Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

37.
ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.37.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 37. radu založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
2.37.2016/RM
Rada města
a) projednala
činnost členů ZM Hradec nad Moravicí, která je vykonávána nad rámec povinností především
ve dnech pracovního klidu, za období červenec - říjen 2016.
b) schválila
poskytnutí finančního daru členům ZM, kteří vykonávají činnost nad rámec svých povinností
především ve dnech pracovního klidu (období červenec - říjen 2016). Celkový objem
finančních prostředků je ve výši 9 000 Kč.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu darovacích smluv podle části b) tohoto usnesení a podle
přiloženého materiálu (přehled činnosti).
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.37.2016/RM
Rada města
a) projednala
návrh Statutu zpravodaje Městského úřadu Hradec nad Moravicí Hradecké noviny.
b) schválila
Statut Zpravodaje Městského úřadu Hradec nad Moravicí Hradecké noviny.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
4.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
důvodovou zprávu ve věci oceňování významných životních událostí občanů města.
b) schválila
způsob oceňování významných životních událostí občanů města takto:
Vítání občánků - 2 x ročně, přivítání nově narozených občánků města, obřad pro rodiče s
nově narozenými dětmi
Setkání jubilantů - 1 x ročně, společné posezení a gratulace občanům u příležitosti výročí
dosažení věku 75, 80, 85 a 90 a více let (po dosažení 90. roku života každý rok)
Výročí sňatků - 2 x ročně, společné posezení a gratulace občanům u příležitosti 50., 60. a 65.
výročí sňatku (zlaté, diamantové a kamenné svatby)
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Výročí sňatků podle přání oslavenců - obřad k připomenutí uzavření sňatku
Přivítání žáků prvních tříd základních škol – 1 x ročně(ve školských zařízeních na území
města).
c) pověřila
oceňováním významných životních událostí občanů města starostu města.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
5.37.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci o nevyužití dotací (neuzavření smluv o poskytnutí dotace) v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro rok 2016 na projekty Hradecké prázdniny se sportem, příměstské
tábory, 10. ročník (25 000 Kč) a Hradec žije sportem (25 000 Kč).
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
6.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o individuální dotaci ve výši 25 000 Kč na akci Hradecké prázdniny se sportem
(příměstské tábory) a ve výši 25 000 Kč na akci Hradec žije sportem.
b) neschválila
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města dle bodu a) tohoto usnesení, v celkové výši
50 000 Kč, z důvodu vyčerpání stanoveného rozpočtu kapitoly 3429 pro rok 2016
("individuální dotace".)
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
7.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace 10 000 Kč na akci Vánoční dílna.
b) neschválila
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle bodu a) tohoto usnesení, ve výši 10 000
Kč, z důvodu vyčerpání stanoveného rozpočtu kapitoly 3429 pro rok 2016 ("individuální
dotace".)
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
8.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost žadatele SHČMS SDH Žimrovice o poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč na
činnost SDH Žimrovice v roce 2016.
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b) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města dle bodu a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
9.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zpracované řešení provozování kulturních domů a kulturních místností na území města
Hradec nad Moravicí
b) schválila
navržené řešení provozování kulturních domů a místností na území města Hradec nad
Moravicí po zapracování připomínek.
c) schválila
Vnitřní směrnici pro pravidla užívání prostor kulturních domů a kulturních místností na území
města Hradec nad Moravicí s výjimkou příloh č. 1 a 2.
d) uložila
předložit nový návrh ceníku do příštího jednání rady
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

10.37.2016/RM
Rada města
schválila
cenu na odprodej palivového dřeva z pokácených stromů ve výši 1 000,- Kč + platná sazba
DPH.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
11.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce: "Osobní vozidlo - Městský úřad Hradec nad Moravicí"
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Osobní vozidlo - Městský úřad Hradec nad Moravicí" na základě
doporučení komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.,
České Budějovice, IČ: 48207322. Nabídková cena 321 900,- Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s
r.o., České Budějovice, IČ: 48207322.
d) schválila
kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s
r.o., České Budějovice, IČ: 48207322.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu kupní smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
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f) doporučila
zastupitelstvu města schválit financování dle bodu d) tohoto usnesení
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
12.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o známých vícepracích na stavbě: Oprava místní komunikace Jakubčovice.
b) vzala na vědomí
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a firmou Swietelsky
stavební s.r.o. Navýšení ceny o 169 689,82 Kč bez DPH.
c) schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a firmou Swietelsky
stavební s.r.o. Navýšení ceny o 169 698,82 Kč bez DPH.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č.1 dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
13.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o opravě chodníku v Hradci nad Moravicí - 3. etapa.
b) vzala na vědomí
dodatek č. 1 mezi městem Hradec nad Moravicí a firmou Rosis s.r.o.
c) schválila
dodatek č. 1 mezi městem Hradec nad Moravicí a firmou Rosis s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
14.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Stavebně technický průzkum Národního domu vypracovaný firmou MARPO s.r.o. z 11/2016.
b) vzala na vědomí
dotační možnosti v roce 2017
c) doporučila
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na realizaci komunitního centra v ND
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
15.37.2016/RM
Rada města
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schválila
podání žádosti na pořízení dopravního automobilu pro SDH Žimrovice z Programu Dotace
pro jednotky SDH obcí pro rok 2017 z rozpočtu Ministerstva vnitra
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
16.37.2016/RM
Rada města
schválila
Přijetí dotace v rámci programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji z
rozpočtu Moravskoslezského kraje v max. výši 78 900,00 Kč.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
17.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.11.2016.
b) rozhodla
ve veřejné zakázce malého rozsahu "Specializovaná technika JSDH Jakubčovice" na základě
doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče HAGEMANN a.s., Ostrava, IČ 26826925. Nabídka uchazeče byla podána v souladu
se zadávacími podmínkami a byla vyhodnocena dle zadávacích podmínek jako nejvýhodnější,
nabídková cena činní 1 421 259,00 Kč bez DPH.
c) schválila
Kupní smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a prodávajícím HAGEMANN a.s., Ostrava,
IČ 26826925.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
18.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
sdělení Ing. Radka Přibyly, kastelána Státního zámku Hradec nad Moravicí, o vyúčtování
parkovného za období 1-10/2016 a úhrady ceny automatu, dopravního značení a ostatních
nákladů, souvisejících s provozováním parkoviště
b) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k.ú. Hradec nad Moravicí za účelem parkování osobních aut a autobusů
c) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku dle části b) tohoto usnesení na úřední
desce a internetu po stanovenou dobu a předložit na některém z příštích jednání rady města
k rozhodnutí
Z: Jiří Mojczek, vedoucí odboru majetku a investic
19.37.2016/RM
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Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, oprávněné k užívání bytu v domě čp. 18 dle smlouvy o
zřízení věcného břemena, spočívající ve strpění vodovodní přípojky pro RD čp. 18 přes
pozemek p.č. 1008/4 k.ú. Domoradovice 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: Jiří Mojczek, vedoucí odboru majetku a investic
20.37.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
změnit dle nového OZ od 1. 1. 2017 stávající nájemní smlouvy na pronájem zemědělských
pozemků ve všech katastrálních územích mezi městem a 1. Hradeckou zemědělskou a.s., se
sídlem Žižkova 511, Hradec nad Moravicí, IČ:63479401, na smlouvy pachtovní za cenu
3.000,-- Kč/ročně/ha na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nových pachtovních smluv dle části a) tohoto usnesení
Z: Jiří Mojczek, vedoucí odboru majetku a investic
21.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o možnosti narovnání duplicitního vlastnictví u pozemků parc.č. 849/3 (ostatní
plocha) o výměře 90 m2, parc.č. 1060/28 (ostatní plocha) o výměře 54 m2 a parc.č. 1150/2
(ostatní plocha) o výměře 69 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí, zapsaných na LV č. 668 pro
obec a k.ú. Hradec nad Moravicí
b) rozhodla
dořešit narovnání duplicitního vlastnictví "Souhlasným prohlášením" obou stran, ve kterém
bude potvrzeno vlastnictví všech tří pozemků pro Město Hradec nad Moravicí
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Souhlasného prohlášení dle části a) a b) tohoto usnesení
Z: Jiří Mojczek, vedoucí odboru majetku a investic

22.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o koupi nebo dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 581/1 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře asi 35 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí za účelem výstavby garáže
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b) rozhodla
neschválit záměr města prodat nebo pronajmout část pozemku p.č. 581/1 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře asi 35 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí
c) uložila
předložit žádost k projednání na nejbližším zasedání ZM
Z: Jiří Mojczek, vedoucí odboru majetku a investic
23.37.2016/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
nabídku na odkoupení pozemku p.č. 86/3 (zahrada) o výměře 48 m2 v k.ú.
Domoradovice za cenu 100,-- Kč/m2
b) rozhodla
doporučit ZM pozemek p.č. 86/3 (zahrada) o výměře 48 m2 v k.ú. Domoradovice za
cenu 100,-- Kč/m2 odkoupit
c) uložila
předložit nabídku na odkoupení pozemku dle části b) tohoto usnesení k projednání
na nejbližším zasedání ZM
Z: Jiří Mojczek, vedoucí odboru majetku a investic
24.37.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
sdělení ve věci vykoupení pozemků v areálu bývalého ZD
b) uložila
nechat vypracovat znalecký posudek o ceně všech zájmových pozemků v areálu bývalého ZD,
následně dohodnout s vlastníkem pozemku kupní cenu a předložit na jednání ZM
k rozhodnutí
Z: Jiří Mojczek, vedoucí odboru majetku a investic

25.37.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat zastavěný pozemek p.č. 158 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 225 m2, zastavěný pozemek p.č. 159 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 227 m2,
zastavěný pozemek p.č. 161 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 57 m2, zastavěný
pozemek p.č. 162 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2, zastavěný pozemek p.č. 163
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2, zastavěný pozemek p.č. 164 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 19 m2, zastavěný pozemek p.č. 165 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 100 m2, zastavěný pozemek p.č. 168/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2
a zastavěný pozemek p.č. 167 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 16 m2 vše v k.ú. Hradec
nad Moravicí
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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: Jiří Mojczek, vedoucí odboru majetku a investic
26.37.2016/RM
Rada města
schválila
Rozpočtové opatření č.21/2016
Z : vedoucí odboru financí
27.37.2016/RM
Rada města
schválila
Výplatu finanční kompenzace nákladů na elektřinu při provozu tlakové splaškové kanalizační
přípojky za rok 2016 finančním darem v celkové výši 32.000,- Kč.
Z : vedoucí odboru financí
28.37.2016/RM
Rada města
schválila
platový výměr ředitelky Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvkové organizace, dle předloženého a v podkladech pro 37. schůzi Rady města
Hradec nad Moravicí založeného materiálu.
Z : místostarosta města
29.37.2016/RM
Rada města
schválila
přijetí dotace u zřízené příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, ve výši 20 000 Kč od
Statutárního města Opava.
Z : místostarosta města
30.37.2016/RM
Rada města
schválila
vyřazení majetku města podle předloženého a v materiálech
pro 37. jednání rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 514 958,56 Kč.
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Z : tajemnice městského úřadu
31.37.2016/RM
Rada města
a) schválila
uzavření smlouvy o právu provést stavbu (část sběrny na pozemku města)
b) schválila
záměr města na pronájem části pozemku p.č. KN 304/3 (ostatní plocha) o výměře cca 400
m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí (sběrna druhotných surovin) za účelem legalizace postavené
nájezdové váhy a provozování sběrny druhotných surovin
c) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku podle části b) tohoto usnesení na úřední
desce a internetu po stanovenou dobu a předložit na dalším jednání RM k rozhodnutí
Z: vedoucí odboru majetku a investic

Zpracovala: 12.12. 2016

Ing. Hana Vaculová, v.r.

Ověřil: Jan Horák , v.r.

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

Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k usnesení č. 26.37.2016/RM : rozpočtové opatření č. 21/2016

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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