Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

38.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

16. ledna 2017

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

Přijatá usnesení :
1.38.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 38. radu založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
2.38.2017/RM
Rada města
a)rozhodla
schválit DOHODU o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně
souvisejících, uzavřenou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. dle předloženého a v
materiálech pro 38. zasedání RM založeného návrhu.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dohody dle části a) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
3.38.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
stanovit dobu pro uzavírání manželství každou první sobotu v měsíci, tj. v roce 2017: 7. 1., 4.
2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11. a 2. 12. 2017.
b) určila
místo pro konání svatebních obřadů Hradec nad Moravicí č. p. 313, obřadní síň.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
4.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
závěrečnou zprávu Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. o poskytování sociálního
poradenství pro občany města v roce 2016.
b) rozhodla
pokračovat v roce 2017 ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p.s. v oblasti
sociálního poradenství pro občany města za stejných smluvních podmínek jako v roce 2016.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy o poskytování sociálního poradenství pro občany města
na rok 2017.
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Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
5.38.2017/RM
Rada města
a) projednala
návrh ceníku, který je přílohou vnitřní směrnice pro pravidla užívání prostor kulturních domů
a kulturních místností na území města Hradec nad Moravicí.
b) schválila
ceník za užívání prostor kulturních domů a kulturních místností v Hradci nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
6.38.2017/RM
Rada města
a) schválila
záměr města dát do výpůjčky nebytové prostory (části nemovitostí) v budově kulturního
domu v Jakubčovicích (č. p. 52), v budově kulturního domu v Domoradovicích (č. p. 68), v
obecním domě v Žimrovicích (č. p. 61), v kulturním domě v Benkovicích, v hasičské zbrojnici v
Kajlovci a v hasičské zbrojnici ve Filipovicích (č. p. 12).
b) uložila
zveřejnit záměr města dle bodu a) tohoto usnesení na úřední desce města Hradec nad
Moravicí.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
7.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o složení redakční rady zpravodaje Městského úřadu Hradec nad Moravicí
Hradecké noviny.
b) jmenovala
paní Jiřinu Živnou, bytem Bohučovická č. p. 632, Hradec nad Moravicí a pana Tomáše
Volného, bytem Na Tylovách 606, Hradec nad Moravicí členy redakční rady zpravodaje
Městského úřadu Hradec nad Moravicí Hradecké noviny.
Z: vedoucí odboru kultury a vnitřních věcí

8.38.2017/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na projekt: Hřbitov Jakubčovice do Dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, podprogram Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny, poskytovatel Ministerstvo zemědělství.
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Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
9.38.2017/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Podpora environmentálního vzdělávání, Hradec
nad Moravicí do programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro
rok 2017, poskytovatel Moravskoslezský kraj.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
10.38.2017/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na projekt: Obnova Kaple Filipovice do Dotačního programu 129 660
- Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, podprogram Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny, poskytovatel Ministerstvo zemědělství .
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
11.38.2017/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na projekt: Obnova Kaple Benkovice do Dotačního programu 129 660
- Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, podprogram Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny, poskytovatel Ministerstvo zemědělství .
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
12.38.2017/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení, Hradec nad Moravicí do Státního programu EFEKT 2, aktivita 1A, poskytovatel
dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
13.38.2017/RM
Rada města
a) schválila
Zrušení vnitřního předpisu - Zásady pro tvorbu a čerpání prostředků fondu bytového domu
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čp. 197 na Opavská ul. v Hradci nad Moravicí, který schválila Rada Města Hradec nad
Moravicí dne 26. 6. 2012 pod bodem 13.20.2012.
b) uložila
předložit na příštím jednání zastupitelstva návrh na investici a zhodnocení investice
bytového domu č.p. 197 v Hradci nad Moravicí.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
14.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a projektantem Ing.
Petrem Barandovski, IČ: 15484131.
b) schválila
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a projektantem Ing.
Petrem Barandovski, IČ: 15484131.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku podle bodu b) tohoto usnesení.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
15.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o rekonstrukci koupaliště s výhledem na další roky.
b) vzala na vědomí
cenovou nabídku VIVA PROJEKT s.r.o. IČ: 25876473 na zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci koupaliště a zpracování studie úpravny vody.
c) schválila
cenovou nabídku VIVA PROJEKT s.r.o. IČ: 25876473 na zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci koupaliště a zpracování studie úpravny vody.
d) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností VIVA PROJEKT s.r.o. IČ:
25876473.
e) schválila
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností VIVA PROJEKT s.r.o. IČ:
25876473.
f) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu e) tohoto usnesení.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
16.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
5. strana usnesení RM č. 38

žádost a zpětvzetí této žádosti pana Jiřího Malého, bytem Bohučovice 21, o pronájem
uvolněného bytu č. 8 v bytovém domě čp. 590 na Lidické ul. v Hradci nad Moravicí.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
17.38.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout pro město části pozemků p.č. 496 (lesní pozemek), p.č. 503 (ostatní plocha,
neplodná půda), p.č. 505 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 650 (ostatní plocha, jiná
plocha) a p.č. 663 (vodní plocha, tok přirozený) vše v k.ú. Žimrovice od vlastníka ČR s právem
hospodaření s majetkem státu Lesy ČR s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové za účelem majetkoprávního narovnání trasy vedení cyklostezky Žimrovice, za
cenu stanovenou příkazem GŘ č. 18/2009 ze dne 20.6.2014 (5,50 Kč/m2) na dobu určitou do
31. 12. 2021.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

Rada města Hradec nad Moravicí neschválila předložený návrh usnesení.
Citace návrhu usnesení:

18.38.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Hradec nad
Moravicí o výměře 2.100 m2 Národnímu památkovému ústavu ČR se sídlem Arcibiskupský
zámek, Sněmovní nám. 1/2, 767 01 Kroměříž, IČ: 75032333, za účelem parkování osobních
aut a autobusů za cenu nájmu ve výši třech čtvrtin vybraného parkovného za určité období,
na dobu neurčitou se sjednaným termínem ukončení nájmu vždy ke konci kalendářního roku.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
19.38.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 304/3 (ostatní plocha) o výměře asi 400 m2 v k.ú. Hradec
nad Moravicí firmě Jaroslav Demel DEM-SUR, nakládání s odpady, se sídlem Pod Hanuší 690,
Hradec n. Mor., IČ:15438601, za cenu 10.000,-- Kč ročně na dobu určitou do 31.12.2017.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic
20.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
písemnou výpověď nájemní smlouvy č. 6171201412 ze dne 31. 7.2014 mezi městem a
panem Kamilem Mrovčákem ke dni 31. 12. 2016.
b) rozhodla
ukončit sjednaný nájemní vztah dle nájemní smlouvy č. 6171201412 ze dne 31. 7.2014 mezi
městem a panem Kamilem Mrovčákem dohodou ke dni 31. 12. 2016.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
21.38.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
nedoporučit ZM prodat pozemek parc.č. 32/1 (zahrada) o výměře 876 m2 a pozemek parc.č.
229/1 (trvalý travní porost) o výměře 1590 m2 vše v k.ú. Filipovice.
b) uložila
předložit žádost k projednání na nejbližším zasedání ZM.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
22.38.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost pro pana Denise Černého a paní Ivanu Drcmanovou, oba
bytem Prostřední Dvůr 2053, Vítkov, spočívající ve strpění vodovodní přípojky pro
novostavbu RD na pozemku parc.č. 225/1 k.ú. Filipovice v jejich vlastnictví přes pozemek p.č.
248/1 k.ú. Filipovice 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
23.38.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit nové ujednání o ceně dodávaného tepla pro celý rok 2017 firmou VEOLIA ČR, a.s.
Region Severní Morava, se sídlem Elektrárenská 5562/17, Ostrava-Třebovice (IČ: 45193410)
podle předloženého a v materiálech pro 38. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí
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založené návrhu.
b) rozhodla
schválit dohodu o poskytování rovnoměrných záloh za odběr tepelné energie podle
předloženého návrhu pro celý rok 2017.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu ujednání o ceně podle části a) tohoto usnesení a dohody o
poskytování záloh podle části b) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
24.38.2017/RM
Rada města
a) projednala
Podnět Policie ČR - obvodního oddělení Hradec nad Moravicí k umístění dopravního značení
na území města Hradec nad Moravicí a jeho přilehlých částí.
b) schválila
umístění dopravního značení na území města Hradec nad Moravicí - ulice Žimrovická, ulice
Stránka, ulice Pod Kalvárií a místní část Bohučovice dle předloženého podnětu Policie ČR obvodního oddělení Hradec nad Moravicí.
c) pověřila
odbor majetku a investic podáním žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích na Magistrát města Opavy - odbor dopravy.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
25.38.2017/RM
Rada města
a) projednala
žádost vlastníků pozemku parcela č. 225/1, k.ú. Filipovice o připojení sousední nemovitosti
ke komunikaci (zřízení sjezdu) pozemek parcela č. 248/1, k.ú. Filipovice - ostatní
plocha/ostatní komunikace.
b) souhlasí
s připojením sousední nemovitosti pozemek parcela č. 225/1, k.ú. Filipovice ve vlastnictví
paní Ivany Dremanové, Prostřední dvůr 2053, Vítkov a pana Denise Černého, Prostřední Dvůr
2053, Vítkov, na komunikaci pozemek parcela č. 248/1, k.ú. Filipovice ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí za splnění následujících podmínek: 1. Stavebník provede zpevněný
bezprašný povrch na účelové komunikaci, 2. Stavebník nebude požadovat po Městu Hradec
nad Moravicí zřízení veřejného osvětlení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

Rada města Hradec nad Moravicí neschválila předložený návrh usnesení.
Citace návrhu usnesení:
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26.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Položkový rozpočet stavby Žimrovice - Pilarka - rekonstrukce komunikace a položkový
rozpočet stavby Kajlovec - rekonstrukce komunikace u kravína.
b) neschválila
vypsání výběrového řízení na opravu komunikací Pilarka Žimrovice a Kajlovec místní
komunikace u kravína.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
27.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace o přepracovaném návrhu řešení zdi, oplocení a terénních úprav u rodinného
domu č.p. 38 v Bohučovicích.
b) rozhodla
že trvá na podané námitce.
Z: tajemnice městského úřadu
28.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
vzdání se Bc. Vladimíra Poláška funkce člena Školské rady Základní školy Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ke dni 3. 1. 2017.
b) jmenovala
Mgr. Hanu Novákovou Sonnkovou členem Školské rady Základní školy Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvkové organizace.
Z: místostarosta města
29.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
podání - odpověď pana Tomáše Hromady, bytem Jakubčovice 56, Hradec nad Moravicí ze
dne 8.12.2016 ve věci zahájení terénních úprav v katastrálním území Jakubčovice na
pozemcích p.č. 6/1 a 6/2 k.ú. Jakubčovice, kterých je vlastníkem.
b) odložila
rozhodnutí o učiněném podání na schůzi rady, které proběhne po schválení rozpočtu.
Z: starosta města
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30.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mgr. Antonína Henniga, AKTOVKA z.s.,Žimrovice 25, Hradec nad Moravicí o
poskytnutí sponzorského daru na konání maškarního plesu, který se koná v neděli 12.února
2017 v sále Kulturního domu v Domoradovicích.
b) schválila
poskytnutí sponzorského daru ve výši 3000,- Kč v případě, že bude po schválení rozpočtu na
rok 2017.
Z: místostarosta města
31.38.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Libora Machury, majitele a provozovatele prodejního stánku " U hranatého sudu",
lokalita u Žimrovického splavu o souhlas s provozem prodejního stánku včetně jeho umístění
a vizáže ze dne 11. ledna 2017.
b) souhlasí
jako případný účastník řízení před stavebním úřadem s umístěním prodejního stánku " U
hranatého sudu" v k.ú. Žimrovice, majitele pana Libora Machury, bytem 17. listopadu 3,
Opava, za předpokladu dodržení zákonných norem a předpisů.
Z: starosta města

Zpracovala : 24. ledna 2017, Ing. Hana Vaculová

Ověřil:
Mgr. Petr Havrlant

Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města

Josef Vícha, 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.
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