Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

31.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

8. srpna 2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.31.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 31. radu založeného materiálu.
Z : tajemnice měú
2.31.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
písemnou rezignaci MUDr. Pavla Selingra na funkci předsedy sociální komise Rady města Hradec
nad Moravicí ke dni 31.7.2016.
Z: tajemnice měú
3.31.2016/RM
Rada města
a) projednala
činnost členů ZM Hradec nad Moravicí, která je vykonávána nad rámec povinností především ve
dnech pracovního klidu, za období leden - červenec 2016.
b) schválila
poskytnutí finančního daru za činnosti nad rámec povinností člena ZM Hradec nad Moravicí, která
je vykonávána především ve dnech pracovního klidu (období leden - červenec 2016).
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu darovacích smluv podle části b) tohoto usnesení a podle přiloženého
materiálu (přehled činnosti).
Z : ved. OVVK

4.31.2016/RM
Rada města
a) schválila
kácení čtyř kusů stromů na pozemcích ve vlastnictví města - javor pozemek parcela č. 944/1, smrk
pozemek parcela č. 2152/7, smrk pozemek parcela č. 88/1 na k.ú. Hradec nad Moravicí a lípa
pozemek parcela č. 582/10 na k.ú. Benkovice.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromů 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 : ved. OMaI
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5.31.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o současné výši nájmu v jednotlivých nájemních bytech v majetku města včetně záloh
na poskytované služby nájemníkům
b) rozhodla
zvýšit nájem bytů v bytových domech ve vlastnictví města od 1. 1. 2017 o 10 %
c) uložila
zaslat vlastníkům bytů zdůvodnění zvýšení nájmu
Z : ved. OMaI
6.31.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout uvolněný byt č. 9 v bytovém domě čp. 197 na ul. Opavská v Hradci nad Moravicí na
dobu určitou do 31. 8. 2017 s možnosti dalšího prodloužení v případě řádného plnění podmínek
nájemní smlouvy, za standartních podmínek
b) rozhodla
schválit výměnu nájemce bytu č. 9 v bytovém domě čp. 197 na Opavské ul. v Hradci nad Moravicí
za byt č. 10 ve stejném bytovém domě za stávajících podmínek
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu nových nájemních smluv dle části a) a b) tohoto usnesení
Z : ved. OMaI
7.31.2016/RM
Rada města
a) odložila
schválení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 6171200710 ze dne 19. 3. 2008, kterým se prodlužuje
doba nájmu do 31. 12. 2036 a další úpravy čl. II a čl. V této smlouvy dle předloženého návrhu,
současně se tímto dodatkem č. 3 ruší dodatek č. 1 ze dne 30. 8. 2013 a dodatek č. 2 ze dne 23. 7.
2014.
b) rozhodla
svolat jednání se zástupci Města Hradec nad Moravicí , zástupci TJ Hradec nad Moravicí a zástupci
Sportovního klubu Hradec nad Moravicí ve výše uvedené věci do příštího jednání rady
Z : ved. OMaI
8.31.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky "Zvýšení bezpečnosti na silnici č. I/57 v Hradci nad Moravicí a Kajlovci, 3. etapa
rekonstrukce chodníku Hradec".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Zvýšení bezpečnosti na silnici č. I/57 v Hradci nad Moravicí a Kajlovci, 3. etapa
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rekonstrukce chodníku Hradec" na základě doporučení komise o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče Rosis s.r.o., Vrchní 43, Opava, IČ: 46576576
Nabídka uchazeče Rosis s.r.o. byla podána v souladu se zadávacími podmínkami a byla
vyhodnocena dle zadávacích podmínek jako nevýhodnější.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí firmou Rosis s.r.o., IČ: 46576576
d) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Rosis s.r.o., IČ: 46576576 na zhotovení
stavby: Zvýšení bezpečnosti na silnici I/57 v Hradci nad Moravicí a Kajlovci 3. etapa, rekonstrukce
chodníku Hradec. Cena díla činí 1 423 122,- Kč bez DPH.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení
Z : ved. OMaI
9.31.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektu pro opravu místní komunikace u koupaliště
b) schválila
cenovou nabídku na zpracování projektu na opravu místní komunikace u koupaliště
Z : ved. OMaI
10.31.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o stavu dešťové kanalizace v Bohučovicích
b) rozhodla
provést kamerové zkoušky kanalizačního potrubí (řadu + přípojky) na pozemku p. Černína v
termínu do 31.8.2016
Z : ved. OMaI
11.31.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
úpravy rozpočtu v celkové výši 950 000 Kč
b) schválila
úpravy rozpočtu v celkové výši 950 000 Kč dle předloženého a materiálech pro 31. Radu města
založeného návrhu.
Z : ved. OMaI
12.31.2016/RM
Rada města
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schválila
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Městskou knihovnu a informační centrum
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkovou organizaci ve výši 41.600,- Kč, v rámci programu
„Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“.
Z : ved. OMaI
13.31.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace o souhlasné
stanovisko Rady města k zápisu školského zařízení ŠKOLNÍ KLUB do rejstříku škol a školských
zařízení s nejvyšším povoleným počtem žáků 80 a s účinností od 1.9.2017.
b) vydala souhlasné stanovisko
se zápisem školského zařízení ŠKOLNÍ KLUB do rejstříku škol a školských zařízení s nejvyšším
povoleným počtem žáků 80, s účinností od 1.9.2017
Z. místostarosta
14.31.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace ohledně možnosti úpravy kolektivního (skupinového) pojištění úrazu sborů
dobrovolných hasičů, úrazového pojištění dětí v mateřských školkách a připojištění Města Hradec
nad Moravicí.
Z. místostarosta
15.31.2016/RM
Rada města
a) schválila
dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8001233815 uzavřené mezi společností AIG Europe Limited a
Městem Hradec nad Moravicí týkající se prodloužení skupinového pojištění úrazu na pojistné
období od 1.9.2016 do 31.8.2017.
b) pověřila
starostu města k uzavření dodatku k pojistné smlouvě dle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta
16.31.2016/RM
Rada města
a) schválila
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2016 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II.
b) zplnomocnila
starostu města k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
podle části a) tohoto usnesení.
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c) určila
jako osobu odpovědnou za řádné využití a vyúčtování dotace pana Rostislava Římského.
Z : ved. OMaI
17.31.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost spočívající ve strpění umístění klimatizační jednotky pro RD čp.
32 v jeho vlastnictví, která je umístěna na fasádě rodinného domku čp. 32 a přesahuje vzdušně do
pozemku p.č. 64/1 k.ú. Filipovice 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

Zpracovala: 10. srpna 2016

Ing. Hana Vaculová, tajemnice městského úřadu , v.r.

Ověřil :
Emil Hennig, 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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