Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

32.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

5. září 2016

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

Přijatá usnesení :
1.32.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 32. radu založeného materiálu.
Z: tajemnice měú
_________________________________________________________________
2.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na dva tenisové turnaje konané v měsících září a
prosinec 2016 ve sportovním areálu Lama v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
dotaci ve výši 5 000 Kč na pořádání dvou tenisových turnajů konaných v měsících září a
prosinec 2016 ve sportovním areálu Lama v Hradci nad Moravicí.
Z : ved. OVVK
3.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost stacionáře Stonožka Ostrava o finanční podporu na dostavění rehabilitačního centra v
obci Dívčí Hrad na Osoblažsku, které je určeno pro léčbu a rehabilitaci hendikepovaných dětí.
b) schválila
uzavření darovací smlouvy na částku ve výši 2000,- Kč se stacionářem Stonožka Ostrava na
základě žádosti o finanční podporu na dostavění rehabilitačního centra v obci Dívčí Hrad na
Osoblažsku, které je určeno pro léčbu a rehabilitaci hendikepovaných dětí.
Z : ved. OVVK
4.32.2016/RM
Rada města
schválila
přijetí dotace ze Státního fondu kinematografie, číslo výzvy 2016-4-1-10, název projektu
Technický rozvoj městského kina Orion v Hradci nad Moravicí, dotační okruh: Podpora
digitalizace a modernizace kin v roce 2016-2017 v celkové výši 200 000,- Kč.
Z: ved. OVVK

5.32.2016/RM
Rada města
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vzala na vědomí
zprávu vedení města o jednání se zájemci o užívání nebytových prostor v budově Národního
domu čp. 156 na Podolské ul. v Hradcí nad Moravicí dne
2. 9. 2016
Z : ved. OMa I
6.32.2016/RM
Rada města
a) 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 neurčitou s
3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu 500,-- Kč měsíčně + cena služeb za účelem provozování
poštovních služeb pro občany v rozsahu 15 hodin týdně.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMa I
7.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
písemnou cenovou nabídku nabídku za 1 m2 vykupovaného pozemku pro realizaci chodníku
mezi hřbitovem a zastavěnou částí Jakubčovic
b) rozhodla
doporučit zastupitelstvu města schválit vykoupení části předmětných pozemků pro realizaci
chodníku dle části a) tohoto usnesení za cenu 70,-- Kč/m2.
c) uložila
předložit k projednání a schválení kupní ceny na nejbližším zasedání ZM
Z : ved. OMa I

8.32.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace vedení města o schůzce s vlastníky nemovitostí v areálu bývalého zemědělského
družstva, o projednání jednotlivých možností zajištění přístupu a odstupu, příjezdu a odjezdu
k nim.
Z : ved. OMa I

9.32.2016/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
informace o předběžném opatření Okresního soudu v Opavě o omezení nakládání s
nemovitostmi, jež byly předmětem daru v roce 2008 na základě žádosti TJ Hradec nad
Moravicí v souvislosti s převodem části pozemku 947/2 (předzahrádka před restauraci Sport)
a informace o schůzce, která byla svolána na základě rozhodnutí na minulém jednání rady
města.
b) rozhodla
odložit rozhodnutí o dalším pronájmu sportoviště do doby vyřešení prodeje části pozemku
p.č. 947/2 a tím zrušení předběžného opatření Okresního soudu v Opavě
Z : ved. OMa I

10.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložené nabídky na zpracování stavebně technického průzkumu.
b) rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Marpo s.r.o., IČ: 41033078 na zpracování stavebně
technického průzkumu Národního domu v Hradci nad Moravicí.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Marpo
s.r.o., IČ: 41033078
Z : ved. OMa I

11.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložené informace o stavu dešťové kanalizace v Bohučovicích na základě zpracované
kamerové zkoušky.
b) schválila
pokračování v pořízení projektové dokumentace
Z : ved. OMa I

12.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky "Technologie pro opravu komunikací".
b) rozhodla
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ve veřejné zakázce "Technologie pro opravu komunikací" nevybrat žádného uchazeče
Z : ved. OMa I
13.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dodatek ke smlouvě o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Ing. Pekárek stavební společnost, s.r.o., IČ:63323524, cena dodatečných prací
325 719,30 Kč bez DPH.
b) schválila
dodatek ke smlouvě o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Ing. Pekárek stavební společnost, s.r.o., IČ:63323524, cena dodatečných prací 325 719,30 Kč bez DPH.
Z : ved. OMa I
14.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky "Osobní vozidlo pro Městský úřad Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Osobní automobil pro Městský úřad Hradec nad Moravicí" na základě
doporučení komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Autodružstvo Frýdek – Místek
na nákup jednoho vozidla
c) vzala na vědomí
kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Autodružstvo Frýdek – Místek
d) schválila
kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Autodružstvo Frýdek – Místek
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : ved. OMa I

15.32.2016/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci na projekt: Tradice a zvyky v česko-polském pohraničí do programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia.
b) schválila
Dohodu o spolupráci na mikroprojektu typu A s názvem: Tradice a zvyky v česko-polském
pohraničí realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroreginu Silesia programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko
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c) zplnomocnila
starostu k podpisu Dohody dle bodu b)tohoto usnesení
Z : ved. OMa I

16.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o předloženém cenovém návrhu na opravu dešťové kanalizace v obci Jakubčovice.
b) uložila
zjistit stav dešťové kanalizace v Jakubčovicích
Z : ved. OMa I

17.32.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
předložené informace o průběhu schůzky zástupců města, technických služeb, městského
úřadu, společnosti Na míru spol. s.r.o. a společnosti Brückner projekt týkající se možnosti
výstavby sběrného dvora v Hradci nad Moravicí v rámci Operačního programu Životní
prostředí a předloženou cenovou nabídku na vyhotovení studie "Modernizace sběrného
dvora Hradec nad Moravicí".
Z : ved. OMaI

18.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o dotaci ve výši 250 000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 70884561.
b) doporučila
předložit informaci podle písm. a) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva
Z : ved. OMaI

19.32.2016/RM
Rada města
schválila
Rozpočtové opatření č. 12/2016
Z : ved. FO
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20.32.2016/RM
Rada města
a) jmenovala
Ústřední inventarizační komisi ve složení:
Jiří Mojczek - předseda UIK
Jan Horák - člen
Karla Holanová - člen
b) jmenovala
Likvidační komisi ve složení:
Hana Vaculová - předseda LK
Rostislav Římský - člen
Kateřina Bártová - člen
c) jmenovala
Dílčí inventarizační komise ve složení:
Budova městského úřadu:
Jitka Celtová - předseda
Jan Fejt - člen
Lucie Václavíková - člen
Národní dům, Národní škola, Zámek - obřadní síň, smuteční síň
Pavla Orlíková - předseda
Jana Pastyříková - člen
Lenka Hanáková - člen
Sportoviště apod.
Patrik Orlík - předseda
Jiří Hanák - člen
Radka Gebauerová - člen
JSDH Hradec nad Moravicí
Ondřej Vícha - předseda
Rostislav Římský - člen
Robert Pavelek - člen
DPS, byty + ostatní budovy v části Hradec nad Moravicí
Jana Štenclová - předseda
Miroslav Habrnal - člen
Zbyněk Řemelka - člen
Benkovice
Jan Fejt - předseda
Petr Přibyla - člen
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Zdeňka Víchová - člen
Bohučovice
Dagmar Mrůzková - předseda
Rudolf Vícha - člen
Ludmila Žídková - člen
Domoradovice
Alena Hanáková - předseda
Václav Šrom - člen
Ludmila Řemelková - člen
Filipovice
Rostislav Římský - předseda
Jana Zagurová - člen
Marie Kokořová - člen
Jakubčovice
Ivana Hyklová - předseda
Libor Kuděla - člen
Marie Žídková - člen
Kajlovec
Jiří Mojczek - předseda
Roman Vavrys - člen
Pavla Stoklasová - člen
Žimrovice
Josef Hennig - předseda
Jiří Kříž - člen
Karel Vavřínek - člen
Ostatní majetek města
Rostislav Římský - předseda
Ivana Hyklová - člen
Josef Hennig - člen
Z : tajemnice měú

21.32.2016/RM
Rada města
a) schválila
pojistit žáky mateřských škol zřízených Městem pro úraz (skupinové úrazové pojištění) u
společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group dle předloženého návrhu
počínaje dnem 6. 9. 2016.
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b) zplnomocnila
starostu Města k uzavření pojistné smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z : místostarosta

22.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí
o povolení instalace Výstavy na stromech ve dnech 3. až 7. 10. 2016 před budovou
Národního domu v Hradci nad Moravicí na ulici Podolská.
b) povolila
konání Výstavy na stromech ve dnech 3. až 7. 10. 2016 před budovou Národního domu v
Hradci nad Moravicí na ulici Podolská.
Z : místostarosta
23.32.2016/RM
Rada města
schválila
Provozní řád Národního domu v Hradci nad Moravicí
Z : tajemnice měú

24.32.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí o individuální dotaci ve
výši 50 000 Kč na činnost školy v roce 2016.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč na činnost Církevní základní školy svaté
Ludmily v Hradci nad Moravicí na rok 2016.
c) schválila
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení.
Z : ved. OVVK

25.32.2016/RM
Rada města
schválila
Dodatek č. 2 Smlouvy na odběr pohonných hmot č.2/2003 mezi Městem a společností Pavel
Kuzník s.r.o., Hradec nad Moravicí.
Z : ved. OMa I
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26.32.2016/RM
Rada města
projednala
návrh pamětní desky rodákovi Janu Přibylovi z Kajlovce a její umístění na hasičské zbrojnici v
místní části Kajlovec.
Z : místostarosta

27.32.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o zůstatcích účtů k 31.8.2016
Z: vedoucí OF

Zpracovala, 12.9.2016
Ing. Hana Vaculová, tajemnice městského úřadu , v.r.

Ověřil :Ing. František Sonnek, 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.

Přílohy:
k Usnesení č. 19.32.2016/RM - Rozpočtová opatření č.12/2016
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