Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

30.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

18.července 2016
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.30.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 30. radu založeného materiálu.
Z: tajemnice měú

2.30.2016/RM
Rada města
rozhodla
revokovat své usnesení č. 17.27.2016/RM část b) ze dne 6. 6. 2016 na tento text:
RM rozhodla pronajmout část pozemku parc.č. KN 1322 (ostatní plocha) o výměře asi 20 m2
v k.ú. Hradec nad Moravicí paní Romaně Štenclové - Zámecká kavárna, IČ: 88789004, se
sídlem Opava 5 - Kateřinky, ul. Pekařská 84 za účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení
u přilehlé cukrárny za cenu 3.000,00 Kč na dobu určitou do 31.10.2016.
Z : vedoucí OMa I

3.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
písemnou výpověď České pošty, státní podnik, z nájmu nebytových prostor v budově čp. 61
na ul. Hradecká v Žimrovicích ke dni 30. 9. 2016 v souladu s ustanovením čl. VII, bod 3.
uzavřené nájemní smlouvy ze dne 28. 3. 1997
b) rozhodla
ukončit nájem nebytových prostor v budově čp. 61 na Hradecké ul. v Žimrovicích dle žádosti
České pošty s.p. v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou ke dni 30. 9. 2016.
c) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v budově čp. 61 na ul. Hradecká v
Žimrovicích za účelem služby občanům a předložit na příštím jednání rady města
k rozhodnutí
Z: vedoucí OMa I

4.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
písemnou žádost o ukončení nájmu části pozemku p.č. 10/1 k.ú. Kajlovec v souladu s čl. III.
uzavřené nájemní smlouvy ke dni 30. 6. 2016
b) rozhodla
ukončit sjednaný nájem dle žádosti, uvedené v části a) tohoto usnesení, po uplynutí
výpovědní lhůty, tj. ke dni 31. 12. 2016
Z: vedoucí OMaI

5.30.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno – služebnost, spočívající ve strpění vodovodní přípojky pro RD čp. 25 v
jeho vlastnictví přes pozemek p.č. 270 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 příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
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Z: vedoucí OMaI

6.30.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
vypůjčit dle § 39 odst. 1 zák. o obcích nebytové prostory v budově Národního domu čp. 156
na Podolské ul. v Hradci nad Moravicí "Ochotnickému souboru Na Podolí" z.s. k užívání pro
spolkovou činnost jeviště a pódium (2.NP) vedle kinosálu ve čtvrtky v době od 18,30 do
22,30 hod. mimo první čtvrtek v měsíci a klubovnu (mezipatro) k užívání pro spolkovou
činnost v pátky v době od 18,30 do 22,30 hod.
b) rozhodla
vypůjčit dle § 39 odst. 1 zák. o obcích Dechovému orchestru Hradec nad Moravicí - spolek
nebytové prostory vedle kinosálu v 2. NP Národního domu čp. 156 na Podolské ul. v Hradci
nad Moravicí a to klubovnu, sklad, jeviště a pódium k užívání pro spolkovou činnost vždy v
pondělí v době od 18,00 hod. do 22,00 hod.
c) rozhodla
vypůjčit dle § 39 odst. 1 zák. o obcích Hudební skupině Country s.r.o. nebytové prostory
vedle kinosálu v 2. NP Národního domu čp. 156 na Podolské ul. v Hradci nad Moravicí a to
klubovnu, jeviště s pódiem k užívání pro spolkovou činnost vždy v úterý v době od 17,00
hod. do 21,00 hod.
d) rozhodla
vypůjčit dle § 39 odst. 1 zák. o obcích sdružení Postřeh, z.s. nebytový prostor v mezipatře
Národního domu čp. 156 na Podolské ul. v Hradci nad Moravicí a to sklady k uložení
filmového archívu a klubovnu k užívání pro spolkovou činnost o sobotách a nedělích v době
od 18,30 hod. do 22,30 hod. a jako přístupový prostor do skladů v mezipatře.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv o výpůjčce dle části a) až d) tohoto usnesení s výpovědní
lhůtou dle občanského zákoníku
Z : vedoucí OMaI

7.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o ukončení nájmu bytu velikosti 2+1 v bytovém domě čp. 590, Lidická ul. v Hradci nad
Moravicí ke dni 31. 7. 2016 v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou z důvodu stěhování.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat byt velikosti 2+1 v bytovém domě na Lidické ul. čp. 590 v
Hradci nad Moravicí na úřední desce a internetu po stanovenou dobu s uvedením způsobu
prodeje (obálkovou metodou) a podmínek prodeje a předložit na nejbližší zasedání ZM k
rozhodnutí.
Z : vedoucí OMaI

8.30.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit žádost o ukončení nájmu bytu č. 9 v bytovém domě čp. 197 na Opavské ul. v Hradci
nad Moravicí dohodou ke dni 31. 8. 2016 z důvodu stěhování za družkou.
b) odložila
pronájem uvolněného bytu č. 9 v bytovém domě čp. 197 na ul. Opavská v Hradci nad
Moravicí
c) uložila
řešit pronájem bytu v sociální komisi
Z: vedoucí OMa I

9.30.2016/RM
Rada města
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vzala na vědomí
písemné vyčíslení příjmu z podnájmu pronajatých pozemků v areálu sportoviště dne 18. 6.
2016, předložené Tělovýchovnou jednotou Hradec nad Moravicí
Z : vedoucí OMa I

10.30.2016/RM
Rada města
a) schválila
předložený návrh "Dohody o podmínkách využití dotace poskytnuté z rozpočtu Města Hradec
nad Moravicí na základě smlouvy ze dne 13. 12. 2004"
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dohody o podmínkách využití dotace dle části a) tohoto usnesení
Z : vedoucí OM a I

11.30.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 659/1 (ostatní plocha) o výměře asi 6400 m2 v k.ú. Hradec
nad Moravicí, za cenu 6.400,-- Kč ročně na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou po
uzavření dohody o přístupech se všemi vlastníky nemovitostí v areálu
b) uložila
jednat s vlastníkem pozemku p.č. 659/69 (ostatní plocha) k.ú. Hradec nad Moravicí, o
zajištění přístupu a odstupu, příjezdu a odjezdu k ostatním nemovitostem v areálu ve
vlastnictví města buď formou věcného břemena - služebnosti nebo formou nájmu
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
Z : vedoucí OM a I

12.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na úpravu směrnice o veřejných zakázkách.
b) schválila
úpravu směrnice o veřejných zakázkách

Z : tajemnice měú

13.30.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o hřišti Domoradovice.

Z : vedoucí OMa I

14.30.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o provedení stavebně technického průzkumu Národního domu v Hradci nad
Moravicí
Z:vedoucí OMa I

15.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
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veřejné zakázky "Rekonstrukce zdravotechniky MŠ Jakubčovice".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce zdravotechniky MŠ Jakubčovice" na základě doporučení
komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Karel Vavřínek - Vodostav
Nabídka uchazeče Karel Vavřínek - Vodostav byla podána v souladu se zadávacími
podmínkami a byla vyhodnocena dle zadávacích podmínek jako nevýhodnější. Cena 476
232,- + DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Karel Vavřínek - Vodostav
d) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Karel Vavřínek - Vodostav
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : vedoucí OM a I

16.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na složení výběrové komise na akci: "Zvýšení bezpečnosti na silnici č. I/57 v Hradci
nad Moravicí a Kajlovci 3. etapa, rekonstrukce chodníku Hradec".
b) jmenovala
výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Patrik Orlík, Bc. Vladimír Polášek, Richard Vacula"
Z : vedoucí OM a I

17.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návh na složení výběrové komise na akci: "Technologie pro opravu komunikací".
b) jmenovala
výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Roman Celta, Jiří Hanák, Mgr. Patrik Orlík.
Z : vedoucí OM a I

18.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
úpravy rozpočtu
b) schválila
úpravy rozpočtu dle předloženého a v materiálech pro 30. radu města založeného materiálu.
.
Z:vedoucí OM a I

19.30.2016/RM
Rada města
a) projednala
žádost o revokaci usnesení Rady města Hradec nad Moravicí č. 10.27.2016/RM ze dne
27.6.2016.
b) revokovala
usnesení Rady města Hradec nad Moravicí č. 10.27.2016/RM ze dne 27.6.2016 na tento
text:
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c) neschválila
umístění zpomalovacího prahu - retardéru v ulici Kolonie v Hradci nad Moravicí.
Z : vedoucí. OMaI

20.30.2016/RM
Rada města
a) schválila
kácení jednoho kusu stromu - dubu na pozemku parcela č. 944/1, k.ú. Hradec nad Moravicí
ve vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromu na Městský úřad Hradec nad Moravicí dle
bodu a) tohoto usnesení.
c) uložila
odboru majetku a investic zajistit náhradní výsadbu na pozemcích ve vlastnictví města.
Z : vedoucí OMaI

T:

21.30.2016/RM
Rada města
a) schválila
Návrh splátkového kalendáře - pohledávka na základě úhrady nákladu spojených s čištěním
odpadních vod (stočné Žimrovice) a pohledávku na úhradu nákladu za odvoz odpadu.
Z: vedoucí OMaI

22.30.2016/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu,
specifického cíle 1.3 zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, výzva č. 36 na
projekt: Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice v Jakubčovicích
b) zplnomocnila
starostu k podpisu potřebných dokumentů k podání žádosti o dotaci dle bodu a) tohoto
usnesení
Z :vedoucí OMa I

23.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
případnou rezignaci RNDr.Tomáše Grima, Ph.D. a Richarda Vaculy ml. v souvislosti
s nepřipraveným obsazením nové redakční rady Hradeckých novin
b) projednala
činnost redakční rady Hradeckých novin a statut Hradeckých novin
c) uložila
aktualizovat a inovovat statut Hradeckých novin - zpravodaje Městského úřadu Hradec nad
Moravicí tak, aby byl v souladu s platnými právními předpisy, a předložit ho k projednání na
příštím jednání rady města.
d) uložila
do příštího jednání rady města navrhnout nové členy redakční rady Hradeckých novin.
Z : vedoucí OVVK
T :8.8.2016
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24.30.2016/RM
Rada města
souhlasí
s užitím znaku města Hradec nad Moravicí pro účely obrazové přílohy vědecké publikace
Klíč ke znakům měst České republiky.
Z : vedoucí OVVK

25.30.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
ohlášené veřejné produkce na území města - červenec 2016.
Z : vedoucí OVVK

26.30.2016/RM
Rada města
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč Základní školou a Mateřskou školou Žimrovice
od společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o., se sídlem Skandinávská 1000, 267 53 Žebrák, IČ
251 05 582, na základě darovací smlouvy. Přijatý finanční dar bude použit na úhradu
autobusové dopravy na školní výlet mateřské školy a na úhradu nákupu školních potřeb pro
základní školu.
Z : místostarosta

27.30.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
Informace podané ředitelem Základní školy a Mateřské školy Žimrovice přípisem ze dne
8.7.2016 ohledně možnosti rekonstrukce hospodářské budovy Základní školy Žimrovice.
Z: místostarosta

28.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne
7.7.2016 o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků. Tato výjimka se má týkat 9. ročníku ve
školním roce 2016/2017.
b) povolila
Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z
nejvyššího počtu žáků v 9. ročníku ve školním roce 2016/2017 do počtu 4 žáků.
Z : místostarosta

29.30.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
Dlouhodobý plán materiálně-technického rozvoje oprav Mateřské školy Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvkové organizace doručený zřizovateli dne 16.6.2016.
Z : místostarosta

30.30.2016/RM
Rada města
schválila
Darovací smlouvu mezi Obcí Pustá Polom jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným ze dne 15.6.2016, jejímž předmětem je dar ve výši 2.189,- Kč na
seřízení, přípravu a metrologické ověření laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č.
TC001817.
Z: místostarosta

7 strana usnesení RM č. 30/2016

31.30.2016/RM
Rada města
a) schválila
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník převedení majetku města do
vlastnictví příspěvkové organizace města, Základní škola Hradec nad Moravicí na základě
příslušné Darovací smlouvy. Účetní hodnota předmětu daru činí 30 275 Kč.
b) schválila
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník převedení majetku města do
vlastnictví příspěvkové organizace města, Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, IČ :
70984549 na základě příslušné Darovací smlouvy. Účetní hodnota předmětu daru činí 26
640 Kč.
c) schválila
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník převedení majetku města do
vlastnictví příspěvkové organizace města, Mateřská škola Hradec nad Moravicí na základě
příslušné Darovací smlouvy. Účetní hodnota předmětu daru činí 50 312,50 Kč.
d) schválila
dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník převedení majetku města do
vlastnictví příspěvkové organizace města, Městská knihovna a Informační centrum Hradec
nad Moravicí na základě příslušné Darovací smlouvy. Účetní hodnota předmětu daru činí 24
961,70 Kč.
Z.: tajemnice měú

32.30.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění nadzemní
přípojky NN pro pozemek parc.č. KN 375/1 k.ú. Benkovice přes pozemek parc.č. KN 584
(ostatní plocha) v k.ú. Benkovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč
bez DPH. Současně schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím související.
Vypracování příslušných smluv, geometrický plán, správní poplatek za zavkladování zajistí a
uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z : vedoucí OMa I

33.30.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Nabídku společnosti Kooperativa pojišťovny, a.s. týkající se havarijního pojištění vozidel pro
pojistné období od 12.8.2016 do 11.8.2017.
b) schválila
prolongaci pojistné smlouvy č. 2269142369 mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s. a
Městem, týkající se havarijního pojištění vozidel pro pojistné období od 12.8.2016 do
11.8.2017.
c) zplnomocnila
místostarostu Města k uzavření pojistné smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z : místostarosta

34.30.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
Získání maximálního počtu bodů při hodnocení podané žádosti o dotaci na projekt
"Technický rozvoj městského kina Orion v Hradci nad Moravicí" (expertní analýza)
Z:. vedoucí OVVK
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Zpracovala : 20. července 2016

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

Mgr. Patrik Orlík, 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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