Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

35.
ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.35.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a
hodnocení nabídek ve veřejné zakázce "Stavební úpravy zemního tělesa a
stabilizace svahu u hřiště v Domoradovicích".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Stavební úpravy zemního tělesa a stabilizace svahu u hřiště
v Domoradovicích" na základě doporučení komise o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče Rosis s.r.o.,Vrchní 43, 747 05 Opava 5, IČ: 46576576.
Nabídka uchazeče Rosis s.r.o.,Vrchní 43, 747 05 Opava 5, IČ: 46576576 byla
podána v souladu se zadávacími podmínkami a byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější. Cena 250 015,82 Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Rosis s.r.o.,Vrchní
43, 747 05 Opava 5, IČ: 46576576.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Rosis s.r.o.,Vrchní
43, 747 05 Opava 5, IČ: 46576576.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

2.35.2016/RM
Rada města
a) schválila
Rozpočtové opatření č.14/2016
b) schválila
Rozpočtové opatření č.15/2016
c) schválila
Rozpočtové opatření č.16/2016
Z : vedoucí finančního odboru

3.35.2016/RM
Rada města
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schválila
Přijetí majetku od příspěvkové organizace Městská knihovna a informační
centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace dle
předávacího protokolu ve výši 5 419 Kč.
Z : vedoucí finančního odboru

4.35.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zprávu osadního výboru Domoradovice ve věci koncepce řešení stavebních
úprav KD Domoradovice.
b) uložila
pracovní komisi ve spolupráci s osadním výborem Domoradovice zpracovat
reálnou koncepci řešení stavebních úprav KD Domoradovice a předložit jej na
příštím jednání zastupitelstva města ve dvou variantách (s využitím dotace a
bez využití dotace).
Z : vedoucí odboru majetku a investic

5.35.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost 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. 966/1 (ostatní plocha) a parc.č.
966/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města za
jednorázovou náhradu 10.000,-- Kč + DPH. Geometrický plán, sepsání smlouvy
a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
Z : vedoucí odboru majetku a investic

6.35.2016/RM
Rada města
rozhodla
požádat o změnu jízdního řádu autobusové linky č. 900 262 provozované
společností TQM - holding s.r.o. u spoje č. 41 tak, aby odjezd ze zastávky Branka
u Opavy, továrna byl uspíšen o 15 minut.
Z : místostarosta
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7.35.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
podání ze dne 14.10.2016 doručené prostřednictvím datové schránky na
Městský úřad Hradec nad Moravicí společností AURIXA s.r.o., advokátní
kancelář, Praha 1 ve věci Jednání zastupitelstva města z 10. října 2016.
b) vzala na vědomí
informace ve věci výstupů z jednání mezi zástupci města a TJ Hradec nad
Moravicí, a jednání mezi městem a zástupci SK Lama zs. a LAMA CZECH a.s. v
návaznosti na jednání zastupitelstva města ze dne 10.10.2016.
c) uložila
vypracovat geometrický plán a znalecké posudky pro předmětné pozemky přístupové cesty, komunikace, chodník, parkoviště.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

8.35.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
sdělení společnosti TQM - holding s.r.o. ohledně odhadovaného navýšení
kompenzace (dotace) na provoz veřejné silniční dopravy pro rok 2017.
Z : místostarosta

Zpracovala, 21.10.2016: Ing. Hana Vaculová, v.r.
Ověřil:
MUDr. Pavel Selingr, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k usnesení č. 2.35.2016/RM: rozpočtové opatření č. 14/2016, 15/2016, 16/2016
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