Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

21.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

11. listopadu 2019
v pracovně starosty města
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.21.2019/RM
Rada města
schválila
výplatu finanční kompenzace nákladů na elektřinu při provozu tlakových splaškových
kanalizačních přípojek za rok 2019 finančními dary v celkové výši 20.000 Kč, podle předloženého
a v podkladech pro 21. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
2.21.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
hospodaření města za období leden až září 2019, včetně zůstatků na bankovních účtech,
zůstatků fondů, úvěrů a půjček.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
3.21.2019/RM
Rada města
a) rozhodla
vyřadit z majetku města 10 ks barových židlí (pořizovací cena 200 Kč/1 ks).
b) souhlasí
s darováním 5 ks vyřazených barových židlí podle bodu a) zájemci (fyzické osobě).
c) souhlasí
s darováním 5 ks vyřazených barových židlí podle bodu a) zájemci SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Jakubčovice, IČ 66738989.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
4.21.2019/RM
Rada města
a) určila
místa pro uzavírání manželství - Hradec nad Moravicí, Opavská č.p. 265, obřadní místnost
a Hradec nad Moravicí, Zámecká č.p. 313, obřadní zahrada, s účinností od 1. 1. 2020.
b) rozhodla
stanovit dobu pro uzavírání manželství - každý první pátek v kalendářním měsíci v době
od 9:00 do 12:00 hod., s účinností od 1. 1. 2020.
c) schválila
sazebník provozních poplatků při uzavírání manželství formou občanského sňatku ve správním
obvodu matričního úřadu Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech
pro 21. schůzi rady města založeného materiálu, s účinností od 1. 1. 2020.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
5.21.2019/RM
Rada města
a) projednala
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žádost společnosti Vila Vančurova o.p.s., se sídlem Vančurova 1217/5, Opava, IČ 02250152,
zastoupenou ředitelem Miroslavem Glosem, o dotaci na spolufinancování nákladů na péči
o občana města, které vznikají v souvislosti s jeho umístěním v pobytovém zařízení Domov
pro seniory.
b) schválila
poskytnutí daru ve výši 6.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí společnosti Vila
Vančurova o.p.s., se sídlem Vančurova 1217/5, Opava, IČ 02250152.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
6.21.2019/RM
Rada města
a) schválila
změnu doby nájmu v nájemním bytě v objektu č. p. 151, Hradec nad Moravicí (Nádražní
budova) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
b) schválila
Dodatek č. 7. ke Smlouvě o nájmu bytu č. 6355000914/2014, podle předloženého návrhu
pro 21. schůzi rady města.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.21.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající
ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN k pozemku p.č. 531 přes pozemek p.č. 958/4
(ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města, to vše v k. ú. Domoradovice.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN přes
pozemek p.č. 958/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví
města, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za jednorázovou náhradu 5.000 Kč (bez DPH).
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
8.21.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o zřízení práv služebnosti spočívajících ve strpění uložení vodovodní přípojky, přípojky
splaškové kanalizace a sjezdu pro novostavbu RD na pozemku 230 v k. ú. Žimrovice, na
pozemku p.č. 253 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města a o
souhlas s umístěním staveb.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.21.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zřízení práv služebnosti spočívajících ve strpění uložení vodovodní přípojky, přípojky
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splaškové kanalizace a sjezdu pro novostavbu RD na pozemku 555/2 v k. ú. Hradec nad
Moravicí, na pozemcích p.č. 553 a p.č. 313 (ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města a o souhlas s umístěním staveb.
b) uložila
vyzvat žadatele uvedeného v části a) tohoto usnesení k doplnění žádosti o podrobnější situaci
uložení inženýrských sítí, včetně informace, zda přípojka splaškové kanalizace povede v zeleném
pásu nebo zda bude zasahováno do tělesa komunikace.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.21.2019/RM
Rada města
a) projednala
žádost občanů bydlících v lokalitě ulice Husova v Hradci nad Moravicí ze dne 21. 10. 2019
o opravu povrchu komunikace Husova a zajištění průjezdnosti touto ulicí při sportovních
a jiných akcích ve škole.
b) neschválila
opravu povrchu místní komunikace Husova v Hradci nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
11.21.2019/RM
Rada města
a) projednala
žádost ze dne 21. 10. 2019 o řešení provozu a instalaci silničních retardérů v lokalitě ulic
Nádražní - Pod Hanuší v Hradci nad Moravicí.
b) neschválila
umístění silničních retardérů na místních komunikacích v lokalitě ulic Pod Hanuší - Nádražní.
T: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
12.21.2019/RM
Rada města
a) projednala
cenovou nabídku společnosti Empesort s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí,
IČ 62362569, na dodání a montáž informačních panelů pro měření rychlosti vozidel.
b) schválila
pořízení 2 ks radaru RMR10, 2 ks přídavného panelu s textem ZPOMAL, 1 ks statistiky průměrné
a nejvyšší rychlosti v čase a počtu projetých vozidel, 2 ks automatického dobíjení z veřejného
osvětlení včetně akumulátorů 40 Ah, montáž zařízení a přemístění stávajícího radaru podle
předložené a v podkladech pro 21. schůzi rady města založené cenové kalkulace.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
13.21.2019/RM
Rada města
a) schválila
kácení stromu (javoru) na pozemku p.č. 329/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
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b) uložila
zajistit náhradní výsadbu za pokácený strom na pozemku p.č. 329/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
14.21.2019/RM
Rada města
projednala
cenovou nabídku na vybudování výtahu v budově č.p. 197, v Hradci nad Moravicí od společnosti
HV výtahy s.r.o., IČ 62302418.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
15.21.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenové nabídky na pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy č.p. 61 v Žimrovicích.
b) rozhodla
pronajmout nebytové prostory o výměře cca 31,5 m2 v 1. NP budovy č.p. 61 v Žimrovicích za
cenu 500 Kč měsíčně od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru a majetku a investic
16.21.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Dodávka elektrické energie pro město Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Dodávka elektrické energie pro město Hradec nad Moravicí" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ČEZ ESO, a.s.,
IČ 03592880.
Nabídková cena: 449.282 Kč bez DPH
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dodávce el. energie mezi městem Hradec nad Moravicí a společností ČEZ
ESO, a.s., IČ 03592880.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
17.21.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování studie přestavby budovy bývalé MŠ Domoradovice na bytový
dům.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
18.21.2019/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
soupis víceprací a méněprací na stavbě "Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad Moravicí".
b) vzala na vědomí
žádost o prodloužení termínu na stavbě "Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad Moravicí".
c) schválila
prodloužení termínu realizace stavby "Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad Moravicí"
do 7. 5. 2020.
d) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností sport
cité+ s.r.o., IČ 04929845.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
19.21.2019/RM
Rada města
a) projednala
možnosti úpravy pojištění majetku a odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu.
b) schválila
úpravu pojištění majetku a odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu spočívající
v navýšení limitu pojištění u odpovědnosti na 25.000.000 Kč.
c) schválila
uzavření dodatku č. 16 k pojistné smlouvě č. 1526306715 o pojištění majetku města Hradec
nad Moravicí a pojištění odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu, uzavřené
s pojistitelem Generali Pojišťovnou a.s., kterým se aktualizuje pojistné krytí s účinností
od 15. 11. 2018 včetně změn uvedených v části b) tohoto usnesení.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
20.21.2019/RM
Rada města
a) rozhodla
vypovědět pojistnou smlouvu č. 898307233 uzavřenou mezi městem Hradec nad Moravicí
a společností Allianz pojišťovna a.s., která se týká pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidel a havarijního pojištění.
b) rozhodla
uzavřít pojistnou smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Česká pojišťovna,
a.s. týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijního
pojištění s účinností od 1. 1. 2020 podle předložené a v materiálech pro 21. schůzi rady města
založené nabídky.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
21.21.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace ze dne 18. 10. 2019
o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím věcného daru (stůl
pro učitele v hodnotě 7.000 Kč) od pana Davida Hendrycha, IČ 66169798.
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b) souhlasí
s přijetím věcného daru (stůl pro učitele v hodnotě 7.000 Kč) od pana Davida Hendrycha, IČ
66169798, Mateřskou školou Hradec nad Moravicí, příspěvkovou organizací, se sídlem
Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, IČ 70984352.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
22.21.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace ze dne 18. 10. 2019
o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím věcného daru (magnetická
tabule v hodnotě 700 Kč) od Spolku rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí,
se sídlem Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, IČ 05002745.
b) souhlasí
s přijetím věcného daru (magnetická tabule v hodnotě 700 Kč) od Spolku rodičů a přátel
Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, se sídlem Smetanova 520, Hradec nad Moravicí,
IČ 05002745, Mateřskou školou Hradec nad Moravicí, příspěvkovou organizací, se sídlem
Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, IČ 70984352.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
23.21.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace ze dne 18. 10. 2019
o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím věcného daru (2 ks mapy
světa v hodnotě 1.136 Kč) od pana Jana Hrbáče, Hradec nad Moravicí.
b) souhlasí
s přijetím věcného daru (2 ks mapy světa v hodnotě 1.136 Kč) od pana Jana Hrbáče,
Hradec nad Moravicí pro Mateřskou školou Hradec nad Moravicí, příspěvkovou organizací, se
sídlem Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, IČ 70984352.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
24.21.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci o realizaci projektu“Výsadba stromořadí, lokality lomu, místní část Jakubčovice“.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
25.21.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Poznej svůj kraj“ do Programu na podporu
zdravého stárnutí v MSK na rok 2020.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
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Zpracoval: dne 8. 11. 2019, Mgr. Patrik Orlík
Ověřil:
Zdeněk Bareš, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.

Poznámka:
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 12 na MěÚ Hradec nad
Moravicí, Opavská 265.
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