Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

8.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení:
1.8.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech
pro 8. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty
2.8.2019/RM
Rada města
schválila
pravidla pro výlep volebních plakátů v rámci volební kampaně pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. - 25. 5. 2019 podle předloženého a v podkladech pro 8. schůzi rady města
založeného materiálu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
nabídku společnosti Eurovalley s.r.o., IČ 29368324, na zpracování nezávislého auditu stávajících
pojistných smluv.
b) rozhodla
provést nezávislý bezplatný audit stávajících pojistných smluv města u společnosti Eurovalley s.r.o.,
IČ 29368324.
Z: starosta města
4.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec, IČ 66738318, ze dne 20. 3. 2019 o zavedení
internetového připojení budovy hasičské zbrojnice v Kajlovci.
b) schválila
zhotovení internetového připojení (wifi) na budovu hasičské zbrojnice Kajlovec.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
5.8.2019/RM
Rada města
a) projednala
žádost o rozšíření veřejného osvětlení na ulici Písecká v Hradci nad Moravicí.
b) souhlasí
s rozšířením veřejného osvětlení (montáž jednoho kusu svítidla na stávající sloup) v ulici Písecká před
domem č.p. 392 v Hradci nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.8.2019/RM
Rada města
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schválila
smlouvu o dílo mezi společností ALBREKO s.r.o., Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517,
a městem Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, podle předloženého
a v podkladech pro 8. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
7.8.2019/RM
Rada města
schválila
smlouvu o dílo mezi společností S-Kontrol s.r.o., Slezská 75, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 27832473,
a městem Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, podle předloženého
a v podkladech pro 8. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
8.8.2019/RM
Rada města
rozhodla
prodloužit dobu pachtu kajlovského rybníka, tzn. pozemku p.č. 3 (vodní plocha) v k.ú. Kajlovec o výměře
19 562 m2, sjednanou v nájemní smlouvě ze dne 19. 1. 2012 mezi městem Hradec nad Moravicí
a spolkem Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Opava, IČ 18050361, a v dodatku č. 2 ze dne
3. 12. 2015 k této smlouvě do 31. 12. 2020.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.8.2019/RM
Rada města
rozhodla
pronajmout ČR - Národní památkový ústav, s.p.o. Praha, IČ 75032333, část pozemku p.č. 1322 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Hradec nad Moravicí (Městečko) o výměře 2 100 m2 za účelem
parkování osobních aut a autobusů na dobu určitou do 31. 3. 2020 za nájemné rovnající se jedné
polovině vybraného parkovného.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.8.2019/RM
Rada města
schválila
vypůjčení nebytových prostor společenské místnosti ve 4. NP budovy č.p. 265 v Hradci nad Moravicí
za účelem setkávání maminek s dětmi na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce 2 měsíců, a to
v rozsahu 1x týdně v pracovní dny v dopoledních hodinách.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost firmy Jaroslav Demel, DEM - SUR, IČ 15438601, o odkoupení části pozemku p.č. 304/3 v k. ú.
Hradec nad Moravicí o výměře cca 50 m2.
b) nedoporučila
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 304/3 v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře
cca 50 m2.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
12.8.2019/RM
Rada města
a) projednala
podmínky pronájmu nebytových prostor v objektu Národního domu, č.p. 156, Podolská ul., Hradec
nad Moravicí a objektu Obecního domu č.p. 61, Hradecká ul., Žimrovice, Hradec nad Moravicí.
b) schválila
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor tj. provozovnu pošty, skladu cenin a šatnu
v přízemí objektu č.p. 61, Hradecká ul., místní část Žimrovice, Hradec nad Moravicí s nájemcem Areál
dobré pohody Žimrovice, s.r.o., IČ 01462997, s účinnosti od 1. 4. 2019 podle předloženého
a v podkladech pro 8. schůzi rady města založeného návrhu.
c) schválila
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor tj. prodejny - květinářství, skladu a místnosti
pro personál v severní části budovy Národního domu č.p. 156, Podolská ul., Hradec nad Moravicí
s nájemcem Petra Grossová, IČ 87044692, s účinnosti od 1. 4. 2019 podle předloženého a v podkladech
pro 8. schůzi rady města založeného návrhu.
d) rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor tj. klub a bar ve II. NP budovy Národního
domu, č.p. 156 na Podolské ul. v Hradci nad Moravicí s nájemcem Radim Gebauer, IČ 62289039,
s účinnosti od 1. 4. 2019 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2 000 Kč měsíčně (včetně DPH) plus
poplatek za služby spojené s pronájmem ve výši 1 000 Kč měsíčně (včetně DPH).
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
13.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o současné výši nájmu v jednotlivých nájemních bytech v majetku města.
b) schválila
úpravu výše nájmu v nájemních bytech v majetku města od 1. 8. 2019 podle předloženého
a v podkladech pro 8. schůzi rady města založeného návrhu po úpravách.
c) schválila
výši nájmu v bytech ve vlastnictví města v min. výši 52,50 Kč/m2 měsíčně od 1. 8. 2019 u nově sepsaných
nájemních smluv.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic

14.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
statické posouzení lávky pro pěší přes řeku Moravici na ulici Pivovarská v Hradci nad Moravicí.
b) rozhodla
z důvodu bezpečnosti lávku pro pěší uzavřít.
c) rozhodla
předložit statický výpočet lávky na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
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Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
15.8.2019/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 chodníku na p.č. 269, k. ú. Kajlovec".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava chodníku na p.č. 269, k. ú. Kajlovec" na základě doporučení výběrové komise
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Rosis s.r.o.
Nabídková cena: 477.999,80 Kč bez DPH
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Rosis s.r.o.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
16.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o právním stavu pozemku p.č. 1193/4 v k.ú. Hradec nad Moravicí (areál u chovatelů).
b) uložila
odboru majetku a investic vyzvat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k vypracování
znaleckého posudku za účelem stanovení kupní ceny pozemku p.č. 1193/4 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: starosta města
17.8.2019/RM
Rada města
schválila
změnu č. 1 Přílohy č.1 ke směrnici č.11/2018.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
18.8.2019/RM
Rada města
Nepřijala tento návrh usnesení:
„vzala na vědomí
informace o zprostředkování prodeje pozemků ve vlastnictví města p.č. 77, jehož součástí se stavba budova č.p. 55, p.č. 86/2 a p.č. 86/3 v k.ú. Domoradovice.“
Z: starosta města
19.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jakubčovice, pobočného spolku,
IČ 66738989, o poskytnutí dotace na podporu družstva mladých hasičů ve výši 25.000 Kč.
b) neschválila
poskytnutí individuální dotace pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jakubčovice,
pobočnému spolku ve výši 25.000 Kč na podporu družstva mladých hasičů pobočného spolku.
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Z: místostarosta města
20.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní umělecké školy, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace,
IČ 47813504, o poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti v roce 2019 ve výši 50.000 Kč.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková
organizace, IČ 47813504, ve výši 50.000 Kč na podporu činnosti organizace v roce 2019.
Z: místostarosta města
21.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Spolku hrdinové, Krnovská 53/22, Opava, 746 01, IČ 03620221, o poskytnutí individuální dotace
ve výši 30.000 Kč na závod "KILPI HEROES RACE", který se uskuteční dne 8. 6. 2019 v Hradci nad
Moravicí.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace Spolku hrdinů, Krnovská 53/22, Opava, 746 01, IČ 03620221, ve výši
5.000 Kč na pořádání závodu "KILPI HEROES RACE" dne 8. 6. 2019 v Hradci nad Moravicí.
Z: místostarosta města
22.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Silesia Art, z.ú., Holečkova 562/11, 747 06 Opava, IČ 03587631, o poskytnutí individuální dotace
ve výši 15.000 Kč na konání Hradeckého slunovratu 2019 ve dnech 28. - 29.6. 2019
v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace Silesia Art, z.ú., Holečkova 562/11, 747 06 Opava, IČ 03587631, ve výši
15 000 Kč na pořádání Hradeckého slunovratu 2019 ve dnech 28. - 29. 6. 2019 v Hradci nad Moravicí.
Z: místostarosta města

23.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, Opavská 469, Hradec nad Moravicí, IČ 27024326,
o poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou hudebníků,
nástrojů a ostatního inventáře do města Bohumín a do obce Tworkow v Polské republice.
b) neschválila
poskytnutí individuální dotace spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, Opavská 469, Hradec
nad Moravicí, IČ 2702436, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou hudebníků,
nástrojů a ostatního inventáře do města Bohumín a do obce Tworkov v Polské republice.
Z: místostarosta města
24.8.2019/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
zápis ze zasedání Dotační komise Rady města Hradec nad Moravicí ze dne 28. 3. 2019 spolu s návrhem
na poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného Dotačního programu
města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost
na rok 2019.
b) schválila
poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného Dotačního programu
města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost
na rok 2019 formou veřejnoprávních smluv podle předloženého a v materiálech pro 8. schůzi Rady
města Hradec nad Moravicí založeného návrhu po vyřazení žádosti č. 4 z oblasti podpory 1.1.
Z: místostarosta města
25.8.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o jednáních mezi městem Hradec nad Moravicí s organizací Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, IČ 70994234, ve věci železničního nádraží v Hradci nad Moravicí.
b) rozhodla
nepokračovat v krocích, které se týkají odkupu pozemku p.č. 304/10, jehož součástí je stavba - budova
bez č.p., a části pozemku p.č. 304/1, to vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
26.8.2019/RM
Rada města
a) schválila
kácení stromu (lípy) na pozemku p.č. 875 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromu na Městský úřad Hradec nad Moravicí podle části a)
tohoto usnesení.
c) uložila
odboru majetku a investic zajisti náhradní výsadbu za pokácený strom.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
27.8.2019/RM
Rada města
a) vzalo na vědomí
informace o jednáních mezi městem Hradec nad Moravicí s organizací Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, IČ 70994234, ve věci železničního nádraží v Hradci nad Moravicí.
b) rozhodla
nepokračovat v krocích, které se týkají odkupu pozemku p.č. 304/10, jehož součástí je stavba - budova
bez č.p., a části pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
_____________________________________________________________________________________
Zpracovala: Jana Pastyříková, 1. 4. 2019
Ověřil:
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Ing. Jan Lindovský, 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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, 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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