Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

21.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne 8. února 2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :

1.21.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého
a v podkladech pro 21. radu založeného materiálu.

2.21.2016/RM
Rada města
schválila
Podání žádosti na realizaci projektu: "Cyklostezka Kajlovec - Hradec nad Moravicí"
do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení
podílu udržitelných forem dopravy, podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy.

3.21.2016/RM
Rada města
schválila
Podání žádosti o dotaci na projekt:"Specializovaná technika JSDH Jakubčovice" do
Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl: Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, Technika pro integrovaný záchranný
systém se spoluúčastí 500 000,- Kč.

4.21.2016/RM
Rada města
a) odložila
Podání žádosti na projekt: "Zvýšení bezpečnosti na chodnících k.ú. Jakubčovice" do
Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy.
b) uložila
připravit podklady pro podání výše uvedené žádosti do příštího jednání rady
c) uložila
připravit podklady pro realizaci chodníku z Jakubčovic ke hřbitovu (majetkové
vypořádání)
Z : ved. OMI
T : 14.03.2016

5.21.2016/RM
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Rada města
a) vzala na vědomí
vyjádření s.p. Lesy ČR k žádosti města o odsouhlasení smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění odvedení povrchových vod z kopce
Hanuša do řeky Moravice
b) uložila
zajistit požadované doklady a dokumenty, nutné pro uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva služebnosti na akci "odvádění povrchových vod z kopce
Hanuša do řeky Moravice"
Z : ved. OMI
T : 14.03.2016

6.21.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
doporučit zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemena - práva služebnosti
pro Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění stavby "přechod pro chodce",
umístěného na části pozemku p.č. 2168/1 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR za
cenu dle ceníku stanovených náhrad za zřízení práva věcného břemena ŘSD ČR,
geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město.
b) rozhodla
doporučit ZM majetkoprávně narovnat vyústění ulice K.H.Borovského na silnici I/57 v
místě nového přechodu pro chodce s vlastníkem pozemku.
c) uložila
předložit majetkoprávní narovnání podle části a) a b) k rozhodnutí na únorovém
jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí
Z : ved. OMI
T : 29.02.2016

7.21.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost TJ Hradec nad Moravicí, prostřednictvím advokátní kanceláře Vargová,
Vartová a Langer, o vrácení daru dle darovací smlouvy ze dne 2. 1. 2008, s právními
účinky vkladu ke dni 7. 1. 2008.
b) vzala na vědomí
informace starosty a ved. OMaI o majetkoprávním narovnání mezi TJ, městem a
skupinou LAMA
c) uložila
připravit podklady pro případné navrácení požadovaného majetku
d) uložila
požadovat po TJ vyčíslení podnájmů pronajatých pozemků bez souhlasu města od
roku 2008 do současnosti za účelem provedení vzájemného zápočtu
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e) uložila
odpovědět TJ prostřednictvím právního zástupce
Z : ved. OMI
T : 14.03.2016

8.21.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložené nabídky na odkoupení hasičské zbrojnice čp. 57 v Domoradovicích
včetně zastavěného a přilehlého pozemku p.č. st.78 a budovy občanské vybavenosti
čp. 55 včetně zastavěného pozemku p.č. st.77 a přilehlé zahrady p.č. 86/2
b) doporučila
ZM prodej objektu MŠ za cenu 900 000,- Kč
Z : ved. OMI
T : 29.02.2016

9.21.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
doporučit zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemena - služebnosti pro
Město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění stavby "Chodník ul. Hradecká
Žimrovice - SO 02 - kanalizace", v rámci které jsou odváděny povrchové vody z části
města Žimrovice přes náhon do řeky Moravice, přes služebné pozemky p.č. 502
(ostatní plocha, neplodná půda), p.č. 503 (ostatní plocha, neplodná půda), p.č. 505
(ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 502 (vodní plocha) vše k.ú. Žimrovice ve
vlastnictví ČR s právem hospodaření Lesy ČR s.p. Hradec Králové za jednorázovou
náhradu 10.000,-- Kč, geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí město.
b) uložila
předložit zřízení věcného břemena - služebnosti podle části a) tohoto usnesení na
únorovém jednání ZM
Z : ved. OMI
T : 29.02.2016

10.21.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost občanů bydlících v rodinných domech č.p. 144, 145, 146, 147 a 180 v Hradci
nad Moravicí o opravu místní komunikace, nacházející se za uvedenými rodinnými
domy a o zřízení veřejného osvětlení na této komunikaci.
b) uložila
odboru majetku a investic vypracovat zjistit předběžné finanční náklady na opravu
komunikace a zřízení veřejného osvětlení v lokalitě.

4. strana usnesení č. 21 RM

Z : ved. OMI
T : 14.03.2016

11.21.2016/RM
Rada města
a) projednala
žádost o zřízení vyhrazeného parkování na pozemku parcela č. 848/1 - ostatní
plocha/zeleň, k.ú. Hradec nad Moravicí v majetku města.
b) neschválila
zřízení vyhrazeného parkoviště na pozemku parcela č. 848/1, k.ú. Hradec nad
Moravicí z důvodu nevhodnosti pozemku k parkování - nezpevněná zelená plocha.
Z : ved. OMI
T:

12.21.2016/RM
Rada města
a) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou EKOBAU Invest a.s.,
Hradec nad Moravicí, IČ: 26820897, na provedení rekonstrukce zimních zahrad na
objektu Opavská 197, 747 41 Hradec nad Moravicí.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu a) tohoto usnesení.
Z : ved. OMI
T : 29.02.2016

13.21.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o podané žádosti členů Spolku rodičů a přátel mateřské školy v Hradci nad
Moravicí s umístěním sídla "spolku" na adresu Smetanova 520, 747 41 Hradec nad
Moravicí.
b) souhlasí
jako vlastník nemovitosti s umístěním sídla "Spolku rodičů a přátel školy mateřské
školy v Hradci nad Moravicí" na adresu Smetanova 520, 747 41 Hradec nad
Moravicí.

14.21.2016/RM
Rada města
schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., a 250/2000 Sb., Darovací smlouvy na Ples
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města, dne 6. února 2016 podle přiloženého a v materiálech pro 21. schůzi RM
založeného seznamu.

15.21.2016/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v
platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném znění, Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 4.000,00 Kč pro
příspěvkovou organizaci města Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, pro
potřeby ZŠ a MŠ Žimrovice od společnosti SB Logistik Transport, se sídlem
Přemyslovců 486/8, 747 07 Opava 7, IČ: 25369415.

16.21.2016/RM
Rada města
schválila
Smlouvu o reklamní spolupráci mezi městem a společností CENTROPOL ENERGY
a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 140 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302 ve výši
6050,- Kč s DPH za prezentaci společnosti na Plese Města Hradec nad Moravicí,
dne 6. února 2016.

17.21.2016/RM
Rada města
schválila
Smlouvu o reklamní spolupráci mezi městem a společností POHL cz, a.s. , odštěpný
závod Opava, Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava, IČ: 25606468 ve výši 6050,- Kč s
DPH za prezentaci společnosti na Plese Města Hradec nad Moravicí, dne 6. února
2016.

18.21.2016/RM
Rada města
schválila
Smlouvu o reklamní spolupráci mezi městem a společností RESPECT OSTRAVA,
s.r.o. , Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava, IČ: 25377302 ve výši 6050,- Kč s DPH za
prezentaci společnosti na Plese Města Hradec nad Moravicí, dne 6. února 2016.

19.21.2016/RM
Rada města
schválila
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Smlouvu o reklamní činnosti mezi městem a společností LAMA energy a.s. , se
sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 28262026 za prezentaci
společnosti ve výši 20 000,- Kč na Plese Města Hradec nad Moravicí, dne 6. února
2016.

20.21.2016/RM
Rada města
schválila
poskytnutí finančního daru ADP Žimrovice, IČ:01462997 ve výši 2000,- Kč na
náklady spojené s konáním maškarního plesu v Žimrovicích dne 30. ledna 2016.

21.21.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o pokračování v řízení mezi městem a SK LAMA o.s. o zaplacení částky
1.703.893 Kč s příslušenstvím.

22.21.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
Informaci o vydaných vnitřních předpisech a o aktualizaci stávajících vnitřních
předpisů v období od 1.7.2015 do 1.2.2016

23.21.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace o pokračování účetní závěrky MěÚ Hradec nad Moravicí a o současném
personálním zajištění odboru financí Městského úřadu Hradec nad Moravicí.
b) schválila
Zajištění poradenství a metodického vedení pro odbor financí městského úřadu.

24.21.2016/RM
Rada města
schválila
přijetí finančních prostředků z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „ Podpora
hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ ( ŽPZ/03/2016) v maximální výši
116.550,-- Kč
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25.21.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
na základě doporučení zemědělské a dotační komise Rady města Hradec nad
Moravicí informaci o možnosti kompostování biologického odpadu na území města.

26.21.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
oznámené veřejné produkce na území města.

Zpracovala :
Ing. Hana Vaculová, v.r.
Ověřil :
Emil Hennig, 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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