Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

18.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

21. prosince 2015
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.18.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech pro 18. radu založeného
materiálu.

2.18.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit konání svatebních obřadů ve stanovených dnech v týdnu, tj. pátek a sobota, v jiné dny, tj. v úterý a ve čtvrtek pouze
po dohodě s oddávajícím, v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu a ve státní svátky svatební obřady nekonat, svatební obřady
ve stanovený den budou probíhat od 10,00 hod. do 14,00 hod. tak, aby na sebe chronologicky navazovaly.
b) rozhodla
schválit jednorázový poplatek ve výši 1.000,-- Kč + příslušná sazba DPH za přípravu a průběh svatebního obřadu a pronájem
prostor
c) rozhodla
schválit mimořádné finanční dary oddávajícím dle přiložené tabulky ze dne 11. 12. 2015

3.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace pracovnice Centra sociálních služeb o průběhu sociálního poradenství v roce 2015 a jeho využívání občany města
b) rozhodla
pokračovat v poskytování sociálního poradenství stejnou organizací a za stejných podmínek jako v roce 2015
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o poskytování sociálního poradenství v roce 2016

4.18.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
prodloužit dobu trvání smlouvy o sdružených službách na dodávku plynu č. 1035000800 do 31. 12. 2016 za stejných
podmínek a za cenu 619,-- Kč/MWh
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu

5.18.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit nové ujednání o ceně dodávaného tepla pro celý rok 2016 firmou VEOLIA ČR, a.s. Region Severní Morava, se sídlem
Elektrárenská 5562/17, Ostrava-Třebovice (Ič: 45193410) podle předloženého a v materiálech pro 18. schůzi Rady města
Hradec nad Moravicí založené návrhu.
b) rozhodla
schválit dohodu o poskytování rovnoměrných záloh za odběr tepelné energie podle předloženého návrhu pro celý rok 2016.
c) zplnomocnila
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starostu města k podpisu ujednání o ceně podle části a) tohoto usnesení a dohody o poskytování záloh podle části b) tohoto
usnesení.

6.18.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy MěÚ Hradec nad Moravicí Opavská 265 (bývalá restaurace "Stužkonoska
modrá pro Klub deskových her na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu 1.000,-- Kč/ročně + paušální
poplatek za poskytované služby 2.000,-- Kč/ročně
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení

7.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o majetkoprávní narovnání pozemku p.č. 2163/11 v jejím vlastnictví a pozemku p.č. 2162/1 ve vlastnictví města.
b) uložila
odložit rozhodnutí do příštího jednání rady města a připravit vyjádření stavebního úřadu ke kolaudaci dětského hřiště v roce
2001 (po stránce majetkoprávní) a stanovisko stavební komise k případné směně pozemků.

8.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Ing. Tomáše Gřeška, IČ: 667 42 528 o zřízení věcného břemena - služebnosti, spočívající ve strpění práva přístupu a
odstupu, příjezdu a odjezdu v rozsahu obslužnosti budov v jeho vlastnictví.
b) uložila
zajistit geometrické zaměření věcného břemena - služebnosti přístupu a odstupu, příjezdu a odjezdu k jednotlivým
budovám v šířce 5 m na náklady žadatele a předložit k rozhodnutí na některém z příštích jednání RM

9.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o legalizaci staveb v areálu "Sběrny druhotných surovin", o utlumování hlučného provozu a o průběhu stěhování
některých činností do nových prostor
b) rozhodla
schválit Smlouvu o právu k provedení stavby příručního skladu olejů a absorčních činidel, ocelovou rampu a protihlukovou
úpravu oplocení na části pozemku p.č. 304/3 k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města po předložení všech podkladů
pro dodatečné povolení stavby a kladných stanovisek dotčených orgánů.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy o právu k provedení stavby dle části b) tohoto usnesení

10.18.2015/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
písemnou výpověď nájemní smlouvy č. 6000201217 ze dne 28.11.2012 nájemce Jezdecký areál s.r.o. na pronájem části
pozemku p.č. 659/1 v areálu 1. Hradecké zemědělské a.s. ke dni 31. 12. 2015 dohodou.
b) rozhodla
ukončit nájemní smlouvu, uvedenou v části a) tohoto usnesení, dohodou ke dni 31. 12. 2015 v souladu s čl. III. nájemní
smlouvy
c) schválila
záměr města pronajmout výše uvedený pozemek po ukončení současného pronájmu
d) uložila
zveřejnit záměr města dle části a a b) tohoto usnesení na úředních deskách města a www. města

11.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o povolení skácení dvou suchých smrků (sušek) na pozemku parc.č. KN 1926/15 v k.ú. Hradec nad Moravicí
b) rozhodla
schválit pokácení dvou suchých smrků (zhruba 2 m3) na pozemku parc.č. 1926/15 v k.ú. Hradec nad Moravicí, za
jednorázovou náhradu 800,00 Kč. Úklid lesního pozemku po vykácení zajistí žadatel.

12.18.2015/RM
Rada města
a) schválila
kácení tří kusů stromů - borovice na pozemku parcela č. 150, k.ú. Žimrovice, na pozemku parcela č. 304/2, k.ú. Hradec nad
Moravicí na pozemku parcela č. 1210/6 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromů na Městský úřad Hradec nad Moravicí dle bodu a) tohoto usnesení.
c) uložila
zajistit adekvátní náhradní výsadbu na pozemcích v majetku města.

13.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zprávu o situaci v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Benkovice a stanovisko Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje ke zrušení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Benkovice.
b) pověřila
pana starostu a pana Římského k jednání s KÚ MSK o dalším fungování jednotky dobrovolných hasičů Benkovice

14.18.2015/RM
Rada města
a) projednala
žádost o zřízení vyhrazeného parkování na pozemku parcela č. 878, k.ú. Hradec nad Moravicí v majetku města.
b) neschválila
zřízení vyhrazeného parkoviště na pozemku parcela č. 878, k.ú. Hradec nad Moravicí z důvodu nevhodnosti pozemku
parcela č. 878 k parkování (zelená nezpevněná plocha, vjezd přes chodník).

15.18.2015/RM
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Rada města
schválila
Rozpočtová opatření na rok 2015 dle předloženého materiálu v celkovém objemu 96.000,00 Kč na celkovou výši
92 900 788,00 Kč. Dále schválila vnitřní úpravy rozpočtu na rok 2015 dle předloženého materiálu.

16.18.2015/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: "Rozvoj spolupráce v česko-polském pohraničí" v rámci Programu Interreg V-A
Česká republika - Polsko, prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit
b) schválila
Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dohody dle bodu b)tohoto usnesení
d) schválila
vyhlášení výběrového řízení na zateplení objektu KD Domoradovice

17.18.2015/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci " Stavební úpravy kulturního domu v
Domoradovicích" mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Slezská projektová spol. s r.o. Opava, Olomoucká 9/8, IČ:
00563145 s termínem dokončení díla (3. etapy) do 31.1.2016
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku ke Smlouvě o dílo dle bodu a/ tohoto usnesení

18.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh Pojistné smlouvy mezi městem a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. o havarijním pojištění vozidla TATRA 815 CAS.
b) schválila
Pojistnou smlouvu č. 0004504074 pro havarijní pojištění vozidla TATRA 815 CAS mezi městem a hasičskou vzájemnou
pojišťovnou a.s. s účinností od 5.12.2015.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Pojistné smlouvy dle části b) tohoto usnesení.

19.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
potvrzení o pojištění motorového vozidla Mercedes Benz Sprinter 516, speciálního požárního automobilu.
b) schválila
Pojištění motorového vozidla značky Mercedes Benz Sprinter 516 s účinnností od 22.12.2015 mezi Městem Hradec nad
Moravicí a Českou pojišťovnou a.s. Ostrava.

Usnesení č. 18 RM

Stránka 5

c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Pojistné smlouvy dle části b) tohoto usnesení.

20.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla TATRA 815 CAS mezi městem a
Hasičskou vzájemnou pojištovnou a.s. Praha 2. Počátek pojistného období je od 5.12.2015 do 4.12 každého roku.
b) schválila
Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla TATRA 815 CAS mezi Městem Hradec
nad Moravicí a pojistitelem Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. , Praha 2 s účinností od 5.12.2015 s limity pojistného
plnění 70 mil. Kč.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Pojistné smlouvy dle části b) tohoto usnesení.

21.18.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
Oznámení veřejné produkce na území města:
15.01.2016 Hasičský ples, jídelna I. Hradecká zemědělská, pořádá SDH Žimrovice
22.01.2016 Myslivecký ples, Kulturní dům Domoradovice, pořádá Myslivecký spolek Domoradovice

22.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitelky příspěvkové organizace města, Městské knihovny a IC Hradec nad Moravicí o udělení souhlasu města s
umístěním biblioschránky na Podolské ulici před městskou knihovnou.
b) souhlasí
s umístěním biblioschránky v objektu knihovny na Podolské ulici v Hradci nad Moravicí do vchodových dveří objektu.

23.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Pěveckého sboru Křižkovský v Opavě o finanční odměnu na koncertní vystoupení v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci
nad Moravicí.
b) schválila
individuální dotaci Pěveckému sboru Křížkovský v Opavě ve výši 10 000,- Kč v roce 2016 na koncertní vystoupení včetně
dopravy.

24.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
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Poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na veřejně prospěšnou činnost v roce 2016 dle předložených
podkladů a pro 18. radu města založeného materiálu.
b) schválila
Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost
na rok 2016

25.18.2015/RM
Rada města
a) schválila
informace týkajících se oznámených změn v realizaci projektů podpořených dotací z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí v
rámci vyhlášeného dotačního programu na rok 2015 dle přiloženého a v materiálech pro 18. radu města založeného
materiálu.
b) vzala na vědomí
Informace o vrácení dotací

26.18.2015/RM
Rada města
schválila
Spisový a skartační řád města Hradec nad Moravicí dle předložených a v podkladech pro 18. radu města založeného
materiálu.

27.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - zpracování Změny č. 2 ÚP Hradec nad
Moravicí
b) zplnomocnila
starostu podpisem smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - zpracování Změny č. 2 ÚP Hradec nad Moravicí s
vítězným uchazečem firmou Atelier Archplan Ostrava s.r.o.

28.18.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informaci o záměru umístit v bistru u nádraží krbová kamna a komín
b) souhlasí
s instalací krbových kamen a komínu v bistru u nádraží za podmínky, že stavebník požádá o dodatečné povolení přístavby a
předloží kladná stanoviska dotčených orgánů, právo založené smlouvou provést stavbu a ostatní povinné podklady pro
vydání dodatečného povolení přístavby a povolení instalace krbových kamen a komínu
c) uložila
dohodnout výši pronájmu za pozemek dotčený částí stavby (pod přístavbou)

29.18.2015/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
Návrh termínů jednání Rady města Hradec nad Moravicí
b) schválila
Termíny jednání Rady města dle přiloženého návrhu

30.18.2015/RM
Rada města
schválila
doplatek příplatku za vedení dle § 124 Zákoníku práce ředitelce příspěvkové organizace města MK a IC Hradec nad Moravicí.

31.18.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost Dobrovolného svazku obcí Opavsko, Hradec nad Moravicí o možnost využívat adresu Městského úřadu Hradce nad
Moravicí jako adresu doručovací.

Zpracovala :
Ing. Hana Vaculová, v.r.
Ověřil :
Ing. František Sonnek, 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.
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