Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

9.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

29. 4. 2019
v kulturním domě v Benkovicích.

Přijatá usnesení:
1.9.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého
a v podkladech pro 9. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města
2.9.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
hospodaření města za období leden až březen 2019, včetně zůstatků na bankovních účtech,
zůstatků fondů, úvěrů a půjček.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
3.9.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2018.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
4.9.2019/RM
Rada města
schválila
sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle předloženého
a v materiálech pro 9. schůzi rady města založeného návrhu s tím, že náklady na mimořádně
rozsáhlé vyhledávání informací budou činit 300 Kč za každou ukončenou hodinu, a to
s účinností od 30. 4. 2019.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
5.9.2019/RM
Rada města
schválila
plán kontrolní činnosti na rok 2019 podle předloženého a v materiálech pro 9. schůzi rady
města založeného návrhu.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
6.9.2019/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout pozemek p.č. 664/1 (ostatní plocha) o výměře 2.748 m2,
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pozemek p.č. 664/2 (ostatní plocha) o výměře 2.431 m2 a pozemek p.č. 664/3 (ostatní
plocha) o výměře 1.474 m2 to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout pozemky podle části a) tohoto usnesení na úřední desce
a předložit na další schůzi rady města k rozhodnutí.
c) rozhodla
pronajmout pozemek p.č. 664/1 (ostatní plocha) o výměře 2.748 m2, pozemek p.č. 664/2
(ostatní plocha) o výměře 2.431 m2 a pozemek p.č. 664/3 (ostatní plocha) o výměře
1.474 m2, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí společnosti CARMAN-WOOD s.r.o. IČ 26845245,
na dobu od 30. 4. 2019 do 30. 5. 2019 za cenu 3.326,50 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 10/1 (vodní plocha) o výměře 690 m2 v k. ú. Kajlovec
ve vlastnictví města.
b) nedoporučila
zastupitelstvu města prodat část pozemku p.č. 10/1 (vodní plocha, zamokřená plocha)
o výměře 690 m2 v k. ú. Kajlovec.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
8.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 1701/3 (trvalý travní porost)
o výměře 229 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) nedoporučila
zastupitelstvu města prodat pozemek p.č. 1701/3 (trvalý travní porost) o výměře 229 m2
v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění
rozšíření vedení podzemní přípojky NN pro pozemek p.č. 144/1 k. ú. Benkovice přes
pozemek p.č. 584 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Benkovice ve vlastnictví města.
b) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení
podzemní přípojky NN pro pozemek p.č. 144/1 k. ú. Benkovice přes pozemek
p.č. 584 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Benkovice ve vlastnictví města
za jednorázovou náhradu 5.000 Kč bez DPH. Předpokládaný rozsah omezení obecních
pozemků věcným břemenem činí 5 m2. Vypracování příslušných smluv, geometrický plán,
správní poplatek za zavkladování zajistí a uhradí žadatel.
3. strana usnesení RM č. 9/2019

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.9.2019/RM
Rada města
nepřijala předložený návrh usnesení v tomto znění:
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o směnu části pozemku p.č. 1032 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města za část
pozemků p.č. 408/20 a p.č. 526 v k. ú. Domoradovice .
b) uložila
zveřejnit záměr města směnit část pozemku p.č. 1032 při hranici s pozemkem p.č. 1035
o výměře cca 168 m2 ve vlastnictví města za části pozemků p.č. 408/20 a p.č. 526 o celkové
výměře cca 126 m2, to vše v k. ú. Domoradovice na úřední desce a předložit žádost k
projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.9.2019/RM
Rada města
rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost pro Město Hradec nad Moravicí, IČ 00300144, spočívající
ve strpění vedení kanalizace splaškové a ve strpění elektrické skříně, která je součástí
signalizačního zařízení na pozemku p.č. 893/1 (nové p.č. 893/3), v k. ú. Hradec nad Moravicí
ve vlastnictví města, za jednorázovou náhradu 100 Kč (budoucímu vlastníkovi).
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
12.9.2019/RM
Rada města
schválila
podat žádost o dotaci na realizaci projektu: Dopravní automobil SDH Žimrovice do programu
Dotace pro jednotky SDH obcí v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
13.9.2019/RM
Rada města
schválila
slevu na nájemném v bytě č. 4, ul. Lidická č.p. 590, Hradec nad Moravicí, který je na základě
nájemní smlouvy ze dne 29. 6. 2018 pronajat ve výši 1.700 Kč / měsíčně. Sleva se stanovuje
zpětně od 1. 9. 2018 do odstranění závad.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
14.9.2019/RM
Rada města
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schválila
snížení nájemného za užívání nebytových prostor klubu a baru v objektu Národního domu,
ul. Podolská, č.p. 156, Hradec nad Moravicí od 1. 5. 2019 na částku ve výši 2.750 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
15.9.2019/RM
Rada města
schválila
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti
kultury na rok 2019 na realizaci projektu: Festival dechové hudby 2019 ve výši 77.500 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
16.9.2019/RM
Rada města
schválila
směrnici č. 6/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle předloženého a
v materiálech pro 9. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
17.9.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o finanční příspěvek na výstavbu pozemní komunikace na obecním pozemku p.č.
958/4 v k. ú. Domoradovice.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

18.9.2019/RM
Rada města
a) projednala
žádost o odstranění světelného bodu v ulici Písecká před domem č.p. 392 v Hradci nad
Moravicí.
b) neschválila
odstranění světelného bodu v ulici Písecká před domem č.p. 392 v Hradci nad Moravicí podle
části a) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
19.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o konání sportovní soutěže Silesia Bike Marathon dne 18. 5. 2019 (průjezd závodu
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územím města).
b) souhlasí
s průjezdem cyklistického závodu Silesia Bike Marathon územím města Hradec nad Moravicí.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
20.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Stonožka Ostrava,
o finanční podporu formou daru na provoz rehabilitačního a léčebného centra pro
hendikepované děti v obci Dívčí Hrad na Osoblažsku.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč spolku Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s., Klub Stonožka Ostrava, z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
formou veřejnosprávní smlouvy na provoz rehabilitačního a léčebného centra pro
hendikepované děti v obci Dívčí Hrad na Osoblažsku.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
21.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. o finanční podporu
formou daru na podporu spolkové činnosti v roce 2019.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč spolku Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR, z. s., oblastní odbočka Opava, z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
formou veřejnosprávní smlouvy na provoz Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých ČR, z. s., oblastní odbočky Opava.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
22.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o finanční podporu formou daru na provoz Linky bezpečí, z. s. v roce 2019.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s., z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí formou veřejnosprávní smlouvy na provoz Linky bezpečí, z. s. v roce
2019.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
23.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o personálních změnách a provozu kina Orion.
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b) schválilo
vnitřní předpis č. 7 Provozní řád kina Orion v Hradci nad Moravicí podle předloženého
a v materiálech pro 9. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
24.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Oprava kamenné zdi na ulici Zámecká v Hradci nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava kamenné zdi na ulici Zámecká v Hradci nad Moravicí" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nevhodnější nabídky uchazeče STAVBY - BALLER s.r.o.
Nabídková cena: 1.131.698 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo podle části b) tohoto usnesení mezi městem Hradec nad Moravicí
a společností STAVBY - BALLER s.r.o.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku
25.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Specializovaná technika JSDH Hradec nad Moravicí + JSDH Jakubčovice".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Specializovaná technika JSDH Hradec nad Moravicí + JSDH Jakubčovice"
na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Požární
bezpečnost s.r.o.
Nabídková cena: 812 860 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít kupní smlouvu podle části b) tohoto usnesení mezi městem Hradec nad Moravicí
a společností Požární bezpečnost s.r.o.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku
26.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Oprava komunikací na území města Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava komunikací na území města Hradec nad Moravicí" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SWIETELSKY stavební
s.r.o.
Nabídková cena: 2.637.167,88 Kč bez DPH
c) rozhodla
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uzavřít smlouvu o dílo podle části b) tohoto usnesení mezi městem Hradec nad Moravicí
a společností SWITELSKY stavební s.r.o.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
27.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dopis ve věci náhrady škody na pozemku p.č. 924 v k. ú. Žimrovice.
b) uložila
odboru majetku a investic zjistit skutečnou trasu kanalizačního řadu na pozemku p.č. 924
v k. ú. Žimrovice.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
28.9.2019/RM
Rada města
a) projednala
žádost o majetkoprávní narovnání skutečné trasy vedení plynovodního řádu v Benkovicích.
b) uložila
odboru majetku a investic oslovit zodpovědného projektanta stavby plynovodního řádu
v Benkovicích a tehdejšího investičního technika městského úřadu o vyjádření ke změně
trasování plynovodního řádu v Benkovicích.
c) rozhodla
po doplnění podkladů předložit věc k projednání na zasedání zastupitelstva města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
29.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o využívání sběrného dvoru města Hradec nad Moravicí občany obce Branka
u Opavy.
b) rozhodla
vyzvat obec Branka u Opavy k úhradě příspěvku ve výši 52.250 Kč pro rok 2019 za možnost
ukládání odpadů jejími občany na sběrném dvoře města Hradec nad Moravicí.
Z: starosta města
30.9.2019/RM
Rada města
schválila
vnitřní předpis č. 8/2019, kterým se stanovuje podpisový řád města Hradec nad Moravicí
podle předloženého a v podkladech pro 9. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: starosta města
31.9.2019/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
žádost ředitelky Městské knihovny a Informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizace, IČ 71237895, p. Mgr. Markéty Beyerové Ph.D. z 26. 3. 2019
o schválení přijetí dotace ve výši 113.600 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok
2019".
b) schválila
přijetí dotace pro Městskou knihovnu a Informační centrum Hradec nad Moravicí, okres
Opava, IČ 71237895 ve výši 113.600 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok
2019".
Z: místostarosta města

32.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost paní ředitelky Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, příspěvková organizace
Bc. Gabriely Lackové o souhlasné vyjádření k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec
nad Moravicí a v školní jídelně, v době od 1. 7. 2019 do 4. 8. 2019 (včetně), podané dne
8. 2. 2019 na Městský úřad v Hradci nad Moravicí.
b) vydala souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí a ve školní jídelně, v době
od 1. 7. 2019 do 4. 8. 2019 (včetně).
Z: místostarosta města
33.9.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost tanečního orchestru Baard´s Band, z. s., Hradec nad Moravicí, IČ 06643868, ze dne
1. 4. 2019 o poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč z rozpočtu města Hradec
nad Moravicí na materiální vybavení orchestru.
b) neschválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč tanečnímu orchestru Baard´s Band, z. s.,
Hradec nad Moravicí, IČ 06643868, z rozpočtu města Hradec nad Moravicí formou
veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů vzniklých s nákupem materiálního vybavení
orchestru souvisejících se zkvalitněním činnosti tanečního orchestru Baard´s Band v roce
2019.
Z: místostarosta města
34.9.2019/RM
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Rada města
a) vzala na vědomí
dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 3559000864 uzavřené mezi městem Hradec nad Moravicí
a pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a.s., IČ 49240480, týkající se kolektivního úrazového
pojištění členů jednotek sboru dobrovolných hasičů.
b) vzala na vědomí
dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 8603368962 uzavřené mezi městem Hradec nad Moravicí
a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, týkající se
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
c) vzala na vědomí
dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 8603368962 uzavřené mezi městem Hradec nad Moravicí
a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, týkající se
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Z: starosta města
35.9.2019/RM
Rada města
a) projednala
návrh darovat spolku Postřeh z. s. promítací plátno, které je v majetku města.
b) projednala
návrh přijmout od spolku Postřeh z. s. dar - elektropřístroj MEOXB3 (zdroj pro 35mm
projektor).
c) schválila
darovací smlouvy mezi městem Hradec nad Moravicí a spolkem Postřeh z. s. podle částí a)
a b) tohoto usnesení.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
___________________________________________________________________________
Zpracovala: Jana Pastyříková, 29. 4. 2019
Ověřil:
Ing. Drahomíra Hertlová, členka 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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