Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

3
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

19.01.2015
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,
06.01.2014/RM,
22.01.2014/RM,
b) S p l n ě n á usnesení č:
18.02.2014/RM,
24.02.2014/RM,

16.51.2014/RM,

05.01.2014/RM,

Přijatá usnesení:
01.03.2015/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci na projekt „Tribuna vč. sociálního zázemí TJ Hradec n/M" do
programu 133510 Státní podpora sportu pro rok 2015, poskytovatel MŠMT ČR.
b) schválila
zajištění dostatečného množství finančních prostředků na pokrytí minimální
spoluúčasti ve výši 50 % na celkových nákladech připravované akce s názvem
„Tribuna vč. sociálního zázemí TJ Hradec n/M",která bude podána do Programu
133510 s názvem Státní podpora sportu pro rok 2015.
c) schválila
zajištění financování provozu projektu „Tribuna vč. sociálního zázemí TJ Hradec n/M",
na který bude požadována dotace z Programu 133510 s názvem Státní podpora
sportu pro rok 2015 po dobu nejméně 5 let od ukončení projektu.
V případě získání dotace obec začlení do rozpočtového výhledu vlastní finanční zdroje
na celou dobu povinné udržitelnosti projektu podle podmínek dotačního programu
MŠMT ČR.
d) pověřila
starostu města k jednání se zástupci SK Lama ve věci řešení projektu „Tribuna vč.
sociálního zázemí TJ Hradec n/M".
Z: místostarosta
T: 0
02.03.2015/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci do Programu přeshraniční spolupráce 2007-2013, fond
mikroprojektů Euroregion Silesia s názvem "Kvetoucí spolupráce Hradce nad Moravicí
a Baborowa".
b) zplnomocnila
starostu k podpisu potřebných dokumentů pro naplnění usnesení podle bodu a) tohoto
usnesení.
Z: ved OFaI
T: 0
03.03.2015/RM
Rada města
jmenovala
členem pracovní skupiny pro projekt „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření na území obce Hradec nad Moravicí" pana Ing. Jana Hrbáče.
Z: ved OFaI

T: 0

04.03.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zvýšení bezpečnosti na silnici I/57
v Hradci nad Moravicí a Kajlovci - 4. etapa", kdy výběrová komise konstatovala, že
nejvýhodnější nabídku podala firma Rosis, s.r.o.
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Pokračování usnesení č. 04.03.2015/RM
b) schválila
pod podmínkou získání dotace Smlouvu o dílo na stavbu „Zvýšení bezpečnosti na
silnici I/57 v Hradci nad Moravicí a Kajlovci – 4. etapa" mezi městem a Rosis, s.r.o.
c) uložila
předkládat zadávací podmínky veřejných soutěží v oblasti investic k projednání Komisi
výstavby a následně RM.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu SD podle části b) tohoto usnesení za podmínky získání
dotace na předmětnou stavbu.
Z: inv. technik OFaI
T: průběžně
05.03.2015/RM
Rada města
neschválila
vypracování studie a projektové dokumentace na obnovu a revitalizaci městského parku
na pozemcích parc.č. 269/1, 304/2, 308/1 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: ved OVaUP

T: 0

06.03.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh rozpočtu města na rok 2015 podle předloženého a v materiálech pro 3. schůzi
RM založeného návrhu.
b) uložila
předložit návrh rozpočtu města na rok 2015 s doporučením RM k projednání
Finančnímu a Kontrolnímu výboru ZM, následně jej zveřejnit podle zákona a předložit
k projednání na příští zasedání ZM.
Z: ved OFaI
T: 28.02.2015
07.03.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o převedení nájmu bytu č. 591/51 v 5. NP bytového domu čp. 591 v ul. Lidická,
Hradec nad Moravicí včetně veškerých práv a povinností s tím souvisejících z
původního nájemce na nájemce nového.
b) rozhodla
schválit převedení nájmu bytu č. 591/51 v 5. NP bytového domu čp. 591 v ul. Lidická,
Hradec nad Moravicí včetně veškerých práv a povinností s tím souvisejících ze
současného nájemce na nájemce nového.
c) uložila
informovat o tomto rozhodnutí rady města Společenství vlastníků bytového domu
čp. 591, Hradec nad Moravicí, které v tomto domě vykonává správu domu.
Z: ved OVV

T: 31.01.2015

08.03.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění kabelové
přípojky NN pro RD přes pozemek parc.č. KN 613/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Vypracování
příslušných smluv, GP a správní poplatek za zavkladování zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved OVV

T: 0
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09.03.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
prodloužit dobu trvání smlouvy mezi René Theuerem (MAXXNET) a městem
o umístění vysílače veřejné služby (internet provider) na nemovitosti čp. 715 ul.
Na Tylovách ze dne 1. 9. 2006 a dodatku ze dne 7. 1. 2011 na další 4 roky, tj.
do 1. 9. 2019 za stejných podmínek.
b) uložila
uvést do smlouvy podle části a) tohoto usnesení podmínku nepoškození majetku
města, zejména střechy předmětného objektu.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku ke smlouvě podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved OVV

T: 28.02.2015

10.03.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat pozemek parc.č. 1432/2 (trvalý travní porost, 423 m2)
v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat pozemek podle části a) tohoto usnesení na úřední desce
a internetu po stanovenou dobu a předložit spolu s vyjádřením Komise výstavby k
projednání na příští zasedání ZM.
Z: ved OVV
T: 28.02.2015
11.03.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat část pozemku parc.č. 1008/10 (ostatní plocha, ostatní
komunikace, cca 68 m2) v k.ú. Domoradovice .
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat část pozemku podle části a) tohoto usnesení na úřední
desce a internetu po stanovenou dobu a předložit spolu s vyjádřením Komise výstavby
k projednání na příštím zasedání ZM.
Z: ved OVV
T: 28.02.2015
12.03.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat pozemek parc.č. 959 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Domoradovice o výměře 165 m2.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat pozemek podle části a) tohoto usnesení na úřední desce
a internetu po stanovenou dobu a předložit spolu s vyjádřením Komise výstavby k
projednání na příští zasedání ZM.
Z: ved OVV
T: 28.02.2015
13.03.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
oznámení ředitelky MŠ Hradec nad Moravicí o vzdání se funkce ředitelky podle §73
odst.1 ZP z důvodu odchodu do starobního důchodu.
b) uložila
připravit podle vyhlášky č. 54/2005 Sb., konkursní řízení na obsazení funkce ředitele
MŠ Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta
T: 31.03.2015
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14.03.2015/RM
Rada města
a) schválila
přijetí dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2015 z rozpočtu MSK ve
výši 473.000,00 Kč. Příjemcem dotace je MKaIC Hradec nad Moravicí.
b) jmenovala
osobou odpovědnou za řádné využití a vyúčtování dotace ředitelku MKaIC Hradec
nad Moravicí PhDr. Mgr. Markétu Beyerovou.
Z: místostarosta

T: 0

15.03.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost předsedy Automotoklubu invalidů Opava pana Svatopluka Řemelky o finanční
příspěvek na náklady spojené s kulturním programem setkání členů Okresní
organizace svazu tělesně postižených Opava, které se bude konat dne 15. května
2015 v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,00 Kč Automotoklubu invalidů Opava na náklady
spojené s kulturním programem setkání členů Okresní organizace svazu tělesně
postižených Opava na základě smlouvy.
c) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu darovací smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

16.03.2015/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvy na Ples města, který se bude konat dne 07.02.2015 podle
přiloženého a v materiálech pro 3. schůzi RM založeného seznamu.
b) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu darovacích smluv v souvislosti s konáním plesu
města.
Z: místostarosta
T: 0
17.03.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., a zákonem č. 250/2000 Sb., přijetí daru pro ZŠ
Hradec nad Moravicí - 340 ks bezpečnostních samodržících reflexních pásků od firmy
Pavel Kuzník s.r.o. na základě Smlouvy o poskytnutí daru.
Z: místostarosta

T: 0

18.03.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o návrhu Kontrolního výboru ZM na zrušení OZV 07/2012 a OZV č. 01/2013.
Z: tajemník MěÚ

T: 0
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19.03.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
na základě veřejného prohlášení a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., odvolat
Ing. D. Hertlovou a Mgr. M. Sosnu z funkce člena Redakční rady Hradeckých novin.
b) jmenovala
členem Redakční rady Hradeckých novin s účinností od 20.01.2015 paní Miroslavu
Vavrečkovou.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
20.03.2015/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 9 ke Smlouvě č. 10/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti, uzavřený podle zák. č. 111/1994 Sb.,
a č. 128/2000 Sb., mezi městem, TQM-holding s.r.o. a Koordinátorem ODIS s.r.o.
podle předloženého a v podkladech pro 3. schůzi RM založeného návrhu.
b) doporučila
členovi RM Ing. Františku Sonnkovi prověřit v MČ Jakubčovice potřebnost
autobusové spoje ve dny pracovního klidu Hradec - Ostrava, a případně iniciovat
požadavek na zařazení spoje do JŘ na rok 2016.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku č. 9 podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta
T: 0
21.03.2015/RM
Rada města
a) schválila
používání soukromého motorového vozidla k zabezpečení pracovních úkolů v roce
2015 podle pracovní náplně zaměstnance Jaromír Tělupil - referent investic OFaI.
b) schválila
limit pro cestovní náhrady vozidla pro rok 2015 ve výši 20 km na skutečně
odpracovaný den.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
22.03.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o záporném stanovisku Odboru dozoru MV ČR ve věci znění OZV č. 02/2014.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
23.03.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o jednání se zástupci Městské policie Opava ve věci plnění úkolů podle zákona
č. 553/1991 Sb., podle veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Opava
(zřizovatelem Městské policie) a městem.
Z: místostarosta
T: 0
24.03.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., podle zákona č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády
ČR 564/2006 Sb., platový výměr pověřenému řediteli TS Hradec nad Moravicí podle
předloženého a v materiálech pro 3. schůzi RM založeného návrhu.
Z: místostarosta
T: 0
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25.03.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o nabídkách firem na uzavření smlouvy na organizaci veřejné zakázky
„Dodávka CAS pro Město Hradec nad Moravicí", kdy nejvýhodnější nabídku podala
firma - Ing. Štěpánka Stráská, se sídlem Dřevařská 391, Vyšší Brod (IČ: 01124650).
b) rozhodla
uzavřít smlouvu na organizaci veřejné zakázky „Dodávka CAS pro Město Hradec
nad Moravicí", mezi městem a firmou - Ing. Štěpánka Stráská, v zastoupení Ing. Jan
Tomek (zástupce pověřený pro jednání).
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu mandátní smlouvy na zajištění veřejné zakázky na „Dodávku
CAS pro Město Hradec nad Moravicí" podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta
T: 0
26.03.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
postup při digitalizaci Kina v Hradci nad Moravicí, organizovanou předsedou Kulturní
komise Rady města.
Z: místostarosta
T: 0
27.03.2015/RM
Rada města
jmenovala
v souladu s zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 561/2004 Sb., zástupcem města ve
Školské radě ZŠ a MŠ Žimrovice pana Emila Henniga s účinností od 20.01.2015.
Z: místostarosta

T: 0

28.03.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o návrhu na řešení provozu KD Domoradovice - správce objektu a obsluha
kotelny.
b) uložila
zpracovat ve spolupráci s Osadním výborem Domoradovice podklady pro příští schůzi
rady města ve věci provozu, údržby, oprav a rekonstrukce KD Domoradovice.
Z: ved. OVV

28.02.2015

Zpracoval: Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil: MUDr. Pavel Selingr, 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.

