Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

9
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne
27.05.2015
v kanceláři starosty města v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
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Přijatá usnesení:
01.09.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o doposud nenaplňované daňové výnosnosti.
b) vzala na vědomí
informace o postupu při řešení dotačních titulů pro rok 2015.
Z: ved. OFaI

T: 0

02.09.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o ukončení platnosti sjednané úrokové sazby ke dni 30. srpna 2015
úvěru u Hypoteční banky a.s., s úrokovou sazbou 5,42 %.
b) vzala na vědomí
informaci o nabídce Hypoteční banky a.s. a dalších oslovených bankovních ústavů:
Komerční banka a.s.; Česká spořitelna a.s.
c) doporučila
ZM ukončit smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru s Hypoteční bankou a.s.,
a uzavřít s Českou spořitelnou a.s. smlouvu o překlenovacím úvěru k úhradě zůstatku
úvěru u HB ve výši 1.850.079,74 vzhledem k nejlukrativnější nabídce.
d) uložila
předložit na základě doporučení RM ZM návrh na ukončení smlouvy o poskytnutí
hypotečního úvěru s Hypoteční bankou a.s., a uzavřít s Českou spořitelnou a.s.,
smlouvu o překlenovacím úvěru k úhradě zůstatku úvěru u HB.
Z: ved. OFaI

T: 08.06.2015

03.09.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
návrh na odpis nedoplatků pro nedobytnost v objemu 73.361,00 Kč.
Z: ved. OFaI

T: 0

04.09.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity dětí v celkovém objemu 201.000,00 Kč na
základě vrácených a podepsaných návratek na volnočasové aktivity dětí od 3 do 15 let
v roce 2015 podle předloženého a v materiálech pro 9. schůzi RM založeného návrhu.
b) schválila
znění Smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města na volnočasové aktivity
dětí v roce 2015.
c) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu příslušných smluv podle části b) tohoto usnesení,
uzavřené mezi poskytovatelem dotace městem a příjemci dotace podle předloženého
a v materiálech pro 9. schůzi RM založeného návrhu.
Z: místostarosta města

T: 0
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05.09.2015/RM
Rada města
a) schválila
znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na kulturní a sportovní
granty na rok 2015 podle předloženého a v materiálech pro 9. schůzi RM založeného
návrhu.
b) schválila
v souladu s ustanovení dokumentu "Zásady pro poskytování grantů formou dotace
z rozpočtu města Hradec nad Moravicí" a na základě návrhu Grantové komise pro rok
2015 rozdělení grantů ve vyhlášených grantových okruzích podle předloženého
a v materiálech pro 9. schůzi RM založeného návrhu.
c) zplnomocnila
starostu města a místostarostu města k podpisu smluv pro poskytnutí grantů v roce
2015 podle části a) a b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
06.09.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výsledky konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
města Mateřská škola Hradec nad Moravicí.
b) jmenovala
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. s platností od 01.08.2015 ředitelkou
příspěvkové organizace města MŠ Hradec nad Moravicí paní Bc. Gabrielu Lackovou.
c) uložila
místostarostovi města zajistit příslušné legislativní kroky při jmenování ředitele
MŠ Hradec nad Moravicí.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu všech dokumentů souvisejících se jmenováním ředitele
MŠ Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta města

T: 0

07.09.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o návrhu na vyřazení majetku města - zařízení (herní prvky) dětského hřiště
Na Tylovách a zařízení (herní prvky) Městského koupaliště v celkové hodnotě
99.960,00 Kč.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

08.09.2015/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem a firmou STAMEX spol. s r.o.,
na investiční akci města "Cyklostezka v bermě řeky Moravice".
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo podle bodu a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města

T: 0

Město Hradec nad Moravicí

4.

strana usnesení RM č. 9 ze dne 27.05.2015

09.09.2015/RM
Rada města
a) schválila
smlouvu mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. na připojení objektu klubovny SDH
Bohučovice na pozemku parc. č. 1128/3 v k.ú. Bohučovice.
b) zplnomocnila
starostu k podpisu smlouvy o připojení na elektrorozvodnou síť podle části a) tohoto
usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
10.09.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
hudební a jiné produkce:
- Diskoparáda, pořadatel: Sniegoň, místo: areál TJ Žimrovice, datum pořádání
26.06.2015.
- Sportovní den Ostroj a.s., pořadatel: Ostroj a.s., místo: Sportovní areál SK Lama a TJ
Hradec nad Moravicí, datum pořádání: 27.06.2015.
Z: místostarosta města

T: 0

11.09.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o:
- školení pro členy Zastupitelstva města dne 9.6.2015
- jednání s firmou EKOTOXA
- jednání se zástupci provozovatele hotelu Belaria
Z: starosta města

T: 0

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

