Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.
23.

ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

14.03.2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :

1.23.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 23. radu založeného materiálu.

2.23.2016/RM
Rada města
a) projednala
žádost velitele JSDH Jakubčovice o zakoupení vybavení pro členy jednotky ve výši 138 240,Kč.
b) schválila
zakoupení vybavení pro členy JSDH Jakubčovice ve výši do 139 000,- Kč.
c) uložila
odboru majetku a investic provést úpravu rozpočtu na kapitole 5512 - požární ochrana z
důvodu zajištění finančních prostředků na zakoupení vybavení pro členy JSDH Jakubčovice.

3.23.2016/RM
Rada města
a) projednala
předběžné finanční náklady na opravu místní komunikace na pozemku parcela č. 75, k.ú.
Hradec nad Moravicí (ulice Písecká) a finanční náklady na zřízení veřejného osvětlení tamtéž.
b) uložila
odboru majetku a investic pokračovat v přípravě prací na provedení opravy komunikace a
instalaci veřejného osvětlení dle bodu a) tohoto usnesení.
c) uložila
prověřit nabídku firmy Albreko

4.23.2016/RM
Rada města
a) projednala
žádost o opravu komunikace ve vlastnictví města na parcele č. 1934/1, k.ú. Hradec nad
Moravicí, zřízení tělesa veřejného osvětlení, zhotovení poklopu šachtice kanalizace a opravu
propadlého asfaltu v komunikaci.
b) uložila
odboru majetku a investic prověřit situaci na místě samém a podat správu o stavu lokality na
příštím zasedání rady města.

c) uložila
prověřit do příštího jednání rady města, jestli se jedná o rodinný dům nebo chatu k rekreaci.

5.23.2016/RM
Rada města
a) projednala
Žádost o řešení dopravní situace v ulici Pod Hanuší - nevhodné parkování motorových
vozidel.
b) projednala
návrh spol. Brano ve věci zrušení dopravní značky ZÁKAZ STÁNÍ na ulici Tovární Okruh
c) uložila
ve věci parkování Pod Hanuší pověřit Policii ČR - požádat Policii o spolupráci
d) uložila
jednat se spol. Brano o vymezení parkovacích míst na náklady spol. Brano se zachováním
průjezdu v šíři 3 m ze strany obytných domů

6.23.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
uzavření Smluv o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh na projekt:
Cyklostezka Kajlovec - Hradec nad Moravicí, projekt: Zvýšení bezpečnosti na chodnících k.ú.
Jakubčovice a projekt: Specializovaná technika JSDH Jakubčovice, které byly uzavřeny na
základě poptávkového řízení dle Vnitřní směrnice č. 01/2015, kterou se stanovují Zásady a
postupy při zadávání veřejných zakázek.

7.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dopis SMVaK Ostrava a.s. ohledně rekonstrukce vodovodního řádu na ul. Meleček v
Žimrovicích v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí asfaltového povrchu komunikace
b) rozhodla
schválit koordinaci mezi Městem Hradec nad Moravicí a SMVaK Ostrava a.s. při rekonstrukci
vodovodního řádu a následnou rekonstrukci asfaltového povrchu ul. Meleček včetně
povrchové úpravy i nad rýhou vodovodního řádu a vodovodních přípojek nejpozději v roce
2018
c) uložila
jednat o spolupráci a uzavřít příslušnou smlouvu
d) pověřila
starostu podpisem této smlouvy

8.23.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno-služebnost pro firmu Koordinátor ODIS, s.r.o., IČ: 64613895, se sídlem
Na Hradbách 1440/16, Ostrava, spočívající ve strpění vedení podzemního kabelového
přívodu el. proudu k elektronickému zastávkovému označníku, přes pozemky p.č. 296/1,
306/1 a 308 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí za
jednorázovou náhradu 500,-- Kč. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí oprávněný.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle části a) tohoto usnesení

9.23.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
rozšířit zřízení věcného břemena - služebnosti schváleného radou města dne 18. 1. 2016 pod
bodem 04.20.2016/RM, spočívající ve strpění práva přístupu a odstupu, příjezdu a odjezdu
přes služebný pozemek p.č. 659/1 o další pozemek p.č. 659/51 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města dle zpracovaného geometrického plánu bez dalších změn.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle části a) tohoto usnesení

10.23.2016/RM
Rada města
odložila
žádost o trvalé odnětí pozemku p.č. 288/5 (lesní pozemek) k.ú. Benkovice o výměře 1141 m2
dle návrhu odborného lesního hospodáře včetně s tím související úhrady poplatku 60.080,-Kč

11.23.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout nebytové prostory ve II. NP (naproti kinosálu) v budově čp. 156, Podolská ul. v
Hradci nad Moravicí o výměře 47 m2 za účelem poskytování občerstvení pro návštěvníky
kina dle nejvýhodnější nabídky na dobu určitou do konce roku 2018.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
c) schválila
rozšíření ceníku pronájmu nebytových prostor Města Hradec nad Moravicí o kinosál pro

komerční účely v ceně 1000,- Kč/ akce/ den, rozšířené foyer včetně obsluhy mimo výše
uvedený pronájem v ceně 500,- Kč/ akce/ den, prostor stužkonosky modré v ceně 500,- Kč/
akce/ den
d) uložila
jednat o dalším využití prostoru a o změně smlouvy.

12.23.2016/RM
Rada města
a) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Janko Projekt s.r.o., Krnov, IČ:
18955436
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu a) tohoto usnesení.

13.23.2016/RM
Rada města
schválila
složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na akci: Stavební úpravy KD v
Domoradovicích - zateplení a výměna oken vč. změny zdroje tepla.

14.23.2016/RM
Rada města
neschválila
žádost o individuální dotaci Klubu rodičů při MŠ Žimrovice.

15.23.2016/RM
Rada města
schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., a 250/2000 Sb., Darovací smlouvy na Ples města, dne
6. února 2016 podle přiloženého a v materiálech pro 23. schůzi RM založeného seznamu.

16.23.2016/RM
Rada města
schválila
přijetí hmotného daru od společnosti Kofola a.s., pro PO města ZŠ a MŠ Žimrovice ,a to
nápoje ve výši 7 350,26 Kč.
Hmotný dar byl použit na konání akce: Svíčkový ples Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, z.s., který se
konal dne 12.února 2016.

17.23.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
termíny pro zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 vyhlášené ředitelkou PO
MŠ Hradec nad Moravicí.
( 3 a 4. května 2016 )

18.23.2016/RM
Rada města
vydala souhlasné stanovisko
k přerušení provozu PO města MŠ Hradec nad Moravicí, včetně školní jídelny, v době
hlavních prázdnin od 1.7. do 31.7.2016, tj. 22 pracovních dnů.

19.23.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
návrh ředitelky PO města MŠ Hradec nad Moravicí na plánovanou rekonstrukci 4 šaten v
mateřské škole Hradec nad Moravicí v době uzavření provozu MŠ.

20.23.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Hradec nad Moravicí vč. dislokovaných pracovišť,
pro školní rok 2016/2017 ve výši 380,- Kč měsíčně na jedno dítě, stanovenou ředitelkou PO
města v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky č. č. 14/2005 Sb..

21.23.2016/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 561/2004 Sb., povolení výjimky
z počtu dětí v MŠ Žimrovice pro školní rok 2016/2017 na 28. dětí na 1 oddělení mateřské
školy.

22.23.2016/RM
Rada města

vzala na vědomí
účetní rozvahy příspěvkových organizací města dle předložených a v materiálech pro 23.
radu města založených podkladů.

23.23.2016/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., PO města ZŠ
Hradec nad Moravicí převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2015 z výnosů hlavní činnosti ve výši 202 437,22 Kč a z výnosů z doplňkové
činnosti ve výši 68 475,79 Kč do rezervního fondu organizace ve výši 270 913,01 Kč.

24.23.2016/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., PO města TS
Hradec nad Moravicí převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2015 z hlavní činnosti ve výši 186 784,63 Kč a z doplňkové činnosti ve výši
550 099,44 Kč do rezervního fondu ve výši 636 883,77 Kč a fondu odměn organizace ve výši
100 000,- Kč

25.23.2016/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., PO města MK a
IC Hradec nad Moravicí převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2015 v celkové výši 85 195,50 Kč do rezervního fondu ve výši 65 195,50 Kč a
fondu odměn organizace ve výši 20 000,- Kč.

26.23.2016/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., PO města MŠ
Hradec nad Moravicí převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2015 z hlavní a doplňkové činnosti ve výši 21 816,- Kč do rezervního fondu ve
výši 11 816,- Kč a fondu odměn organizace ve výši 10 000,- Kč.

27.23.2016/RM

Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., PO města ZŠ a
MŠ Žimrovice převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2015 z hlavní činnosti ve výši 41 950,02 Kč do rezervního fondu organizace ve výši 41 950,02
Kč.

28.23.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
o poskytnutí dotací z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí v souladu s vyhlášeným dotačním
programem na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na
rok 2016 podle předloženého a v materiálech pro 23. jednání RM založeného návrhu.
b) schválila
uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí dle části a)
tohoto usnesení.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí
dle části a) a b) tohoto usnesení.

29.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o počtu žádostí podaných v rámci dotačního programu na podporu sportu, kultury
a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2016 a informaci o předpokládaném
celkovém objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného
účelu, který činí 500 000 Kč.
b) schválila
navýšení předpokládaného objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na
podporu stanoveného účelu uvedeného v části a) tohoto usnesení o 163500,- Kč.

30.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o individuální dotace žadatele Junák - český skaut, středisko Zvon Opava, z. s., a to na
veřejně prospěšné činnosti Drakiáda Domoradovice - požadovaná výše dotace 5 000 Kč, a
Volnočasové aktivity mládeže druhého oddílu Domoradovice - požadovaná výše dotace 15
000 Kč.
b) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 000 Kč na Drakiádu Domoradovice 2016 a
poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč na volnočasové aktivity mládeže - skauting - 2. oddíl
Domoradovice.

31.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o individuální dotaci žadatele Silesia Art, z. ú., se sídlem U Smaltovny, Praha, ve výši
10 000 Kč, a to na podporu pořádání rodinného a hudebního s názvem Hradecký slunovrat
2016, který se uskuteční ve dnech 24. - 25. 6. 2016 v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč na podporu pořádání rodinného a
hudebního festivalu Hradecký slunovrat 2016 uvedeného v části a) tohoto usnesení.

32.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o individuální dotaci žadatele SPOLEK HRDINOVÉ Opava, se sídlem Krnovská 53/22,
Opava, ve výši 30 000 Kč na podporu sportovního závodu s názvem KILPI HEROES RACE, který
je plánován v termínu 25. 6. 2016 v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 30 000 Kč na podporu sportovního závodu KILPI
HEROES RACE uvedeného v části a) tohoto usnesení

33.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádosti o individuální dotace žadatele Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, a to ve výši
30 000 Kč na projekt Tvořivé dílny - keramika a ve výši
15 000 Kč na projekt Karel IV. - 700. výročí narození Otce vlasti.
b) schválila
poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí příspěvkové organizaci města
Základní škola a mateřská škola Žimrovice ve výši 30 000 Kč na projekt Tvořivé dílny keramika a ve výši 15 000 Kč na projekt Karel IV. - 700. výročí narození Otce vlasti uvedených
v části a) tohoto usnesení.

34.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o individuální dotaci žadatele Mateřská škola Hradec nad Moravicí,příspěvkové
organizace města, ve výši 10 000 Kč na podporu plaveckého kurzu pro děti z Mateřské školy
Hradec nad Moravicí a odloučených pracovišť Bohučovice, Jakubčovice a Kajlovec.
b) schválila

poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč na podporu plaveckého kurzu pro děti
mateřských škol uvedených v části a) tohoto usnesení.

35.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o dotaci z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč na účel vydání publikace s názvem
Soutoky světelných řek.
b) neschválila
poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč na podporu vydání publikace Soutoky světelných řek
uvedené v části a) tohoto usnesení.

36.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč žadatele Kováři Moravskoslezského
kraje, z. s., se sídlem Jilešovice, na podporu akce Kovářské sonáty, která se uskuteční ve
dnech 13. - 14. 8. 2016 na Slezskoostravském hradě v Ostravě.
b) neschválila
poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na podporu akce Kovářské sonáty uvedené v části a)
tohoto usnesení.

37.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace v výši 5 000 Kč žadatele Slezské diakonie Český Těšín
na poskytování sociální služby rané péče pro dítě V. S., které je občanem města Hradec nad
Moravicí.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč žadateli Poradna rané péče Matana - Slezská
diakonie, na sociální službu - péči o dítě V. S., které je postižené nebo má problémy ve vývoji.
c) doporučila
projednání žádostí o poskytnutí dotací na účel využívání sociálních služeb v sociální komisi
rady města.

38.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zavedení dárkové poukázky do kina Orion v hodnotě 500 Kč do prodeje.

39.23.2016/RM
Rada města
a) projednala
návrh slevového systému na vstupné na filmová představení kina Orion v Hradci nad
Moravicí pro seniory 65 +.
b) schválila
slevový systém na vstupné na filmová představení kina Orion v Hradci nad Moravicí pro
občany s trvalým pobytem v Hradci nad Moravicí ve věku 65 let a výše.

40.23.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
oznámení o pořádání veřejných produkcí na území města dle předloženého materiálu.

41.23.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
Návrh nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo
provozovnu

42.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na úpravy rozpočtu dle příloh
b) schválila
Navrhované úpravy rozpočtu dle příloh

43.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na provedení inventur budovy MěÚ z důvodu přestěhování nábytku a dalšího vybavení
kanceláří v rámci objektu a z důvodu vyřazení počítačové techniky z důvodu realizace
elektronizace úřadu.
b) jmenovala
členy inventarizačních komisí dle důvodové zprávy k tomuto usnesení

44.23.2016/RM

Rada města
a) souhlasí
s umístěním reklamního zařízení Pylony prodejny HRUŠKA Hradec nad Moravicí dle
předloženého a v materiálech pro 23. zasedání RM založeného návrhu v počtu 2 ks na dobu
dočasnou, max. do roku 31.12.2018.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o právu provést stavbu dle části a) tohoto usnesení

45.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o nové výzvě Státního fondu kinematografie České republiky a možnostech jejího
využití na vybavení městského kina Orion.
b) schválila
záměr města požádat o dotaci z rozpočtu Státního fondu kinematografie České republiky,
krátkodobá koncepce 2016, v rámci 4. projektu v oblasti technického rozvoje a modernizace
kinematografie.
c) schválila
úpravu rozpočtu v případě získání dotace ve výši 50 % ceny projektu

46.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informaci o současné situaci na odboru financí
b) schválila
Dočasné navýšení počtu pracovníků odboru financí v termínu 1.4.2016 - 31.5.2016 a
1.7.2016 - 10.8.2016 za účelem zaučování nových pracovníků.

47.23.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výsledek výběrového řízení s názvem: Zvýšení bezpečnosti na k. ú. Jakubčovice.
b) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Benpro s.r.o. IČ: 27796094
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení.

Zpracovala :
Ing. Hana Vaculová, v.r.

Ověřil :
Emil Hennig, v.r.
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.

