Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

2
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

22.12.2014
ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Město Hradec nad Moravicí

2.

strana usnesení RM č. 2 ze dne 22.12.2014

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:
11.01.2014/RM,
19.01.2014/RM,
c) R e v o k o v á no usnesení č:
36.01.2014/RM v části a).

16.51.2014/RM,

05.01.2014/RM,

36.01.2014/RM,

33.01.2014/RM

Přijatá usnesení:
01.02.2014/RM
Rada města
a) schválila
výsledek poptávkového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kanalizace
Na Hrobkách Hradec n/M".
b) schválila
Smlouvu dílo na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kanalizace Na Hrobkách Hradec
n/M" mezi městem a firmou ROSIS s.r.o.
c) schválila
Zadávací podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele stavby "Zvýšení bezpečnosti
na silnici I/57 v Hradci nad Moravicí a Kajlovci, 4. etapa - stavební úprava chodníků".
d) schválila
Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Cyklostezka
v bermě řeky Moravice v Hradci nad Moravicí" mezi městem a firmou BENPRO s.r.o.
e) uložila
zpracovat návrh tzv. zádržného ve smlouvách o dílo uzavřené mezi městem
a dodavatelskými firmami a tento systém zanést do vnitřního předpisu "O zadávání
veřejných zakázek".
f) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv o dílo podle částí b) a d) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 28.02.2015

02.02.2014/RM
Rada města
a) neschválila
instalaci dvou kusů zpomalovacích prahů na místní komunikaci Smetanova.
b) schválila
provedení opravy chodníku před domem čp. 235 na ulici Slezská v Hradci
nad Moravicí.
Z: ved. OVUP
T: 0
03.02.2014/RM
Rada města
a) schválila
kácení dvou kusů stromů (lípa velkolistá, javor mléč) oba na pozemku parc.č. 306/1
v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o pokácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města
podle bodu a) tohoto usnesení.
c) uložila
zajistit výsadbu náhradní zeleně za pokácené stromy.
Z: ved. OVUP
T: 31.03.2015
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04.02.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit nové ujednání o ceně dodávaného tepla pro rok 2015 firmou DALKIA ČR, a.s.
podle předloženého a v materiálech pro 2. schůzi RM založené návrhu.
b) rozhodla
schválit dohodu o poskytování rovnoměrných záloh za odběr tepelné energie podle
předloženého návrhu pro rok 2015.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu ujednání o ceně podle části a) tohoto usnesení a dohody
o poskytování záloh podle části b) tohoto usnesení.
Z: ved. OVUP

T: 0

05.02.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace starosty, tajemníka úřadu a ved. OVV o nutnosti provést zabezpečení
pronajatých prostor ZUŠ Hradec nad Moravicí v budově Zámecká 313, Hradec
nad Moravicí kamerovým systémem (např. kamerovým el. vrátným) podle požadavku
zřizovatele ZUŠ a podle písemné nabídky třech firem na realizaci požadovaného
zabezpečení.
b) rozhodla
zařadit částku na zřízení zabezpečení prostor ZUŠ Hradec nad Moravicí v budově ve
vlastnictví města Zámecká 313, Hradec nad Moravicí do rozpočtu města na rok 2015.
Z: ved. OVV

T: 31.01.2015

06.02.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění vodovodní přípojky k rodinnému domu
na pozemku parc.č. 271/48 v k.ú. Benkovice přes pozemky parc.č. 188 (ostatní
plocha) a parc.č. 189/1 (ostatní plocha) oba v k.ú. Benkovice ve vlastnictví města.
Současně uzavřít i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Jednorázová
náhrada je stanovena ve výši 1.000,00 Kč bez DPH. GP a správní poplatek za
zavkladování uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVUP

T: 0

07.02.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení kanalizační přípojky
k provozovně čp. 320 na pozemku parc.č. 902 v k.ú. Hradec nad Moravicí přes
pozemek parc.č. 901 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
Současně uzavřít i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Jednorázová
náhrada je stanovena ve výši 1.000,00 Kč bez DPH. GP a správní poplatek za
zavkladování uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVUP

T: 0
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08.02.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti spočívající ve strpění vodovodní přípojky k rodinnému domu
na pozemku parc.č. 15 v k.ú. Domoradovice přes pozemek parc.č. 1008/4 (ostatní
plocha) v k.ú. Domoradovice ve vlastnictví města. Současně uzavřít i smlouvu
o právu provést stavbu s tím související. Jednorázová náhrada je stanovena ve výši
1.000,00 Kč bez DPH. GP a správní poplatek za zavkladování uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVUP

T: 0

09.02.2014/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o místním šetření na pozemku parc.č. 878 v k.ú. Hradec nad Moravicí za účasti
ved. OVaÚP ve věci pronájmu plochy pro parkování dvou motorových vozidel, a dále
vzala na vědomí záporné stanovisko žadatele o pronájem uvedeného pozemku.
Z: ved. OVUP

T: 0

10.02.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 168/1 (zastavěná plocha a nádvoří,
společný dvůr, asi 166 m2), části pozemku parc.č. 165 (zastavěná plocha a nádvoří)
1/12 výměry, části pozemku parc.č. 161 (zastavěná plocha a nádvoří) 1/12 výměry,
části pozemku parc.č. 160 (zastavěná plocha a nádvoří) 1/4 výměry a pozemku
parc.č. 163 (zastavěná plocha a nádvoří, 19 m2) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
odložit projednání žádosti o odkoupení pozemků podle části a) tohoto usnesení na
zasedání ZM do doby vyjádření ostatních uživatelů předmětných pozemků a vlastníků
jednotlivých bytů k řešení celé lokality bývalého sokolského hřiště podle předložené
studie.
c) uložila
svolat schůzku všech vlastníků bytů a uživatelů pozemků v této lokalitě k dořešení
vlastnictví předmětných pozemků, příp. jejich jiné užívání, zjistit jejich zájem
o majetkoprávní vypořádání a předložit k projednání na schůzi RM nejpozději do
30.06.2015.
Z: ved. OVUP
T: 0
11.02.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města předat do výpůjčky budovu Kulturního domu v Domoradovicích
čp. 68 na pozemku parc.č. st.139 a parc.č. st. 140 jiných vlastníků bez zastavěných
pozemků.
b) uložila
zveřejnit záměr města předat do výpůjčky nemovitost čp. 68 v k.ú. Domoradovice na
úřední desce a internetu po stanovenou dobu a předložit k rozhodnutí na příští
zasedání ZM.
Z: ved. OVUP
T: 31.03.2015
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12.02.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
nabídku firmy Smurfit Kappa Czech, s.r.o., na prodej části pozemku parc.č. 304/3
v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
předložit nabídku na odkoupení části pozemku parc.č. 304/3 v k.ú. Hradec
nad Moravicí na nejbližším zasedání ZM s doporučujícím stanoviskem RM včetně
návrhu ceny na 300,00 Kč/m2.
Z: ved. OVUP
T: 31.03.2015
13.02.2014/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi společností Smurfit Kappa Czech s.r.o., a městem na finanční
dar ve výši 50.000,00 Kč na vypracování PD pro stavební povolení na vybudování
propustku v úseku napojení točny autobusů a vjezdu do firmy Smurfit Kappa Czech
s.r. o. na silnici III/44334 v k.ú. Žimrovice.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

14.02.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost SDH Žimrovice o finanční příspěvek ve výši 5.000,00 Kč na vánoční trhy
v Žimrovicích spojené s rozsvícením vánočního stromu, které se konaly dne 4.12.2014
v obci Žimrovice.
b) rozhodla
poskytnout v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., finanční příspěvek ve výši
5.000,00 Kč na náklady spojené s pořádáním vánočního trhu v Žimrovicích dne
4.12.2014 na základě Darovací smlouvy mezi městem a SDH Žimrovice.
c) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu příslušné smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

15.02.2014/RM
Rada města
schválila
rozpočtová opatření na rok 2014 podle předloženého materiálu v objemu 477.000,00 Kč
na celkovou výši rozpočtu 95.766.535,00 Kč.
Z: ved. OFaI
T: 0
16.02.2014/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost občanů obce Domoradovice o opravu kaple sv. Barbory v místní části
Domoradovice.
Z: místostarosta
T: 0
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17.02.2014/RM
Rada města
schválila
příspěvkové organizaci města ZŠ Hradec nad Moravicí přijetí finančního daru ve výši
4.376,00 Kč od společnosti OPTYS, spol. s r.o., na podporu a rozvoj činnosti školy.
Z: místostarosta

T: 0

18.02.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci ve věci zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky "Dodávka CAS pro
Město Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
doporučit ZM schválení přijetí dotace na dodávku CAS pro město.
c) uložila
zajistit zpracování podkladů pro zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na
dodavatele CAS pro město nabídky příslušných firem a předložit návrh na uzavření
mandátní smlouvy na příští schůzi RM.
d) uložila
zpracovat přehled činnosti JSDH Jakubčovice za minulé roky, zpracovat návrh na
využití vozidla CAS a přehled provozních nákladů na provoz vozidla CAS.
Z: místostarosta

T: 15.01.2015

19.02.2014/RM
Rada města
vzala na vědomí
výpověď ze Smlouvy o spolupráci při výrobě zpravodaje HRADECKÉ NOVINY, uzavřené
mezi městem a Ing. Karlem Stuchlíkem podané v souladu s ustanovením uvedené
smlouvy ze dne 02.08.2011.
Z: místostarosta
T: 0
20.02.2014/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství mezi městem a Centrem
sociálních služeb Ostrava ve vyhrazených prostorách města v rozsahu 3 hodiny
měsíčně. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2015 do 30.06.2015.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

21.02.2014/RM
Rada města
a) rozhodla
revokovat své usnesení č. 36.01.2014/RM ze dne 24.11.2014 v část a) a nahradit jej
usnesením novým.
b) rozhodla
zřídit v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., pro volební období 2014 2018 Komise rady města Hradec nad Moravicí:
Sociální komise, Komise výstavby, Kulturní komise, Sportovní komise, Grantová
komise, Zemědělská a dotační komise.
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Pokračování usnesení č. 21.02.2014/RM
c) jmenovala
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., předsedy komisí takto:
Sociální komise
- MUDr. Pavel Selingr,
Komise výstavby
- Ing. Jaromír Vícha,
Kulturní komise
- Richard Vacula ml.,
Sportovní komise
- Karel Štěpán,
Grantová komise
- Ing. Lenka Mišičková,
Zemědělská a dotační komise
- Vít Heinz.
d) jmenovala
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., pro volební období 2018 tyto členy
Sociální komise:
Bc. Lucie Beinhauerová, Libuše Beňovičová, Lucie Dosbabová, Mgr. Anna
Plšková.
e) jmenovala
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., pro volební období 2014-2018 tyto
členy Kulturní komise:
Bohdan Čermák, Jiří Hajduk, Mgr. Marta Scholzová, Mgr. Miroslav Vitásek.
f) jmenovala
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., pro volební období 2014-2018 tyto
členy Sportovní komise:
Ing. Lenka Mišičková, Radim Kvasnička, Karel Melecký, Iva Szczepaňská.
g) jmenovala
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., pro volební období 2014-2018 tyto
členy Komise výstavby:
Jan Fojtík, Ing. Jan Lindovský, Mgr. Michal Vitásek, Ing. Petr Wolf.
h) jmenovala
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., pro volební období 2014-2018 tyto
členy Grantové komise:
Antonín Hennig, Roman Možíšek, Karel Štěpán, Richard Vacula st.
i) jmenovala
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., pro volební období 2014-2018 tyto
členy Zemědělské a dotační komise:
Ing. Antonín Dulava, Lubomír Sobol, Miroslav Vícha, Petr Vícha.
j) jmenovala
Redakční radu Hradeckých novin ve složení:
Jitka Celtová, RNDr. Tomáš Grim, PhD., Ing. Drahomíra Hertlová, Mgr. Martin
Sosna, Richard Vacula ml.
k) jmenovala
z řad zaměstnanců MěÚ Hradec nad Moravicí garanty jednotlivých komisí takto:
Sociální komise
- Jitka Celtová,
Komise výstavby
- Ing. Hana Vaculová,
Kulturní komise
- Pavla Orlíková,
Sportovní komise
- Jiří Mojczek,
Grantová komise
- Radka Gebauerová,
Zemědělská a dotační komise
- Ivana Hyklová.
l) uložila
zpracovat Statut a Jednací řád jednotlivých komisí, předložit je předsedům komisí k
odsouhlasení a po té je předložit RM ke schválení.
Z: tajemník MěÚ

T: 31.01.2015
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22.02.2014/RM
Rada města
a) schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., vyřazení předmětů podle
předloženého a v materiálech pro 2. schůzi RM založeného návrhu v celkové hodnotě
946.193,75 Kč.
b) uložila
provést kontrolu jednotlivých položek a zápisů a odstranit formální nedostatky.
Z: tajemník MěÚ

T: 31.01.2015

23.02.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o nutnosti provádění kontrol a interních auditů u města a městem zřízených
příspěvkových organizací.
b) schválila
smlouvu o provádění kontrol mezi městem a Ing. Jiřím Turoněm na výkon kontrolní
činnosti.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

24.02.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o průběhu a vyhodnocení veřejné soutěže na dodavatele služeb:
- Zabezpečení oprav a údržby střech na budovách města.
- Zabezpečení realizace a ošetřování městské zeleně.
b) rozhodla
v souladu s ustanovením odstavce 10.2 zadávacích podmínek veřejnou soutěž na
dodavatele služeb "Zabezpečení oprav a údržby střech na budovách města"
a "Zabezpečení realizace a ošetřování městské zeleně" odvolat bez udání důvodu.
c) uložila
zajistit informovanost uchazečů podle ustanovení odstavce 10 Zadávacích podmínek.
Z: tajemník MěÚ
T: 15.01.2015
25.02.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Zvýšení úrovně služeb
elektronické veřejné správy ve městě Hradec nad Moravicí“.
b) schválila
smlouvu mezi městem a firmou Lektiko, s.r.o, na zabezpečení realizace výběrového
řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné
správy v městě Hradec nad Moravicí“.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
26.02.2014/RM
Rada města
schválila
plán schůzí RM v roce 2015 podle předloženého a v materiálech pro 2. schůzi Rady
města ve volebním období 2014-2018 založeného návrhu.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
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27.02.2014/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o spolupráci mezi Českou poštou a městem ve věci roznášky Hradeckých
novin, propagačních materiálů a jiných tiskovin.
b) schválila
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálů č. 9827070134/2010 uzavřené mezi městem a Českou poštou, s.p., kterým se mění čl. VII
závěrečná ustanovení, prodloužením trvání smlouvy o dva roky do 31.12.2017.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

28.02.2014/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., přijetí daru
pro ZŠ a MŠ Žimrovice - nespecifikovaný dar ve objemu 10.000,00 Kč.
Z: místostarosta

T: 0

29.02.2014/RM
Rada města
vzala na vědomí
pořádání hudebních a jiných produkcí na území města:
- Diskotéky - pořadatel - Hospoda v Bossně, Jakubčovice, místo - Music klub
restaurace Bossna Jakubčovice, konání dne 10.1., 17.1., 24.1. a 31.1.2015,
- Hasičský ples, pořadatel - SDH Žimrovice, místo – 1. Hradecká zemědělská a.s.,
konání dne 16.1.2015,
- Myslivecký ples, pořadatel – Myslivecké sdružení Hanuša, místo - Zámek Hradec nad
Moravicí, konání dne 17.01.2015,
- Myslivecký ples, pořadatel – Myslivecké sdružení Domoradovice, místo - KD
Domoradovice, konání dne 23.01.2015,
- Ples Města Hradec nad Moravicí, pořadatel – Město Hradec nad Moravicí, místo –
Zámek Hradec nad Moravicí, konání dne 7.2.2015.
Z: místostarosta

T: 0

30.02.2014/RM
Rada města
rozhodla
poskytnout peněžitý dar za činnost nad rámec povinností člena ZM Hradec nad Moravicí
při řešení provozu města, zejména ve dny pracovního klidu, v druhém pololetí 2014 podle
příslušného vnitřního předpisu (oddávající), podle předloženého návrhu.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

Zpracoval: Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil: Jan Horák, v.r.
Josef Vícha, v.r.
Roman Celta, v.r.
starosta města
místostarosta 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.

