Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

3
ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí,
konané dne

16. ledna 2007
v zasedací místnosti rady města v budově MěÚ,
Opavská 265, Hradec nad Moravicí
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Přijatá usnesení
01.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
záměr města pronajmout část pozemku parc.č. 933 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ zveřejnit záměr města pronajmout pozemek parc č. 933
podle části a) tohoto usnesení na úředních deskách a internetu.
Z: ved. OMSP

T: 0

02.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
ukončení nájmu bytu č. 13 v DPS na Opavské ul. čp. 197 s paní A. Ch. ke dni 31.12.2006 dohodou
a zároveň schválila přidělení tohoto bytu paní V. S. s účinností od 1.2.2007.

b)

schválila
ukončení nájmu bytu č. 13 v DPS na ul. Smetanova čp. 694 s panem M. B. ke dni 31.1.2007
dohodou a zároveň schválila přidělení tohoto bytu paní A. S. s účinností od 1.2.2007.

c)

schválila
přidělení uvolněného bytu č. 4 v DPS na Opavské ul. čp. 197 panu M. T. s účinností od 1.2.2007.

d)

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

T: 0

03.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
pronájem bytu č. 1 v bytovém domě čp. 715 v ul. Na Tylovách, Hradec nad Moravicí paní P. K.
bytem Opava, na dobu určitou do 31.12.2007 za standardních podmínek.

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0

04.03.2007/RM
Rada města
a) r o z h o d l a
nepronajímat byt č. 2 v bytovém domě čp. 590 na Lidické ul. v Hradci nad Moravicí.

b)

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytu č. 2 v bytovém domě čp. 590 na Lidické ul. formou dražby.

c)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ předložit po ukončení soudního sporu návrh na prodej
bytu na nejbližším jednání zastupitelstvu města.
Z: ved. OMSP
T: 20.02.2007
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05.03.2007/RM
Rada města
a) r o z h o d l a
zřídit věcné břemeno na pozemku parc.č. 919/1 (ostatní plocha) v k.ú. Žimrovice, spočívající ve
strpění podzemního vedení NN, včetně ochranného pásma, pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín za
jednorázovou finanční náhradu 500,- Kč.

b)

rozhodla
zřídit věcné břemeno na pozemku par.č. 1200 (ostatní plocha) v k.ú. Jakubčovice, spočívající ve
strpění podzemního vedení NN, včetně ochranného pásma, pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín za
jednorázovou finanční náhradu 500,- Kč.

c)

zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv o zřízení věcného břemena podle části a) a b) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0

06.03.2007/RM
Rada města
a) r o z h o d l a
prodloužit dobu nájmu pozemku parc.č. 1226/1 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí o 10 let
do 4.7.2017 a.s. T - Mobile Czech Republic Praha, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,
(IČ: 64949681).

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 7. 1997 podle části a) tohoto
usnesení.
Z: ved. OMSP
T: 0

07.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
záměr města pronajmout zastavěnou část pozemku ve zjednodušené evidenci parc.č. 971 v k.ú.
Domoradovice o výměře asi 300 m2.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku
parc.č. 971 podle části a) tohoto usnesení na úředních deskách a internetu.
Z: ved. OMSP

T: 31.01.2007

08.03.2007/RM
Rada města
a) r o z h o d l a
snížit výměru pronájmu nebytových prostor dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1.4.1996
uzavřené mezi Městem Hradec nad Moravicí a panem Josefem Skotnicou – truhlářství, se sídlem
Písecká 228, Hradec nad Moravicí o 19 m2 plochy.

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 1996 podle části a) tohoto
usnesení.
Z: ved. OMSP
T: 0

09.03.2007/RM
Rada města
a) r o z h o d l a
navýšit jednostranně nájmy všech bytů, kde to umožňuje platná legislativa, v souladu s ustanovením
zák. č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zák. č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle Sdělení MMR č. 333/2006/Sb., s účinností
od 1.5.2007 o 4,7 % ročně.

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu nových evidenčních listu k bytům podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0
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10.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
záměr města prodat pozemek parc.č. st. 2 (zastavěná plocha, zbořeniště) o výměře 97 m2 v k.ú.
Filipovice.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ zveřejnit záměr města prodat pozemek podle části a)
tohoto usnesení na úředních deskách a internetu a předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.
Z: ved. OMSP
T: 20.02.2007

11.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
záměr města prodat část pozemku parc.č. 210 (ostatní plocha) o výměře asi 50 m2 v k.ú. Benkovice.

b)

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ zveřejnit záměr města prodat pozemek parc.č. 210 podle
části a) tohoto usnesení na úředních deskách a internetu a předložit na nejbližším zasedání
zastupitelstva města.
Z: ved. OMSP
T: 20.02.2007

12.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
pronájem třetí části pozemku parc.č. 10/1 (vodní plocha, zamokřená plocha) o výměře 600 m2 v k.ú.
Kajlovec Sportovnímu klubu Podolí, se sídlem Pod Hanuší 493, Hradec nad Moravicí na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.

b)

neschválila
změnu ceny pronájmu u ostatních pronajímaných částí pozemku parc.č. 10/1.

c)

zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OMSP

T: 0

13.03.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
nabídku pana T. H.
Jakubčovice.

b)

bytem Hradec nad Moravicí – Jakubčovice, na směnu pozemku v k.ú.

uložila
vedoucímu majetkosprávního odboru MěÚ projednat s panem H. jiné možnosti převodu pozemků
v jeho vlastnictví na město a předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Z: ved. OMSP

T: 20.2.2007

14.03.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
zprávu o stavu budovy KD Jakubčovice a zprávu postupu stavebních prací při opravě budovy.

b)

schválila
smlouvu o dílo na stavební práce mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou KAMIL ŠTENCEL
se sídlem Městečko 301, Hradec nad Moravicí (IČ: 15486907).

c)

schválila
smlouvu o dílo na provedení podlahářských a stolařských prací mezi Městem Hradec nad Moravicí
a firmou FAKTUM, Mgr. Zbyněk Rybka, se sídlem Pivovarská 6, Opava (IČ: 11544295).
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Pokračování usnesení č. 14.03.2007/RM
d) s c h v á l i l a
smlouvu o dílo na provedení elektroprací mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou
ELEKTROGELNAR se sídlem Böhmova 10, Kravaře (IČ: 12697389).

e)

zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv na opravy KD Jakubčovice podle části b) – d) tohoto usnesení
Z: ved.OV a UP

T: 0

15.03.2007/RM
Rada města
neschválila
udělení výjimky ze stavební uzávěry stavebním úřadem při MěÚ Hradec nad Moravicí pro novostavbu
RD, na pozemku parc.č. 582/23 v k.ú. Hradec nad Moravicí, pro žadatele: B. P. bytem Opava.
Z: ved.OV a UP

T: 0

16.03.2007/RM
Rada města
schválila
udělení výjimky ze stavební uzávěry stavebním úřadem při MěÚ Hradec nad Moravicí pro novostavbu
RD, včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a sjezdu, na pozemku par.č. 1/5 v k.ú.
Domoradovice, pro žadatele: R. K. bytem Hradec nad Moravicí a E. P. bytem Hradec nad Moravicí.
Z: ved.OV a UP

T: 0

17.03.2007/RM
Rada města
schválila
udělení výjimky ze stavební uzávěry stavebním úřadem při MěÚ Hradec nad Moravicí pro novostavbu
RD, na pozemku parc.č. 271/2 v k.ú. Benkovice, pro žadatele: Z. H. a I. H. oba bytem Ostrava Zábřeh.
Z: ved.OV a UP

T: 0

18.03.2007/RM
Rada města
schválila
udělení výjimky ze stavební uzávěry stavebním úřadem při MěÚ Hradec nad Moravicí pro novostavbu
RD, na pozemku parc.č. 94 a pozemku parc.č. 95 vše v k.ú. Benkovice, pro žadatele: P. V. bytem Branka
u Opavy.
Z: ved.OV a UP
T: 0

19.03.2007/RM
Rada města
schválila
udělení výjimky ze stavební uzávěry stavebním úřadem při MěÚ Hradec nad Moravicí na stavební úpravy
a změnu účelu užívání zahradní chatky na pozemku par.č. 404 a pozemku parc.č. 50/7 vše v k.ú.
Žimrovice, pro žadatelku: M. G. bytem Opava.
Z: ved.OV a UP
T: 0

20.03.2007/RM
Rada města
schválila
splácení dlužného nájmu z bytu paní E. S. splátkovým kalendářem podle předloženého a v materiálech
pro 3. schůzi Rady města Hradce nad Moravicí založeného návrhu s tím, že při zpoždění v platbách podle
uvedeného splátkového kalendáře o jeden měsíc, bude zahájeno vůči dlužníkovi exekuční řízení.
Z: ved. OFaR

T: 0

Město Hradec nad Moravicí

6.

strana usnesení č. 3RM ze dne 16. 01. 2007

21.03.2007/RM
Rada města
vzala na vědomí
výsledky hospodaření města k 31. 12. 2006 a informace o stavu účtů města k 31. 12. 2006.
Z: ved. OFaR

T: 0

22.03.2007/RM
Rada města
jmenovala
pro volební období 2006 – 2010 předsedou Komise výstavby pana Antonína R e ž n a r a.
Z: tajemník

T: 0

Z: tajemník

T: 0

23.03.2007/RM
Rada města
schválil a
dohody o pracovní činnosti na rok 2007.

24.03.2007/RM
Rada města
schválil a
novelu vnitřního předpisu MěÚ „Dopravní řád“ s účinností od 01. 01. 2007.
Z: tajemník

T: 0

25.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
používání motorového vozidla RENAULT 19, RZ OPL 89-87 k zabezpečení pracovních úkolů MěÚ.

b)

schválila
limit pro cestovní náhrady uvedeného vozidla ve výši 20 km na odpracovaný den.
Z: tajemník

T: 0

26.03.2007/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o výsledcích výběrového řízení na obsazení funkce „Referent kultury MěÚ“.
Z: tajemník

T: 0

26.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
prominutí poplatku ze vstupného na tradiční Myslivecký ples pořádaný dne 12.01.2007
Mysliveckým sdružením Domoradovice.

b)

schválila
prominutí poplatku ze vstupného na Společenský ples pořádaný dne 12.01.2007 Mysliveckým
sdružením Hanuša.

c)

schválila
prominutí poplatku ze vstupného na Podnikový ples pořádaný dne 27.01.2007 SMURFIT KAPPA
MORAVA PAPER Žimrovice.

d)

schválila
prominutí poplatku ze vstupného na Jezdecký ples pořádaný dne 26.01.2007 JEZDECKÝM
KLUBEM Opava – Kateřinky.
Z: místostarosta
T: 0
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28.03.2007/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) podle
ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od 01.01.2007 platy
ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta

T: 0

29.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
smlouvu č. 10/2007 o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2007 mezi TQM – holding s.r.o. se
sídlem Těšínská 1028/37, Opava, (IČ: 49606395) a Městem Hradec nad Moravicí.

b)

zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dopravní obslužnosti č. 10/2007 podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

30.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
smlouvu o partnerství mezi Základní školou Hradec nad Moravicí – Žimrovice, se sídlem Meleček
51, Hradec nad Moravicí – Žimrovice (IČ: 70984549) a Městem Hradec nad Moravicí.

b)

souhlasí
s úpravou pozemku parc. č. 587/2 v k.ú. Žimrovice ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí podle
projektu v rámci grantového programu Místo pod stromy vyhlášeného Nadací Partnerství.

c)

zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o partnerství podle části a) tohoto usnesení a prohlášení vlastníka
pozemku podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta
T: 0

31.03.2007/RM
Rada města
schválila
realizaci nápisů – označení budovy Zámecká 313 (MUZEUM, GALERIE) podle předloženého návrhu
s podmínkou kladného vyjádření Národního památkového ústavu.
Z: místostarosta

T: 0

32.03.2007/RM
Rada města
vzala na vědomí
obsah zápisu z jednání Muzejní komise dne 11.12.2006 a obsah zápisu z jednání Kulturní komise dne
16.01.2007.
Z: místostarosta
T: 0

33.03.2007/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a
přijetí neinvestiční dotace ve výši 375.000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, se sídlem
28. října 117, Ostrava, určenou výhradně k úhradě uznatelných nákladů spojených se zabezpečením
výkonu regionálních funkcí Městské knihovny a IC Hradec nad Moravicí v roce 2007.

b)

jmenovala
odpovědnou osobou za dodržení závazných podmínek dotace stanovených poskytovatelem ředitelku
Městské knihovny a IC paní Alenu Žampovou.
Z: tajemník

T: 0
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34.03.2007/RM
Rada města
a) v z a l a n a v ě d o m í
informaci vedoucího odboru výstavby MěÚ o průběhu veřejné soutěže na dodavatele projektové
dokumentace na akci „Splašková kanalizace v Hradci nad Moravicí“, včetně jejího zrušení a vypsání
nové soutěže.

b)

zrušila

c)

schválila

své usnesení číslo 16.51.2006/RM v části a) ze dne 26.06.2006.
nová hodnotící kritéria:
75 %.........cena díla, 15 % ……….lhůta provedení díla, 10 %............sankce.
Z: ved. OVaÚP

T: 0

Zpracoval:
Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil:
Jan Horák, v.r.
Ing. Josef Štencel, v.r.
člen rady 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.

