Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

36.
ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.36.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 36. radu založeného materiálu.
Z : tajemnice měú

2.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
směrnici č. 05/2016 - Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
b) schválila
směrnici č. 05/2016 - Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
Z : Ing. Josef Hennig , investiční technik

3.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace z pracovní skupiny KD Domoradovice
b) doporučila
zastupitelstvu města vyčlenit částku 1 000 000,- Kč do rozpočtu na rok 2017 na rekonstrukci KD
Domoradovice.
Z: Ing. Josef Hennig , investiční technik

4.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace místní komunikace Jakubčovice.
b) schválila
cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace místní komunikace Jakubčovice.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
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5.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku p. Krátkého, IČ: 65520831, na zpracování projektové dokumentace (silnoproudá
elektroinstalace) - kuchyň MŠ Hradec.
b) schválila
cenovou nabídku p. Krátkého, IČ: 65520831, na zpracování projektové dokumentace (silnoproudá
elektroinstalace) - kuchyň MŠ Hradec.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik

6.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování STP Smuteční síně
b) schválila
cenovou nabídku firmy Marpo s.r.o., IČ: 41033078 na zpracování stavebně-technického průzkumu
Smuteční síně.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik

7.36.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
propachtovat pozemek p.č. 2005 (orná půda) o výměře 8727 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí 1.
Hradecké zemědělské a.s., se sídlem Žižkova 511, Hradec nad Moravicí, IČ:63479401, za cenu 3.000,-Kč/ročně/ha na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu pachtovní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
c) uložila
zveřejnit záměr města změnit nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků všech
katastrálních území s I. Hradeckou zemědělskou a.s. dle nového OZ na pachtovní smlouvy s cenou
pachtu 3000,- Kč/ha /rok od 1.1. 2017 a předložit na příštím jednání RM ke schválení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

8.36.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit nabídku LAMA energy a.s. na prodloužení doby trvání smlouvy o sdružených službách na
dodávku plynu č. 1035000800 do 31. 12. 2017 a na snížení ceny plynu z částky 619,-- Kč/MWh na
částku 585,-- Kč/MWh
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu dle části a)
tohoto usnesení
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Z: vedoucí odboru majetku a investic

9.36.2016/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. 655/4 k.ú. Hradec nad Moravicí přes pozemek parc.č.
KN 421 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

10.36.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vedení přípojky kanalizace splaškové pro
novostavbu RD na pozemku parc.č. 130 k.ú. Žimrovice v jeho vlastnictví v služebném pozemku p.č.
536 k.ú. Žimrovice ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč +
DPH, 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

11.36.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat zastavěný pozemek p.č. 160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 229
m2, zastavěný pozemek p.č. 166 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 16 m2 a zastavěný pozemek
p.č. 168/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat zastavěné pozemky dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit na příštím zasedání ZM k rozhodnutí
Z: vedoucí odboru majetku a investic
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12.36.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
Žádost o zajištění obnovení sjízdnosti obecní komunikace na pozemku parcela č. 1818, k.ú. Hradec
nad Moravicí.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

13.36.2016/RM
Rada města
neschválila
umístění zpomalovacího prahu - retardéru v ulici Nádražní a na spojovací komunikaci mezi ulicemi
Pod Hanuší a Nádražní v Hradci nad Moravicí
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

14.36.2016/RM
Rada města
schválila
Nařízení města Hradec nad Moravicí č. 01/2016, kterým se ruší Nařízení města Hradec nad Moravicí
č. 02/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě ze
dne 26.6.2006.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

15.36.2016/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o technickém střežení objektu prostřednictvím PCO - BOIS mezi Městem Hradec nad
Moravicí a společnosti BOIS Opava a.s., Olomoucká 267/29, 746 01 Opava, IČ: 27823792.
b) zplnomocnila
starostu města k podepsání Smlouvy o technickém střežení objektu prostřednictvím PCO - BOIS podle
části a) tohoto usnesení.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

16.36.2016/RM
Rada města
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a) schválila
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou k finanční podpoře
zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany SDH obce.
b) zplnomocnila
starostu města k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje podle
části a) tohoto usnesení.
c) určila
jako osobu zodpovědnou za řádné využití a vyúčtování dotace pana Rostislava Římského.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

17.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Metodiku zpracování krizového plánu města Hradec nad Moravicí předloženou panem Mojmírem
Studníkem.
b) uložila
aktualizovat ve spolupráci s ORP (MMO Opava) dokumenty týkající se krizového řízení města - p.
Ondřeji Víchovi, odbor majetku a investic
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

18.36.2016/RM
Rada města
neschválila
Dohodu o budoucí spolupráci mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností Datospol s.r.o.,
Bohučovice 43.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

19.36.2016/RM
Rada města
a) projednala
žádost velitele JSDH Hradec nad Moravicí o poskytnutí finančního daru ve výši 13 500,- Kč na získání
řidičského oprávnění skupiny C.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 13 500,- Kč za úspěšné absolvování odborného výcviku pro získání
řidičského oprávnění skupiny C.
c) schválila
poskytnutí daru podle části b) tohoto usnesení za podmínky setrvání ve funkci člena Jednotky sboru
dobrovolných hasičů po dobu min. 5 let
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Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

20.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informaci o možnostech vymezení plochy pro sběrný dvůr v ÚP Hradec nad Moravicí
b) schválila
Podání připomínky ke změně č. 2 ÚP Hradec nad Moravicí z důvodu návrhu na změnu stávající plochy
rekreace v kú Hradec nad Moravicí - u komunikace ve směru na Benkovice - na plochu občanského
vybavení, příp. obdobnou plochu za účelem případného přemístění zařízení Technických služeb sběrný dvůr.
Z: tajemnice měú

21.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informaci o žádosti o projednání nepovolené stavby vodního díla v radě města a o stanovisko Města
Hradec nad Moravicí k této stavbě
b) odložila
projednání této věci vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o přenesený výkon státní správy, k
rozhodnutí této věci podle stavebního zákona a dalších právních předpisů je příslušný Magistrát
města Opavy; k uvedenému výkonu státní státní správy nemá rada města kompetence
Z: tajemnice měú

22.36.2016/RM
Rada města
schválila
Zakoupení nového referentského vozidla v ceně do 300 000,- Kč bez DPH
Z: tajemnice měú

23.36.2016/RM
Rada města
schválila
ve vazbě na ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výši
odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Hradec nad Moravicí dle předloženého
a v materiálech místostarosty města Hradec nad Moravicí založeného návrhu.
Z: místostarosta
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24.36.2016/RM
Rada města
schválila
v souvislosti se změnou platových tarifů provedenou nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, platové výměry ředitelky Městské knihovny a informačního centra
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace a ředitele Technických služeb Hradec nad
Moravicí, příspěvkové organizace dle předloženého a v podkladech pro 36. schůzi Rady města Hradec
nad Moravicí založeného materiálu.
Z: místostarosta
25.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvkové organizace o
individuální dotaci ve výši 20 000 Kč na činnost organizace v roce 2016 - nákup materiálu a učebních
pomůcek.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč na činnost žádost Základní umělecké školy Hradec
nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvkové organizace na rok 2016 z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí.
c) schválila
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z : místostarosta

26.36.2016/RM
Rada města
a) schválila
dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2269195786 uzavřené mezi městem Hradec nad Moravicí a
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group o havarijním pojištění týkající se
zániku pojištění vozidla ŠKODA OCTAVIA, SPZ 6T2 5904, s účinností od 18. 10. 2016.
b) schválila
pojistit vozidlo ŠKODA RAPID ACTIVE 1,2 TSI, SPZ 1TA 7049, u společnosti Česká pojišťovna a.s. v
rozsahu uvedeném v materiálech pro schůzi Rady města Hradec nad Moravicí.
Z : místostarosta

27.36.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradce nad Moravicí ke dni 31.10.2016
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Z: vedoucí odboru financí

28.36.2016/RM
Rada města
a) schválila
rozpočtové opatření č.17/2016
b) schválila
rozpočtové opatření č. 18/2016
Z: vedoucí odboru financí

29.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh statutu vydávání zpravodaje města Hradec nad Moravicí Hradecké noviny včetně návrhu
ceníku za uveřejňování inzerce ve zpravodaji.
c) uložila
předložit projednaný návrh statutu zpravodaje Hradecké noviny na další jednání rady města dne 05.
12. 2016.
Z : vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

30.36.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku společnosti VIVA Projekt s.r.o., IČ: 25876473 na zpracování projektové
dokumentace dešťové kanalizace Bohučovice.
b) schválila
cenovou nabídku společnosti VIVA Projekt s.r.o., IČ: 25876473 na zpracování projektové
dokumentace dešťové kanalizace Bohučovice.
c) vzala na vědomí
smlouvou o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností VIVA projekt s.r.o., IČ: 25876473.
d) schválila
smlouvou o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností VIVA projekt s.r.o., IČ: 25876473.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik

31.36.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o možných vícepracích při realizaci opravy místní komunikace Jakubčovice.
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Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik

32.36.2016/RM
Rada města
schválila
opravu komunikace ulice Písecká v Hradci nad Moravicí na základě předloženého a v materiálech pro
36. radu města založeného podkladu dodavatele.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

33.36.2016/RM
Rada města
a) schválila
uzavření dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 1526306715 o pojištění majetku města Hradec nad
Moravicí a pojištění odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu, uzavřené s pojistitelem
Generali Pojišťovnou a.s., kterým se aktualizuje pojistné krytí, čímž dochází k navýšení ročního
pojistného o částku 1 523 Kč.
b) zplnomocnila
starostu města Hradec nad Moravicí k podpisu dodatku č. 12 k pojistné smlouvě uvedené v části a)
tohoto usnesení.
Z : místostarosta

Zpracovala : 14.11.2016,Ing. Hana Vaculová v.r.

Ověřil : Emil Hennig, v.r.

Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.

Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k usnesení č. 28.36.2016/RM: rozpočtové opatření č. 17/2016,18/2016.

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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