Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

1
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

24.11.2014
ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Kontrola usnesení:
a) T r v á plnění usnesení č:
06.51.2014/RM,
08.51.2014/RM,
16.51.2014/RM
b) S p l n ě n á usnesení č:
09.51.2014/RM,
c) R e v o k o v á no usnesení č:
21.51.2014/RM v části b) a d).
d) V y p u š t ě n o ze sledování usnesení č:
22.50.2014/RM
Přijatá usnesení:
01.01.2014/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci na SFDI podle Pravidel pro poskytování příspěvků pro
naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na rok 2015/2016
na projekt: "Zvýšení bezpečnosti na silnici č. I/57 v Hradci nad Moravicí a Kajlovci - IV.
etapa - chodníky Kajlovec".
b) schválila
Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci podle Pravidel pro poskytování
příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy
a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na rok
2015/2016, na SFDI na projekt: "Zvýšení bezpečnosti na silnici č. I/57 v Hradci
nad Moravicí a Kajlovci - IV. etapa - chodníky Kajlovec" mezi městem a firmou HRAT,
s.r.o.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy podle bodu b) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0

02.01.2014/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci na SFDI podle Pravidel pro poskytování příspěvků na
výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016.
b) schválila
Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na projekt: "Cyklostezka v berně řeky
Moravice, Hradec nad Moravicí" podle Pravidel pro poskytování příspěvků na
výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 mezi městem a firmou
HRAT, s.r.o.
c) zplnomocnila
starostu k podpisu Smlouvy podle bodu b) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0

03.01.2014/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu č. 14180846 o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt: "Regenerace
veřejného prostranství ve městě Hradec nad Moravicí", akceptační číslo 14180846
mezi městem a SFŽP ČR.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy podle bodu a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0
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04.01.2014/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12127611 uzavřené mezi městem a SFŽP ČR
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt: "Studie proveditelnosti k realizaci
přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Hradec nad Moravicí, Branka
u Opavy a Chvalíkovice".
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku č. 1 podle bodu a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0

05.01.2014/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu "Zvýšení bezpečnosti na silnici I/57
v Hradci n/M - rekonstrukce chodníků" mezi městem a firmou ROSIS, s. r.o.
b) uložila
zpracovat cenovou kalkulaci na rekonstrukci chodníku na Opavské ulici na k.ú. Branka
u Opavy (mezi ulicí Tovární okruh a odbočkou do firmy Brano).
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku ke smlouvě o dílo podle části a) tohoto usnesení.
Z: inv. technik OFaI T: 31.01.2015
06.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
podanou zprávu o stavební činnosti na území města.
b) uložila
zajistit cenový návrh na úpravu břehu potoku Hradečná v části od soutoku s řekou
Moravice po vyústění kamenného koryta.
c) uložila
zjistit cenovou náročnost úpravy porostu lesa v lokalitě pod hřbitovem, nad Husovou
kaplí.
Z: inv. technik OFaI T: 31.01.2015
07.01.2014/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi městem MSK na základě které město přijímá peněžitý dar ve
výši 50.000,00 Kč v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání
vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK".
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Darovací smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
c) určila
odpovědnou osobou za řádné využití finančního daru podle části a) tohoto usnesení
pana Rostislava Římského.
Z: ved. OVaUP
T: 0
08.01.2014/RM
Rada města
a) schválila
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro rok 2014 na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti JSDH Hradec nad Moravicí v celkové výši 16.500,00 Kč
na základě smlouvy mezi městem a MSK.
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Pokračování usnesení č. 08.01.2014/RM
b) zplnomocnila
starostu města k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace podle části a) tohoto
usnesení.
c) určila
osobou zodpovědnou za řádné využití a vyúčtování dotace podle části a) tohoto
usnesení pana Rostislava Římského.
Z: ved. OVaUP
T: 0
09.01.2014/RM
Rada města
a) schválila
kácení tří stromů (bříza bělokorá) na poz. parc.č. 947/1, čtyř stromů (zerav západní)
na poz. parc.č. 774/2, jednoho stromu (bříza bělokorá) na poz. parc.č. 1348 a stromu
(jabloň) na poz. parc.č. 168/1, vše v k.ú Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o pokácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města
podle bodu a) tohoto usnesení na OVa ÚP, odd. ŽP, MěÚ Hradec nad Moravicí.
c) uložila
zajistit výsadbu náhradní zeleně za pokácené stromy (mimo jabloň).
Z: ved. OVaUP

T: 31.03.2015

10.01.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout byt č. 7 v bytovém domě čp. 197 na Opavské ulici v Hradci nad Moravicí
za standardních podmínek na dobu určitou do 31.12.2015 s možností prodloužení
smlouvy v případě řádného plnění uzavřené nájemní smlouvy podle NOZ.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

11.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o převedení nájmu bytu č. 9 v 5. NP bytového domu čp. 715 v ul. Na Tylovách,
Hradec nad Moravicí včetně veškerých práv a povinností s tím souvisejících.
b) rozhodla
schválit převedení nájmu bytu č. 9 v 5. NP bytového domu čp. 715 v ul. Na Tylovách,
Hradec nad Moravicí včetně veškerých práv a povinností s tím souvisejících ze
současného nájemce na nájemce nového.
c) uložila
informovat o tomto rozhodnutí BD Hradec nad Moravicí, které vykonává správu domu.
Z: ved. OVV

T: 31.12.2014

12.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost nájemkyně restaurace Ještěrka o zachování upraveného nájmu v roce 2014 ve
stejné výši i pro rok 2015.
b) rozhodla
zachovat výši nájmu 8.000,00 Kč měsíčně za provozování NBP v budově MěÚ Hradec
nad Moravicí čp. 265, Opavská ul. (restaurace Ještěrka) i pro rok 2015.

Město Hradec nad Moravicí

5.

strana usnesení RM č. 1 ze dne 24.11.2014

Pokračování usnesení č. 12.01.2014/RM
c) uložila
projednat s nájemkyní její představy a požadavky města na další provoz restaurace
s možností opětovného vaření teplých jídel a poledních menu.
Z: ved. OVV

T: 31.12.2014

13.01.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit dodatek č. 1 k Dohodě o užívání Hasičské zbrojnice v Hradci nad Moravicí,
kterým se ruší možnost pronájmu prostor za účelem ubytování, neboť je to v rozporu
s podmínkami finanční podpory 4.1. „Rozvoj venkova“ poskytnuté na rekonstrukci
budovy.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 k Dohodě o užívání Hasičské zbrojnice v Hradci
nad Moravicí podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

14.01.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění umístění sjezdu k novostavbě RD,
zřízení vodovodní přípojky, zřízení kanalizační přípojky splaškové a dešťové
kanalizace na obecním pozemku parc.č. KN 613/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí za
jednorázovou náhradu 1.000,00 Kč a současně uzavřít s tím související smlouvu o
právu provést stavbu. Vypracování GP, zaměření práva služebnosti a úhradu
správního poplatku za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

15.01.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
rozšířit právo služebnosti, schválené radou města na schůzi dne 15.01.2013
usnesením č. 08.27.2013/RM a zřízené v uzavřené smlouvě ze dne 25.03.2013,
spočívající ve strpění vodovodní přípojky v obecním pozemku parc.č. KN 128 o další
obecní pozemek parc.č. KN 122 (ostatní plocha) v k.ú. Kajlovec v rozsahu 6 m2 bez
další změny uzavřené smlouvy.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

16.01.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění zřízení plynovodní přípojky na obecním
pozemku parc.č. KN 582/24 v k.ú. Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu
1.000,00 Kč a současně uzavřít s tím související smlouvu o právu provést stavbu.
Vypracování GP, zaměření práva služebnosti a úhradu správního poplatku za
zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0
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17.01.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín (IČ: 24729035), spočívající ve
strpění přípojky zemního kabelového vedení NN přes pozemek parc.č. KN 1261
(ostatní plocha) v k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města podle přiložené situace za
jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH a současně uzavřít s tím související
smlouvu o právu provést stavbu. GP, vypracování vlastní smlouvy a správní poplatek
zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

18.01.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
neschválit záměr města pronajmout část pozemku parc.č. 872 (zastavěná plocha
a nádvoří, 40 m2) v k.ú. Hradec nad Moravicí za účelem parkování dvou osobních aut.
b) uložila
prověřit možnost parkování vozidel na jiném vhodném místě a předložit návrh na další
schůzi RM k projednání.
Z: ved. OVV
T: 31.12.2014
19.01.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat část pozemku parc.č. KN 833/18 (ostatní plocha,2 m2)
v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat část pozemku podle části a) tohoto usnesení po
stanovenou dobu na úřední desce a internetu a předložit k projednání na nejbližším
zasedání ZM.
Z: ved. OVV
T: 08.12.2014
20.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výsledky hospodaření města Hradec nad Moravicí k 31.10.2014.
b) vzala na vědomí
informace o stavech účtů města Hradec nad Moravicí k 31.10.2014.
Z: ved. OFaI

T: 0

21.1.2014/RM
Rada města
a) schválila
poskytnutí finančního daru jako kompenzaci nákladů za spotřebovanou elektřinu při
provozu tlakové domovní kanalizační přípojky v roce 2014 podle jmenného seznamu
občanů v příloze založené v materiálech pro 1. Schůzi RM.
b) zplnomocnila
OFaI MěÚ k výplatě kompenzace podle ustanovení vnitřního předpisu schváleného
RM dne 20.12.2012.
Z: ved. OFaI
T: 0
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22.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o příspěvek SDH Bohučovice na uhrazení správního poplatku za zahájení
správního řízení ve věci výstavby "Klubovny se zázemím pro potřeby místního
sdružení dobrovolných hasičů" ve výši 30.000,00 Kč.
b) odložila
projednání Darovací smlouvy mezi SDH Bohučovice a městem na finanční dar ve výši
30.000,00 Kč na činnost SDH v roce 2014.
c) uložila
projednat se zástupci SDH Bohučovice a se zástupci občanů MČ Bohučovice postup
při řešení investiční akce "Klubovna se zázemím pro potřeby místního sdružení
dobrovolných hasičů", a předložit žádost s příslušným stanoviskem účastníků jednání
k projednání na příští schůzi RM.
Z: místostarosta města
T: 31.01.2015
23.01.2014/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu na částku 1.000,00 Kč na kulturní a společenské akce města v roce
2014.
b) schválila
Darovací smlouvu na částku 2.000,00 Kč na kulturní a společenské akce města v roce
2014.
c) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu Darovacích smluv podle částí a) a b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města

T: 0

24.01.2014/RM
Rada města
schválila
Rozpočtová opatření na rok 2014 podle předloženého návrhu v objemu 695.500,00 Kč
na celkovou výši 95.899.258,00 Kč a vnitřní úpravy rozpočtu bez nároku na změnu výše
rozpočtu, vše podle předloženého a v materiálech pro 1. schůzi rady města založeného
návrhu.
Z: ved. OFaI
T: 0
25.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost JSDH Domoradovice na zakoupení 2 ks zásahových obleků, 2 párů
zásahových rukavic a 3 párů zásahové obuvi pro členy JSDH Domoradovice.
b) schválila
žádost JSDH Domoradovice o zakoupení vybavení podle části a) tohoto usnesení pro
členy jednotky Domoradovice.
Z: místostarosta města
T: 0
26.01.2014/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., přijetí
finančního daru pro příspěvkovou organizaci města ZŠ a MŠ Žimrovice ve výši 10.000,00
Kč od SRPZŠ Žimrovice (IČ: 26666693) na potřeby ZŠ a MŠ Žimrovice. Částka bude
poskytnuta na základě Darovací smlouvy.
Z: místostarosta města
T: 0

Město Hradec nad Moravicí

8.

strana usnesení RM č. 1 ze dne 24.11.2014

27.01.2014/RM
Rada města
vydala
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a článku č. 7 ZL MKaIC souhlasné
stanovisko k zařazení daru (podle darovací smlouvy) - PC DELL Optiplex, myš,
klávesnice a LCD monitoru DELL19 za cenu podle zpracovaného znaleckého posudku
zpracovaného odbornou firmou do účetní evidence organizace ve skupině JDDHM.
Z: místostarosta města

T: 0

28.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předloženou nabídku srovnání "Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla pro pojistné období od 1.1.2015 do 31.12.2015" pro město
zpracovanou společností RESPECT s.r.o. podle předloženého a v materiálech pro
1. schůzi RM založeného návrhu.
b) doporučila
uzavřít Pojistnou smlouvu pro město na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem motorového vozidla pro pojistné období od 1.1.2015 do 31.12.2015 se
stávajícím pojistitelem - Kooperativa, pojišťovna, a.s.
c) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu příslušných smluv podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města

T: 0

29.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost firmy Řeznictví Tichý s.r.o., se sídlem Mlýnská 36, Háj ve Slezsku o možnost
prodeje masných výrobků po dobu 5 dnů v Hradci nad Moravicí na ulici Podolská.
b) schválila
firmě Řeznictví Tichý s.r.o. prodej masných výrobků v období vánočního času a to
v rozmezí 5 dnů s tím, že za užívání veřejného prostranství bude vybrán poplatek
podle OZV města č. 05/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Z: místostarosta města

T: 0

30.01.2014/RM
Rada města
schválila
Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1.11.2014 do 31.03.2015 podle
předloženého a v materiálech pro 1. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: místostarosta města

T: 0

31.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o současném dodavateli elektrické energie pro město Hradec nad Moravicí.
b) schválila
smlouvu mezi městem a firmou CENTROPOL ENERGI, a.s. o sdružených službách
dodávky elektřiny pro město a zřízené příspěvkové organizace na rok 2015.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny podle
části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
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32.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o současném dodavateli plynu pro město Hradec nad Moravicí.
b) schválila
smlouvu mezi městem a firmou LAMA energi a.s. o sdružených službách dodávky
plynu pro město a zřízené příspěvkové organizace.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu podle části
b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
33.01.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
stanovisko vedení města k řešení nastalé situace ve vedení TS Hradec nad Moravicí,
kdy ředitel organizace byl dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce místostarosty města
pro volební období 2014 - 2018.
b) pověřila
výkonem funkce ředitele příspěvkové organizace města Technické služby Hradec
nad Moravicí s účinností od 01.01.2015 na dobu určitou do 31.12.2015 pana Jiřího
Hanáka.
c) uložila
zajistit všechny potřebné úkony pro řádné uvedení pověřeného ředitele do funkce.
Z: místostarosta města

T: 31.12.2014

34.01.2014/RM
Rada města
a) schválila
termín 2. schůze RM ve volebním období 2014 - 2018 na 22.12.2014 od 15.00 hodin.
b) uložila
předložit na příští schůzi RM k projednání plán schůzí RM na rok 2015.
Z: tajemník MěÚ

T: 22.12.2014

35.01.2014/RM
Rada města
projednala
návrh na svolání pracovního setkání členů ZM k vybrané tématice dne 15.12.2014 od
15.00 hodin.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
36.01.2014/RM
Rada města
a) zřídila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., pro volební období 2014 - 2018
jako své poradní a iniciativní orgány tyto Komise rady města Hradec nad Moravicí:
- Sociální komise
- Komise výstavby
- Kulturní a sportovní komise
- Grantová komise
- Zemědělská a dotační komise
b) uložila
zabezpečit řádné jmenování předsedů a členů komisí ustanovených v části a) tohoto
usnesení.
Z: tajemník MěÚ
T: 31.01.2015

Město Hradec nad Moravicí
24.11.2014

10.

strana usnesení RM č. 1 ze dne

37.01.2014/RM
Rada města
vzala na vědomí
pořádání hudebních a jiných produkcí na území města:
- Mikulášská diskotéka, pořadatel - Petr Sniegoň, místo – Zámecká restaurace,
konání 06.12.2014, od 20.00 hodin (sobota) do 03.00 hodin (neděle),
Z: místostarosta města

T: 0

V rámci kontroly plnění usnesení rady města bylo přijato následující usnesení:
38.01.2014/RM
Rada města
revokovala
své usnesení č. 21.51.2014/RM v části b) a d) bez náhrady.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

Zpracoval:
Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil:
Emil Hennig, v.r.
Roman Celta, v.r.
místostarosta města
Josef Vícha, v.r.
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.

