Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

34.
ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

10. října 2016
v zasedací místnosti č.13
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :

1.34.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 34. radu založeného materiálu.
b) vzala na vědomí
informace investičního technika Ing. Josefa Henniga o plnění úkolu č.15.26.2016/RM ve věci zřízení
veřejného osvětlení a opravy komunikace v Kajlovci a plnění úkolu č.8.24.2016/RM ve věci rozsahu
připravovaných prací v souvislosti s plánovanou realizací rekonstrukce vodovodu v lokalitě Meleček
(dešťová kanalizace).
c) uložila
informovat na příštím jednání rady města o plnění usnesení č.17.27.2016 RM d ) ze dne 6.6.2016.
Citace usnesení:
„17.27.2016/RM d)
Rada města
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.“
Z : tajemnice měú

2.34.2016/RM
Rada města
souhlasí
s konáním běžeckého závodu "Silesia kros marathon" na území města Hradec nad Moravicí dne 22.
října 2016.
Z : vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

3.34.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace v výši 2 725 Kč žadatele Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.
p. s. na poskytování terénní služby rané péče pro dítě, které je občanem města Hradec nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 725 Kč žadateli Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. na
poskytování terénní služby rané péče o dítě se zdravotním znevýhodněním v období 01. 07. - 31. 12.
2016.
Z : vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

4.34.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
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informace o poptávce na zpracování PD komunikace Jakubčovice (Za školkou).
b) schválila
cenovou nabídku Ing. Petra Barandovski, IČ:15484131 na zpracování projektové dokumentace
komunikace Jakubčovice (Za školkou).
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a Ing. Petrem Barandovski, IČ:15484131.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a Ing. Petrem Barandovski,IČ: 15484131.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

5.34.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace vítězného uchazeče Berkastav s.r.o., IČ: 02657392 o odstoupení z veřejné zakázky
"Oprava místní komunikace Jakubčovice".
b) rozhodla
s ohledem na bod a) tohoto usnesení ve veřejné zakázce "Oprava místní komunikace Jakubčovice" o
výběru druhé nejvhodnější nabídky uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599. Nabídková
cena 2 297 157,80 Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ:
48035599.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ:
48035599.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z :vedoucí odboru majetku a investic

6.34.2016/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, na základě které město přijímá dar - ochranný štít 1 kus a řezač
skel 2 kusy.
b) zplnomocnila
starostu města podepsáním Darovací smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

7.34.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Petici - žádost občanů o opravu vozovky ulice Pilarka v Žimrovicích.
b) uložila
zpracovat cenovou nabídku na opravu vozovky dle části a) tohoto usnesení
Z : vedoucí odboru majetku a investic
T . 15.11.2016

8.34.2016/RM
Rada města
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a) odložila
tento bod jednání: "Projednání Smlouvy o technickém střežení objektu prostřednictvím PCO - BOIS"
mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností BOIS Opava a.s., Olomoucká 267/29, 746 01
Opava, IČ: 27823792 na příští jednání rady města.
b) uložila
prověřit úplatu za poskytované služby dle předloženého návrhu Smlouvy o technickém střežení
objektu prostřednictvím PCO-BOIS.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

9.34.2016/RM
Rada města
a) schválila
kácení dvou kusů stromů - thují na pozemku parcela č. 913, k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromů na Městský úřad Hradec nad Moravicí dle bodu a)
tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

10.34.2016/RM
Rada města
a) odložila
tento bod jednání: "Projednání zrušení Nařízení města Hradec nad Moravicí č. 02/2006" o stání
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě ze dne 26.6.2006 na
příští jednání rady města.
b) uložila
zpracovat Nařízení, kterým se ruší Nařízení města Hradec nad Moravicí č. 02/2006.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

11.34.2016/RM
Rada města
a) schválila
kácení dvou kusů stromů (modříny) na pozemku parcela č. 848/1, k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města.
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 - zeleň okrasného charakteru na místě
vykácených stromů.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

12.34.2016/RM
Rada města
a) schválila
kácení 3 ks stromů (borovice, tis) na pozemku parcela č. 581/1, k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromů na Městský úřad Hradec nad Moravicí dle bodu a)
tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

13.34.2016/RM
Rada města
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rozhodla
revokovat usnesení 6.32.2016/RM část a) ze dne 5. 9. 2016 na tento text:
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v 1. NP budovy čp. 61 na Hradecké ul. v
Žimrovicích spol. Areál dobré pohody, Žimrovice, Záhumenní čp. 48, Hradec nad Moravicí na dobu
určitou do 31.12.2017 za cenu 500,-- Kč měsíčně včetně paušálního poplatku za poskytované služby
za účelem provozování poštovních služeb pro občany v rozsahu 15 hodin týdně.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

14.34.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města propachtovat pozemek p.č. 2005 (orná půda) o výměře 8727 m2 v k.ú. Hradec
nad Moravicí
b) uložila
zveřejnit záměr města propachtovat pozemek dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a internetu
po stanovenou dobu a předložit došlé nabídky a připomínky občanů na příštím jednání RM
Z : vedoucí odboru majetku a investic

15.34.2016/RM
Rada města
rozhodla
rozšířit usnesení RM ze dne 24. 11. 2014 bod č. 17.01.2014/RM, část a), kterým bylo zřízeno věcné
břemeno - právo služebnosti pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s., IČ: 24729035, spočívající ve strpění
zemního vedení přípojky NN k nemovitosti č.e.3 (vlastník Hudečkovi, chata v Melečku) o další
zatížený pozemek parc.č.KN 1262/1 v k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města. Ostatní schválená ujednání
zůstávají nezměněna.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

16.34.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s., IČ: 24729035, právo služebnosti, spočívající ve strpění zemní
kabelové přípojky NN na stavební pozemek p.č. 53/2 k.ú. Žimrovice přes pozemek parc.č.KN 253 v
k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. 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 odboru majetku a investic

17.34.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
neschválit zřízení věcného břemena - služebnosti pro a.s. Česká telekomunikační infrastruktura
Praha, IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, spočívající ve strpění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě optickým vedením přes pozemky parc.č. 915 (ostatní
plocha), parc.č. 933 (ostatní plocha), parc.č. 940 (ostatní plocha), parc.č. 944/1 (ostatní plocha),
parc.č. 944/4 (ostatní plocha), parc.č. 947/2 (ostatní plocha), parc.č. 966/1 (ostatní plocha) a parc.č.
966/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města z důvodu usnesení
Okresního soudu v Opavě, aby město nenakládalo s darovanými nemovitými věcmi.
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Z : vedoucí odboru majetku a investic

18.34.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, IČ: 27295567, věcné břemeno - právo služebnosti,
spočívající ve strpění plynárenského zařízení k novostavbám RD v ul. Za Trati a Branecká přes
pozemky parc.č. 614/71, parc.č. 616/3, parc.č. 582/61, parc.č. 582/64, parc.č. 582/73 a parc.č. 582/63
vše k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města a přes pozemek parc.č. 617 k.ú. Hradec nad
Moravicí ve spoluvlastnictví města
za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Vypracování příslušných smluv, geometrický plán,
správní poplatek za zavkladování zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv k naplnění usnesení dle části a)
Z : vedoucí odboru majetku a investic

19.34.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s., IČ: 24729035, právo služebnosti, spočívající ve strpění
podzemní kabelové přípojky NN k zem.stavbě na pozemku p.č. 659/4 a zem.stavbě na pozemku p.č.
659/5 vše k.ú. Hradec nad Moravicí přes pozemek parc.č.KN 659/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. 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 odboru majetku a investic

20.34.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vodovodní přípojky pro novostavbu RD na
pozemcích p.č. 241, p.č. 242 a p.č. 243 vše v k.ú. Kajlovec v jeho vlastnictví přes pozemek p.č. 188
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
Z : vedoucí odboru majetku a investic

21.34.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s., IČ: 24729035, právo služebnosti, spočívající ve strpění
podzemní kabelové přípojky NN k nemovitosti čp. 386 (autocamp Kajlovec) Ostrava přes pozemek
parc.č.KN 1909/8 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5.000,00
Kč bez DPH. 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 odboru majetku a investic

22.34.2016/RM
Rada města
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schválila
plán zimní údržby místních komunikací Města Hradec nad Moravicí ze dne 30. 9. 2016 na období od
1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 dle předloženého a v materiálech pro 34. schůzi rady města předloženého
návrhu.
Z : místostarosta

23.34.2016/RM
Rada města
a) schválila
v roce 2016 převod finančních prostředků ve výši 613.633,30 Kč z rezervního fondu příspěvkové
organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, do
investičního fondu této organizace.
b) uložila
příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace v
roce 2016 odvod finančních prostředků ve výši 613.633,30 Kč z investičního fondu do rozpočtu
zřizovatele. Tato částku bude použita na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce
"Zvýšení tribuny ve víceúčelové hale Základní školy Hradec nad Moravicí".
Z : místostarosta

24.34.2016/RM
Rada města
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč Základní školou a Mateřskou školou Žimrovice na základě
darovací smlouvy. Přijatý finanční dar bude použit pro potřeby Mateřské školy Žimrovice.
Z : místostarosta

Rada města neschválila předložený návrh usnesení.
Citace usnesení:
25.34.2016/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č.14/2016

Z : vedoucí finančního odboru

26.34.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne
10.10.2016 o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí. Tato výjimka se má týkat dětí v Mateřské škole
Jakubčovice ve školním roce 2016/2017.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
dětí v Mateřské škole Jakubčovice pro školní rok 2016/2017 do počtu nejvýše 28 dětí na třídu
mateřské školy.
Z : místostarosta

Zpracovala: 11.10.2016
Jana Pastyříková, v.r.
Ověřil :
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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.

Příloha k usnesení č. 25.34.2016/RM: rozpočtové opatření č. 14/2016
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