Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

23.
ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

26. června 2017
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informaci pana faráře Mgr. Marcina Stanislawa Kierase o vzájemné spolupráci s městem
Hradec nad Moravicí a Římskokatolickou farností Hradec nad Moravicí.
b) pověřilo
radu města vytvořením pracovní skupiny za účelem specifikace investičních záměrů města
Hradec nad Moravicí ve spolupráci s římsko - katolickou farností Hradce nad Moravicí.
Z: starosta města
T: 31.12.2017
2.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
závěrečný účet DSO Opavsko za rok 2016.
Z : tajemnice
3.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o hospodaření DSO: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
přijetí dotace na realizaci projektu: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení,
Město Hradec nad Moravicí, č. 122D221007319 z rozpočtu Státního programu na podporu
úspor energie pro rok 2017 - Program EFEKT v celkové max. výši 1 096 802,00 Kč.
Z : Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce: „Zateplení a výměna oken bytového domu č. p. 197, Hradec nad
Moravicí - II. etapa“
b) rozhodlo
ve veřejné zakázce „Zateplení a výměna oken bytového domu č. p. 197, Hradec nad Moravicí
- II. etapa“ na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., IČ: 26876574.
Nabídková cena 3 921 714,76,- Kč bez DPH.
2.strana usnesení ZM č. 23

c) vzalo na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
d) schválilo
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
e) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
f) schválilo
přijetí dotace na projekt: Zateplení a výměna oken bytového domu č.p. 197, Hradec nad
Moravicí - II. etapa, č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001937 z Integrovaného regionálního
operačního programu.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
6.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce: "Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Smuteční síně".
b) rozhodlo
ve veřejné zakázce: "Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Smuteční síně" na
základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ARCHITEKTI
KRČMÁŘOVI, IČ: 68943377.
Nabídková cena 244 000,- Kč bez DPH.
c) vzalo na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností ARCHITEKTI KRČMÁŘOVI.
d) schválilo
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností ARCHITEKTI KRČMÁŘOVI.
e) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
7.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
cenovou nabídku fy Albreko s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na realizaci
veřejného osvětlení Filipovice (od vesnice k hlavní cestě).
b) schválilo
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na realizaci veřejného osvětlení
Filipovice (od vesnice k hlavní cestě) ve výši 22 000,-Kč bez DPH.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
8.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
cenovou nabídku fy BENPRO s.r.o. ve výši 249 000,- Kč na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci chodníků na ulicích Slezská, Nádražní, Pod Hanuší, Na
Tylovách.
b) odložilo
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schválení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků
na ulicích Slezská, Nádražní, Pod Hanuší, Na Tylovách a pověřilo odbor majetku a investic
prověřit možnosti dopravního řešení ve spolupráci s dotčenými orgány.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
T: do příštího jednání ZM

9.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
zpracované položkové rozpočty na opravu komunikací:
Benkovice u autobusové zastávky,
Žimrovice ulice Mlýnská, Pilarka,
Kajlovec tzv. pokračování cyklostezky k MŠ, komunikace ke kravínu,
propojka z ulice Podolská na ulici Gudrichova.
b) schválilo
opravu komunikace: Benkovice u autobusové zastávky
c) schválilo
opravu komunikace: Žimrovice ulice Mlýnská.
d) schválilo
opravu komunikace: Žimrovice ulice Pilarka.
e) schválilo
opravu komunikace: Kajlovec tzv. pokračování cyklostezky k MŠ.
f) schválilo
opravu komunikace: Kajlovec komunikace ke kravínu.
g) schválilo
opravu komunikace: Hradec nad Moravicí propojka z ulice Podolská na ulici Gudrichova.
h) pověřilo
odbor majetku a investic zpracovat nacenění opravy komunikací asfaltových povrchů na
ulicích:
Na Hrobkách, Na Tylovách (od bývalé prodejny Lang ke hřbitovu) v Hradci nad Moravicí, ulice
Luční Žimrovice.
ch) pověřilo
odbor majetku a investic zpracovat nacenění opravy chodníků na ulici Tovární okruh a
Palackého v Hradci nad Moravicí.
i) rozhodlo
že finanční náklady spojené s body a)-ch) tohoto usnesení budou hrazeny z přebytku
hospodaření města minulých let.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
T: do příštího jednání ZM
10.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o opravě zdi na ulici Zámecká.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
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11.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o opravě pamětního kříže na městském hřbitově.
b) doporučilo
odboru majetku a investic, aby v podobných případech oprav památek na území města
v budoucnu, byl postup oprav památek vždy konzultován s odbornými orgány památkové
péče.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
12.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o písemné a telefonické komunikaci ohledně odkoupení pozemků v areálu
bývalého ZD pro zajištění přístupu a příjezdu ke sběrnému dvoru, o písemné komunikaci ve
stejné věci a o osobním jednání pana starosty s panem Ing. Tomášem Gřeškem o situaci ve
výše uvedeném areálu.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
13.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
přílohu č. 1 ke smlouvě o svěření majetku do správy včetně dodatků mezi Městem Hradec
nad Moravicí a příspěvkovou organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí.
b) schválilo
přílohu č. 1 ke smlouvě o svěření nemovitého majetku do správy včetně dodatků mezi
Městem Hradec nad Moravicí a příspěvkovou organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu přílohy č. 1 ke smlouvě o svěření nemovitého majetku do správy
včetně dodatku č. 2 mezi městem a příspěvkovou organizaci Technické služby Hradec nad
Moravicí dle části a) tohoto usnesení a k podpisu přílohy č. 1 ke smlouvě o svěření
nemovitého majetku do správy mezi městem a příspěvkovou organizaci Základní škola
Hradec nad Moravicí dle části b) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
14.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace o pracovním jednání na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dne
23. 5. 2017 a dále jejich písemné sdělení ohledně orientační ceny celého pozemku parc.č.
1193/4 (ostatní plocha, jiná plocha) k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře 5929 m2 (areál
chovatelů).
b) vzalo na vědomí
informace o stavu vykupování jednotlivých podílů na na podílovém spoluvlastnictví pozemku
parc.č. 617 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1661 k.ú. Hradec nad Moravicí
(prostřední komunikace v lokalitě pod Hanuší).
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c) rozhodlo
odkoupit podíl ve výši 3/74 z podílového spoluvlastnictví pozemku parc.č. 617 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 1661 m2 k.ú. Hradec nad Moravicí od ČR příslušnost
hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za
individuální cenu 12.500,-- Kč. Sepsání kupní smlouvy a podání návrhu na vklad zajití
prodávající.
d) zplnomocnilo
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle části c) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
15.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
návrh řešení dopravní situace na Městečku v souvislosti s využitím odstavné plochy a návrhy
na nádoby na mobilní zeleň určené k umístění podél bytových domů na Městečku.
b) rozhodlo
pokračovat v řešení dopravní situace v lokalitě Městečko formou projektové dokumentace
po konzultacích s dotčenými orgány a firmou Dominotrans s.r.o. Opava.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
T: do příštího jednání zastupitelstva města
16.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Doporučení pracovní skupiny zastupitelstva města Hradec nad Moravicí ve věci koncepce
řešení parkování ve městě Hradec nad Moravicí.
b) pověřilo
vedení města jednáním s dotčenými orgány za účelem řešení dopravní situace v lokalitách
ulic: Na Tylovách, Pod Hanuší, Nádražní, Slezská.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
T: do příštího jednání zastupitelstva města
17.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
poskytnutí daru ve výši 45 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí SH ČMS - Sboru
dobrovolných hasičů Jakubčovice, se sídlem Hradec nad Moravicí, Jakubčovice 103, IČ 667 38
989, účelově určeného na spolufinancování nákupu automatického externího defibrilátoru.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu darovací smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z : místostarosta
18.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Usnesení a zápis č 2/2017 z jednání Finančního výboru města Hradec nad Moravicí.
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b) uložilo
starostovi zajistit v rámci inventur za daný rok, zahrnout do příkazu k provedení
inventarizace i složení inventarizační komise k provedení inventury majetku svěřeného do
správy příspěvkovým organizacím.
c) uložilo
tajemnici zajistit zpracování a předložení návrhu materiálu, který bude upravovat základní
vazby a metodiku mezi zřízenými příspěvkovými organizacemi a městem Hradec nad
Moravicí.
Z : tajemnice městského úřadu
T: do prosincového jednání zastupitelstva města
19.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Závěrečný účet města Hradec nad Moravicí za rok 2016, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Hradec nad Moravicí za rok 2016.
b) souhlasí
S celoročním hospodařením města Hradec nad Moravicí za rok 2016 s výhradou.
c) uložilo
starostovi zabezpečit důsledné dodržování vnitřního kontrolního systému - sledování čerpání
rozpočtu v rámci správců rozpočtu na daný rok.
Z : starosta města
20.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
Účetní závěrku města Hradec nad Moravicí za rok 2016.
b) schválilo
Protokol o schvalování účetní závěrky města Hradec nad Moravicí za rok 2016.
c) schválilo
Převod výsledku hospodaření města Hradec nad Moravicí za rok 2016 na účet 432 - výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
Z : vedoucí finančního odboru
21.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
rozpočtové opatření č. 4/2017 ve výši 1 833 100 Kč v příjmech i výdajích.
b) schválilo
Poskytnutí účelového transferu ZŠ Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace ve výši 573 854,40 Kč.
c) schválilo
přijetí finančních prostředků ve výši 130 000 Kč z programu MSK "Podpora aktivit v oblastech
využití volného času dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením a
podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017" pro příspěvkovou organizaci Základní škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
d) schválilo
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poskytnutí účelového transferu Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace ve výši 130 000 Kč na financování v projektu "Šiška“ (Šikovná škola),
v rámci dotačního programu MSK "Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a
mládeže, celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů
mládeže pro rok 2017".
Z : vedoucí finančního odboru
22.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Plnění příjmů rozpočtu a čerpání výdajů rozpočtu ke dni 31.5.2017 včetně zůstatků na
bankovních účet, zůstatků na účtech fondů a zůstatků úvěrů k danému dni.
Z : vedoucí finančního odboru
23.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska složené z analytické,
strategické a implementační části a z akčního ročního plánu aktivit. Dokument je zpracován
pro území správního obvodu ORP Opava, vyjma obcí Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov,
Služovice, Velké Hoštice (na vlastní žádost přičleněny k MAP Hlučínsko západ).
Zastupitelstvo obce bylo tímto zároveň obeznámeno s investičními i neinvestičními záměry
vlastních škol, které jsou součástí Seznamu investičních záměrů (příloha strategického rámce
MAP Opavsko) a Akčního ročního plánu aktivit.
Z : místostarosta
24.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
pověřilo
odbor majetku a investic zajistit zpracování projektové dokumentace za účelem realizace
víceúčelového fitness hřiště typu „streetworkout“ na části pozemku města p.č. 619 k.ú.
Hradec nad Moravicí (prostor za sběrnou).
Z : vedoucí odboru majetku a investic
___________________________________________________________________________
25.23.2017/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
informace ohledně případného odkupu pozemků v Kajlovci.
b) pověřilo
odbor majetku a investic prověřit případný odkup a finanční nároky majitelů pozemků p.č.
185, 186, 187 v k.ú. Hradec nad Moravicí – Kajlovec.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
T: 30.9. 2017.
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___________________________________________________________________
26.23.2017/ZM
a) vzalo na vědomí
návrh na odkoupení restaurace Na Podolí (Babinec)
b) pověřilo
vedení města jednáním s majitelem nemovitosti firmou RENEVA Praha s.r.o. A RK Sting.
Z : starosta města
T: do příštího jednání ZM
__________________________________________________________________________
Zpracovala : Ing. Hana Vaculová, 3.7.2017
Návrhová komise:
Mgr. Petr Havrlant, v.r.
Ing. Drahomíra Hertlová, v.r.
MUDr. Pavel Selingr, v.r.

Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k usnesení č. 21.23.2017/ZM- rozpočtové opatření č. 4/2017

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.
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