Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

27.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

6.června 2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Přijatá usnesení :
1.27.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 27. radu založeného materiálu.
Z : tajemnice měÚ
2.27.2016/RM
Rada města
a) schválila
účetní závěrku ZŠ Hradec nad Moravicí za rok 2015, podle předloženého a v podkladech pro 27.
schůzi RM založeného materiálu s vyjádřením - bez výhrad
b) schválila
účetní závěrku MŠ Hradec nad Moravicí za rok 2015, podle předloženého a v podkladech pro 27.
schůzi RM založeného materiálu s vyjádřením - bez výhrad
c) schválila
účetní závěrku ZŠ a MŠ Žimrovice za rok 2015, podle předloženého a v podkladech pro 27. schůzi RM
založeného materiálu s vyjádřením - bez výhrad
d) schválila
účetní závěrku TS Hradec nad Moravicí za rok 2015, podle předloženého a v podkladech pro 27.
schůzi RM založeného materiálu s vyjádřením - bez výhrad
e) schválila
účetní závěrku MK a IC Hradec nad Moravicí za rok 2015, podle předloženého a v podkladech pro 27.
schůzi RM založeného materiálu s vyjádřením - bez výhrad
Z : ved. FO

3.27.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci o přepracování a opětovném podání žádosti o dotaci na projekt: Zpracování digitálního
povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Hradec nad
Moravicí do 35. výzvy Operačního programu Životního prostředí
Z : ved. OMaI

4.27.2016/RM
Rada města
schválila
v pokračování přípravy žádosti o dotaci na realizaci stavebních prací projektu: Zateplení a výměna
oken bytového domu č. p. 197, Hradec nad Moravicí do Integrovaného regionálního operačního
programu, specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
Z : ved. OMaI
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5.27.2016/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15236613 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
b) zplnomocnila
starostu k podpisu Dodatku č. 1 dle bodu a) tohoto usnesení
Z : ved. OMaI

6.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Žádost o spolufinancování opravy dětského hřiště MŠ Žimrovice
b) schválila
Žádost o spolufinancování opravy dětského hřiště MŠ Žimrovice.
Z : ved. OMaI
7.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise veřejné zakázky "Zateplení půdních
prostor MŠ Žimrovice"
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Zateplení půdních prostor MŠ Žimrovice" na základě doporučení komise o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče Jurczek spol.s r.o.,Opava.
Nabídka uchazeče Jurczek spol.sr.o.,Opava byla podána v souladu se zadávacími podmínkami a byla
vyhodnocena dle zadávacích podmínek jako nejvýhodnější. Cena 26 488,- Kč + DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Jurczek spol.s r.o., se sídlem Hlučínská
268/24, 747 05 Opava.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Jurczek spol.s r.o., se sídlem Hlučínská
268/24, 747 05 Opava.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : ved. OMaI

8.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o správě budov v majetku Města Hradec nad Moravicí.
b) uložila
upravit vnitřní předpis týkající se správy budov v souladu s účetními a daňovými zákony
c) uložila
zpracovat seznam spolků a jiných skupin užívajících objekty města
Z : ved. OMaI
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9.27.2016/RM
Rada města
a) neschválila
Instalaci dopravních značek IP 26a - Obytná zóna a IP 26b - Konec obytné zóny v ulici Pod Kalvárií v
Hradci nad Moravicí.
b) uložila
odboru majetku a investic informovat Policii ČR o stížnosti na nedodržování dopravních předpisů v v
uvedené lokalitě
Z : ved. OMaI
T : 18.07.2016
10.27.2016/RM
Rada města
a) neschválila
umístění zpomalovacího prahu - retardéru v ulici Kolonie v Hradci nad Moravicí.
b) uložila
odboru majetku a investic zaslat na Magistrát Města Opavy, odbor dopravy žádost o stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění dvou kusů dopravních značek - jednosměrný
provoz.
Z : ved. OMaI
11.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dopis obyvatelů Hradce nad Moravicí bydlící v lokalitě kolem ulice K.H. Borovského v němž vyjadřují
nesouhlas s napojením zamýšlené cyklostezky z Kajlovce na Hradec + navrhovanou odpověď.
b) uložila
prověřit v projektové dokumentaci pro chodník od přechodu K.h. Borovského po křižovatku možnost
spojení komunikace pro pěší a pro cyklisty
Z : ved. OMaI
12.27.2016/RM
Rada města
a) projednala
předložený návrh na změnu systému parkování na parkovišti v ulici Lidická v Hradci nad Moravicí.
b) projednala
provozní řád pro odstavnou plochu pod zámkem
c) schválila
provozní řád odstavné plochy pod zámkem
Z : ved. OMaI
13.27.2016/RM
Rada města

rozhodla
odložit schválení pronájmu části pozemku p.č. 659/1 (ostatní plocha) o výměře 6392 m2 v k.ú. Hradec
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nad Moravicí za cenu 7.000,-- Kč ročně na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou do příštího
jednání RM z důvodu probíhajícího zveřejnění záměru města na úřední desce a internetu.
Z : ved. OMaI

14.27.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost spočívající ve strpění vodovodní přípojky a přípojky NN pro
novostavbu RD na pozemku p.č. 640/4 k.ú. Jakubčovice přes pozemek p.č. 1241 k.ú. Kajlovec ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč. Současně uzavřít i
smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí žadatel
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena - služebnosti dle části a) tohoto
usnesení a k podpisu smlouvy o právu provést stavbu
Z : ved. OMaI
15.27.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat pozemek p.č. 410 (trvalý travní porost) v k.ú. Žimrovice o výměře 35 m2
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat pozemek podle části a) tohoto usnesení na úřední desce a internetu po
stanovenou dobu a předložit na dalším jednání ZM k rozhodnutí
Z : ved. OMaI

16.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o jednání starosty a ved. OMaI s žadatelem panem Karlem Vavřínkem, Areál dobré
pohody, s.r.o. Žimrovice ohledně odkoupení pozemků kolem budovy ADP v Žimrovicích o celkové
výměře 1498 m2, dále o projednání nabídky na vlastní investici (úprava povrchu pozemků kolem
ADP) s tím, že by byl snížen nájem na dobu finančního vyrovnání mezi investicí a nájmem.
b) rozhodla
schválit záměr města prodat část pozemku p.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca
337 m2, část pozemku p.č. 7/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 1043 m2 a část pozemku
p.č. 9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 118 m2 vše v k.ú. Žimrovice
c) uložila
zveřejnit záměr města prodat části pozemků podle částí b) tohoto usnesení a předložit na nejbližším
zasedání ZM k rozhodnutí.
Z : ved. OMaI
17.27.2016/RM
Rada města
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a) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. KN 914 (ostatní plocha) o výměře asi 15 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí za účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení u restaurace "Babinec" na dobu určitou do
31. 10. 2016, cena nájmu 2.000,-- Kč za celou sjednanou dobu
b) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. KN 1322 (ostatní plocha) o výměře asi 20 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí za účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení u přilehlé cukrárny za cenu 3.000,00 Kč na
dobu určitou do 31.10.2016.
c) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. KN 1322 (ostatní plocha) o výměře asi 20 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí za účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení u přilehlé restaurace "U Záviše" za cenu
3.000,00 Kč na dobu určitou do 31.10.2016.
d) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. KN 1322 (ostatní plocha) o výměře asi 2000 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí NPÚ, územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, Kroměříž IČ: 75032333, za
účelem parkování osobních vozidel a autobusů za cenu 1,- Kč na dobu určitou do doby pokrytí
nákladů na zakoupení parkovacího automatu v ceně 220 000,-Kč
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemních smluv dle části a) až d) tohoto usnesení
f) uložila
zapracovat do smlouvy o pronájmu tyto podmínky:
- zrušit reklamní bannery a poutače umístěné na předzahrádce
- zajistit průchodnost chodníků.
Z : ved. OMaI

18.27.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro a.s. SMVaK Ostrava, se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 45193665,
věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vedení vodovodního řádu přes pozemky p.č. 914
(ostatní plocha), p.č. 982/2 (ostatní plocha), p.č. 979 (ostatní plocha), p.č. 984 (ostatní plocha), p.č.
1274 (ostatní plocha), p.č. 1285 (ostatní plocha), p.č. 1348 (ostatní plocha), p.č. 1322 (ostatní plocha),
p.č. 1349/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou
náhradu 50,-- Kč/m2 bez DPH. Vypracování smlouvy, geometrický plán a správní poplatek za
zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena - služebnosti dle části a) tohoto
usnesení
Z : ved. OMaI

19.27.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
vypůjčit dle § 39 odst. 3 zák. o obcích nebytový prostor vedle kinosálu v 2. NP Národního domu čp.
156 na Podolské ul. v Hradci nad Moravicí "Hradecké dechovce" za účelem hudebních zkoušek dle
předjednané dohody
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b) rozhodla
vypůjčit dle § 39 odst. 3 zák. o obcích nebytový prostor vedle kinosálu v 2. NP Národního domu čp.
156 na Podolské ul. v Hradci nad Moravicí "Hradeckým ochotníkům" za účelem divadelních zkoušek
dle předjednané dohody
c) rozhodla
vypůjčit dle § 39 odst. 3 zák. o obích nebytový prostor vedle kinosálu v 2. NP Národního domu čp.
156 na Podolské ul. v Hradci nad Moravicí "Country s.r.o." za účelem hudebních zkoušek dle
předjednané dohody
d) rozhodla
vypůjčit dle § 39 odst. 3 zák. o obích nebytový prostor vedle kinosálu v 2. NP Národního domu čp.
156 na Podolské ul. v Hradci nad Moravicí "z.s. Postřeh" za účelem uskladnění filmů dle předjednané
dohody
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv o výpůjčce dle části a) až d) tohoto usnesení
f) rozhodla
opakovaně zveřejnit záměr o výpůjčce nebytových prostor Národního domu v souladu s § 39 odst. 1
zák. o obcích s přesnější specifikací nabízených nebytových prostor k pronájmu - v souladu s
předjednanými dohodami - viz body a) - d) tohoto usnesení a následně uzavřít smlouvy o výpůjčce dle
§ 39 odst. 1 zák. o obcích
Z : ved. OMaI

20.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace o potřebě provést údržbu, opravu a stavební úpravy v Národním domě (přepojení
splaškové kanalizace, úpravy únikových východů a bezbariérového přístupu, oprava elektroinstalace
a interiéru)
b) schválila
Provedení údržby, opravy a stavebních úprav v Národním domě (přepojení splaškové kanalizace,
prověření stávajících odpadů z WC - provedení údržby a opravy, oprava elektroinstalace)
c) uložila
předložit zastupitelstvu podklady pro řešení únikových východů, bezbariérového přístupu do 1. NP a
úpravy interiéru
Z : ved. OVVK
T:
21.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o možnosti zřízení obřadní místnosti města pro zajištění sňatečných a dalších občanských
obřadů a pro jiné slavnostní příležitosti.
b) projednala
problematiku konání sňatečných a dalších občanských obřadů v souvislosti s nevyhovující stávající
obřadní místností města a v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Červeného zámku včetně nádvoří
(stavební práce).
c) schválila
zřízení společenské a obřadní místnosti města Stužkonoska modrá v budově Městského úřadu Hradec
nad Moravicí.
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d) uložila
vypovědět nájemní smlouvu Deskový klub Hradec legie k 30.9.2016
Z : ved. OVVK

22.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
petici občanů Hradce nad Moravicí proti umístění sociálního zařízení (unimobuněk) na pozemcích
města v lokalitě ulice Gudrichova u fotbalového hřiště v Hradci nad Moravicí + stanovisko TJ.
b) rozhodla
projednat předmětnou petici a z ní vyplývající požadavky občanů Hradce nad Moravicí na jednání
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.
Z : ved.OVVK

23.27.2016/RM
Rada města
schválila
poskytnutí individuální dotace žadateli - paní Helena Řemelková, nar. 13. 07. 1949, trvale bytem
Opavská 197, 747 41 Hradec nad Moravicí - na činnost Klubu seniorů starších v roce 2016 ve výši
5 000 Kč.
Z: ved. OVVK

24.27.2016/RM
Rada města
vydala souhlasné stanovisko
k uskutečnění vysílání z katastrálního území obce, které se uskuteční v rámci mezinárodního závodu
radioamatérů ve dnech 2. - 3. července 2016.
Z : ved. OVVK

25.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
podání ředitelky MŠ Hradec nad Moravicí ze dne 3.6.2016 ve věci povolení Zásad a pravidel postupu
při zadávání veřejných zakázek.
b) odložila
projednání požadavku ředitelky PO MŠ Hradec nad Moravicí do příští rady 18.7.2016
Z : starosta
26.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
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nabídku firmy Arches Opava na úpravu projektu soc. zázemí
b) pověřila
starostu města jednáním o snížení ceny úpravy projektu
c) doporučila
navrhované stavební úpravy konzultovat se stavebním úřadem
d) uložila
předložit nabídku firmy Arches Opava na jednání zastupitelstva
Z : ved. OMaI, starosta
T : 18.07.2016
27.27.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o nevyhovujícím stavu šachty v Kajlovci
b) schválila
smlouvu o dílo na opravu kanalizační šachty Kajlovec s firmou Rosis s.r.o.
c) zplnomocnila
starostu k podpisu této smlouvy

Z : ved. OMaI

28.27.2016/RM
Rada města
schválila
platový výměr ředitelky PO Mateřská škola Hradec nad Moravicí od 1.7.2016 dle předloženého a
v podkladech pro 16. Radu města založeného materiálu.
Z : starosta

Zpracovala :
Ing. Hana Vaculová, tajemnice městského úřadu , v.r.
Ověřil :
MUDr. Pavel Selingr, 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.
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