18.04.2007/RM
Rada města
a) o d l o ž i l a
projednání pronájmu části pozemku ve zjednodušené evidenci parc.č. 971 v k.ú. Domoradovice
o výměře asi 300 m2.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ zjistit stanovisko I. Hradecké zemědělské a.s. k pronájmu
uvedené pozemku a předložit na příští schůzi rady města.
Z: ved. OMSP

19.04.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a

T: 28.02.2007

a doporučila ZM schválit

prodej pozemku parc.č. st. 2 (zastavěná plocha, zbořeniště) o výměře 97 m2 v k.ú. Filipovice
manželům D. a M. H., bytem Opava za cenu 50,-- Kč/m2. Poplatek za zavkladování v katastru
nemovitostí uhradí kupující.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ předložit žádost na prodej pozemku podle části a) tohoto
usnesení k projednání na únorovém zasedání zastupitelstva města.
Z: ved. OMSP

20.04.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a

T: 20.02.2007

a doporučila ZM schválit

prodej části pozemku parc.č. 210 (ostatní plocha) o výměře asi 50 m2 v k.ú. Benkovice manželům
D. a J. S., bytem Opava za cenu 50,-- Kč/m2. Geometrický plán a poplatek za zavkladování
v katastru nemovitostí uhradí kupující.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ předložit žádost na prodej pozemku podle části a) tohoto
usnesení k projednání na únorovém zasedání zastupitelstva města.
Z: ved. OMSP

T: 20.02.2007

21.04.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
informace vedoucího majetkosprávního odboru MěÚ k žádosti o změnu katastrální hranice mezi
k.ú. Hradec nad Moravicí a k.ú. Kajlovec.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ pokračovat ve vyřizování žádosti podle připraveného
scénáře a předložit k projednání na červnovém zasedání zastupitelstva města.
Z: ved. OMSP

T: 31.05.2007

22.04.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
pronájem bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou Opavská 197 paní K. F., bytem Vítkov, od
1.3.2007 za standardních podmínek.

b)

schválila
pronájem bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Opavská 197 paní M. J., nyní bytem Hradec
nad Moravicí, od 1.3.2007 za standardních podmínek.

c)

zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemních smluv podle části a) a b) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0
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23.04.2007/RM
Rada města
a) p o v ě ř i l a
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2. písm. m) majetkosprávní odbor Městského úřadu v Hradci
nad Moravicí (vedoucí Jiří Mojczek) rozhodováním o uzavírání nájemních smluv k bytům v domech
s pečovatelskou službou (Opavská 197, Smetanova 694, Opavská 265).

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemních smluv k bytům v domech s pečovatelskou službou zpracovaných
majetkosprávním odborem podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP
T: 0

24.04.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
prominutí poplatku ze vstupného Sdružení rodičů a přátel Základní školy Hradec nad Moravicí –
Žimrovice při pořádání Školního plesu dne 16.02.2007.

b)

schválila
prominutí poplatku ze vstupného Model Obaly a.s. Opava při pořádání Firemního společenského
plesu dne 16.02.2007.

c)

vzala

na vědomí

žádost TJ Hradec nad Moravicí o úhradu nákladů za odběr elektrické energie –vyúčtování provozu
koupaliště za rok 2006 a návrh místostarosty na způsob úhrady 50% uvedené částky .

d)

uložila
místostarostovi města předložit žádost TJ Hradec nad Moravicí k projednání na příští zasedání
zastupitelstva města.
Z: místostarosta
T: 20.02.2007

25.04.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
návrh na převedení majetku TJ Hradec nad Moravicí do vlastnictví Města Hradec nad Moravicí.

d)

uložila
místostarostovi města předložit návrh TJ Hradec nad Moravicí k projednání na příští zasedání
zastupitelstva města.
Z: místostarosta
T: 20.02.2007

26.04.2007/RM
Rada města
schválila

a doporučila ZM schválit

prodej víceúčelového vozidla MAGMA RZ OPA 73-98 za odhadní cenu prostřednictvím vybraného
autobazaru.
Z: místostarosta
T: 0

27.04.2007/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) úpravu
platů ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Hradec nad Moravicí podle
předloženého návrhu zpracovaného místostarostou města.
Z: místostarosta
T: 0

28.04.2007/RM
Rada města
a)
schválila

a doporučila ZM schválit

přijetí dotace od Ministerstvo vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky ve výši 2.000.000,- Kč.

b)

schválila

a doporučila ZM schválit

zajištění dofinancování nákupu hasičského vozidla CAS.
Z: místostarosta

T: 0
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29.04.2007/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace místostarosty města o „Sčítání intenzity dopravy v Hradci nad Moravicí v roce 2005“.
Z: místostarosta
T: 0

30.04.2007/RM
Rada města
schválil a
provozní hodiny pro veřejnost na poště v Žimrovicích podle žádosti vedoucí pošty v Žimrovicích paní
Barbory Smějové.
Z: tajemník
T: 0

31.04.2007/RM
Rada města
schválil a
novelu vnitřního předpisu Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek od 01.02.2007 podle
předloženého a v materiálech pro 4. schůzi Rady města Hradce nad Moravicí založeného návrhu.
Z: tajemník
T: 0

32.04.2007/RM
Rada města
schválil a
vnitřní předpis MěÚ Zásady a postupy při účtování úroků z úvěrů podle předloženého a v materiálech pro
4. schůzi Rady města Hradce nad Moravicí založeného návrhu.
Z: tajemník
T: 0

33.04.2007/RM
Rada města
schválil a
program zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí, které se bude konat 20. 02. 2007.
Z: tajemník
T: 0
Zpracoval:
Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil:
Ing. František Sonnek, 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.

