Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

50.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

16. října 2017
v zasedací místnosti č. 29
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.50.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 50. radu města založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
2.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
poptávku na " Servisní a materiálové zajištění kopírovací techniky" pro Městský úřad Hradec
nad Moravicí.
b) rozhodla
uzavřít smlouvy na zajištění servisní a materiálové kopírovací techniky mezi městem Hradec
nad Moravicí a společností EMPECO office s.r.o., se sídlem Pelchanovova 694/23, Ostrava, IČ:
04762380.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv dle části b) tohoto usnesení.
Z: Jan Fejt, referent kanceláře tajemnice
3.50.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o nabytí účinnosti zákona č. 14/2017 Sb, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů , ve znění pozdějších předpisů a povinnosti podat čestné prohlášení ve lhůtě od
1. října do 30.listopadu 2017 a to elektronicky vyplněním příslušného formuláře, jehož
struktura je stanovena vyhláškou č. 79/2017 Sb. Evidenčním orgánem bude Ministerstvo
spravedlnosti a registr oznámení bude informačním systémem veřejné správy.
Z: tajemnice městského úřadu
4.50.2017/RM
Rada města
a) jmenovala
Ústřední inventarizační komisi ve složení:
Josef Vícha - předseda UIK
Jana Muroňová - člen
Jitka Celtová - člen
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b) jmenovala
Likvidační komisi ve složení:
Lenka Kupková - předseda LK
Pavla Orlíková - člen
Pavla Stoklasová - člen
Z: tajemnice městského úřadu
5.50.2017/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 8/2017 ve výši 494 640 Kč, v příjmech i výdajích.
Z: vedoucí finančního odboru
6.50.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí ke dni 30.9.2017, včetně zůstatků
úvěrů a půjček.
Z: vedoucí finančního odboru
7.50.2017/RM
Rada města
schválila
Pokyn č. 2/2017 Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem
Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí finančního odboru
8.50.2017/RM
Rada města
a) schválila
ukončení trvaní nájmu bytu, která má na základě nájemní smlouvy v pronájmu byt č. 15 v
bytovém domě Opavská ul., č.p. 197, Hradec nad Moravicí ke dni 31. 10. 2017.
b) vzala na vědomí
žádost o směnu nájmu bytů v bytovém domě č.p. 197, a to směnit byt č. 19 za byt č. 15.
c) schválila
pronájem bytu č. 15 v bytovém domě, Opavská č.p. 197, Hradec nad Moravicí za 41,90
Kč/m2 od 1. 11. 2017.
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d) vzala na vědomí
zápis ze zasedání sociální komise ze den 4. 10. 2017 ohledně uvolnění bytu č. 15 v bytovém
domě č.p. 197, Opavská ul., Hradec nad Moravicí.
e) schválila
přidělení bytu č. 19 v bytovém domě č.p. 197, Hradec nad Moravicí od 1. 11. 2017 za 51, 70
Kč/m2.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
9.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh víceprací na stavbě "Oprava komunikace ke koupališti".
b) schválila
předložený seznam víceprací na stavbě "Oprava komunikace ke koupališti".
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností Držik s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
10.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dohodu o skutečně provedených pracích na opravě komunikací mezi městem Hradec nad
Moravicí a společností COLAS CZ, a.s..
b) schválila
dohodu o skutečně provedených pracích na opravě komunikací mezi městem Hradec nad
Moravicí a společností COLAS CZ, a.s..
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dohody dle bodu b) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
11.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Výměna oken KD Domradovice".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Výměna oken KD Domoradovice" o zrušení zadávacího řízení bez udání
důvodů a uplatnila právo nepřijmout žádnou nabídku.
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c) doporučila
převést nevyčerpanou částku 1.000.000,-- Kč z rozpočtu pro rok 2017 do návrhu rozpočtu
pro rok 2018 a finanční prostředky získané prodejem bývalé ZŠ a MŠ Domoradovice zahrnout
do rozpočtu 2018 na rekonstrukci KD Domoradovice.
d) uložila
písemně informovat zájemce o rozhodnutí rady města dle platné legislativy.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
12.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "KD Domoradovice - topení".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "KD Domoradovice - topení" o zrušení zadávacího řízení bez udání
důvodu a uplatnila právo nepřijmout žádnou nabídku.
c) uložila
písemně informovat zájemce o rozhodnutí rady města dle platné legislativy.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
13.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností VODOSTAV
OSTRAVA, spol. s r.o.
b) schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností VODOSTAV
OSTRAVA, spol. s r.o.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 dle části b) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
14.50.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vedení plynovodní přípojky pro RD
č.p. 20 na pozemku parc.č. st.51 k.ú. Bohučovice v jejich vlastnictví přes pozemek p.č. 77/3
(ostatní plocha) k.ú. Bohučovice ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí za jednorázovou
náhradu 1.000,-- Kč. Současně uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s tím související.
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
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b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
15.50.2017/RM
Rada města
a) schválila
záměr města prodat pozemek parc.č. 1501/5 (zahrada) o výměře 186 m2, pozemek parc.č.
1499/1 (zahrada) o výměře 234 m2 a část pozemku parc.č. 476/1 (orná půda) o výměře cca
250 m2 vše v k.ú. Bohučovice.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat pozemky dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit na prosincovém jednání ZM k rozhodnutí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
16.50.2017/RM
Rada města
a) neschválila
záměr města prodat pozemek parc.č. 1270 (zahrada) o výměře 650 m2 v k.ú. Bohučovice.
b) uložila
předložit žádost k projednání na prosincovém jednání ZM.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
17.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dopis jednatele společnosti ROSIS s.r.o., ve věci odvozu skládky u sběrného dvora TS Hradec
nad Moravicí na stabilizaci svahu u hřiště v Domoradovicích.
b) uložila
starostovi města jednat s Ing. Gřeškem o umožnění odvozu skládky u sběrného dvora TS
Hradec nad Moravicí do Domoradovic.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
18.50.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení podzemní
přípojky NN 0,4 kV pro novostavbu RD na pozemku parc.č. KN 20 k.ú. Filipovice přes
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pozemek parc.č. KN 251 (ostatní plocha) v k.ú. Filipovice ve vlastnictví města za
jednorázovou náhradu 10.000,00 Kč bez DPH. Předpokládaný rozsah omezení obecního
pozemku věcným břemenem činí 37 m kabelového vedení. Současně schvaluje i smlouvu o
právu provést stavbu s tím související. 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
19.50.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení podzemní
přípojky NN 0,4 kV pro novostavbu RD na pozemku parc.č. KN 221 k.ú. Žimrovice přes
pozemek parc.č. KN 536 (ostatní plocha) v k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města za
jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Předpokládaný rozsah omezení obecního
pozemku věcným břemenem činí 5 m kabelového vedení. Současně schvaluje i smlouvu o
právu provést stavbu s tím související. 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
20.50.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout (propachtovat) část pozemku parc.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v
k.ú. Žimrovice o výměře cca 180 m2 za cenu 5,-- Kč/m2 ročně, tj. celkem 900,-- Kč ročně, na
dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.
b) rozhodla
pronajmout (propachtovat) část pozemku parc.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v
k.ú. Žimrovice o výměře cca 180 m2 za cenu 5,-- Kč/m2 ročně, tj. celkem 900,-- Kč ročně, na
dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.
c) rozhodla
pronajmout (propachtovat) část pozemku parc.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v
k.ú. Žimrovice, o výměře cca 320 m2 za cenu 5,-- Kč/m2 ročně, tj. celkem 1.600,-- Kč ročně,
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.
d) rozhodla
pronajmout (propachtovat) část pozemku parc.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v
k.ú. Žimrovice o výměře cca 200 m2 za cenu 5,-- Kč/m2 ročně, tj. celkem 1.000,-- Kč ročně,
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.
e) rozhodla
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pronajmout (propachtovat) část pozemku parc.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v
k.ú. Žimrovice o výměře cca 350 m2 za cenu 5,-- Kč/m2 ročně, tj. celkem 1.750,-- Kč ročně,
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.
f) rozhodla
pronajmout (propachtovat) část pozemku parc.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v
k.ú. Žimrovice o výměře cca 350 m2 za cenu 5,-- Kč/m2 ročně, tj. celkem 1.750,-- Kč ročně,
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.
g) rozhodla
pronajmout (propachtovat) část pozemku parc.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v
k.ú. Žimrovice o výměře cca 200 m2 za cenu 5,-- Kč/m2 ročně, tj. celkem 1.000,-- Kč ročně,
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní
lhůtou.
h) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemních (pachtovních smluv) dle části a) až g) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
21.50.2017/RM
Rada města
a) neschválila
záměr města prodat část pozemku parc.č. 200 (ostatní plocha) v k.ú. Kajlovec o výměře asi
25 m2.
b) uložila
předložit žádost k projednání na prosincovém jednání ZM.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
22.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost firmy Berkastav s.r.o. Bruntál o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na
akci "Zvýšení bezpečnosti na chodnících v k.ú. Jakubčovice".
b) schválila
prodloužení termínu dokončení stavebních prací pro firmu Berkastav s.r.o. Bruntál na akci
"Zvýšení bezpečnosti na chodnících v k.ú. Jakubčovice" do 23. 10. 2017.
c) uložila
oslovit projektanta o zpracování rozpočtu, případně rozpočtu slepého na druhou etapu
opravy kanalizace dešťové v Jakubčovicích pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních
prací.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
23.50.2017/RM
Rada města
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a) neschválila
záměr města směnit pozemek parc.č. 896/1 (zahrada) o výměře 127 m2 ve vlastnictví
fyzických osob za pozemek parc.č. 893/1 (ostatní plocha) o výměře 494 m2 s doplatkem za
rozdílnou výměru, případně za část tohoto pozemku o stejné výměře vše v k.ú. Hradec nad
Moravicí.
b) uložila
předložit žádost o směnu pozemků k projednání na prosincovém jednání ZM.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
24.50.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
sdělení a.s. Veolia Energie ČR ohledně přepočtení výkonu po ukončení celého roku 2017 u
uzavřených smluv o provozování plynových kotelen, nájmu technologického zařízení a
nebytových prostor mezi firmou Veolia Energie ČR a.s. a městem Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

K tomuto bodu č. 25.50.2017/RM rada města nepřijala žádné usnesení.
Citace návrhu usnesení:
„25.50.2017/RM
Rada města
schválila - neschválila
finanční odměnu v celkové výši .......... za provedenou práci při třídění sbírkových archiválií
města uskladněných v objektu městské galerie v Hradci nad Moravicí“.
Z: starosta města
26.50.2017/RM
Rada města
projednala
dopis Matice slezské, pobočného spolku v Hradci nad Moravicí ze dne 3. 9. 2017 (doručený
dne 12. 9. 2017), adresovaný Radě města Hradec nad Moravicí se závěrem, že město Hradec
nad Moravicí hodlá využít nabízenou spolupráci.
Z: místostarosta města
27.50.2017/RM
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Rada města
a) vzala na vědomí
žádost paní Ivety Kasíkové ze dne 3. 10. 2017 zastupující Jezdecký klub Cavalero Hradec nad
Moravicí o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s činností Jezdeckého klubu Cavalero Hradec nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 5 500 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí paní
Ivetě Kasíkové formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s
činností Jezdeckého klubu Cavalero Hradec nad Moravicí.
c) vzala na vědomí
žádost pana Tomáše Židka (agentura Tomino) ze dne 12. 10. 2017 o poskytnutí finanční
podpory z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s
nákupem drobných dárků pro diváky Vánočních koncertů, které se uskuteční dne 20. 12.
2017 v dopoledních hodinách.
d) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 1 500 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí panu
Tomáši Židkovi (agentura Tomino) formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s nákupem drobných dárků pro diváky Vánočních koncertů, které se
uskuteční dne 20. 12. 2017 v dopoledních hodinách.
Z: místostarosta města
28.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, ze dne 8. 9.
2017 na vyřazení majetku, který má toto příspěvková organizace svěřen ve správě městem
Hradec nad Moravicí, konkrétně dataprojektoru (inv. číslo PM 006142 (pořizovací cena 21
869,60 Kč) z důvodu nerentabilní opravy (vadný DMP procesor).
b) schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, konkrétně dataprojektoru (inv.
číslo PM 006142 (pořizovací cena 21 869,60 Kč) z důvodu nerentabilní opravy (vadný DMP
procesor).
Z: místostarosta města
29.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrhy příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí ze dne 9. 10. 2017 na
vyřazení majetku, který má tato příspěvková organizace svěřen ve správě městem Hradec
nad Moravicí, v rozsahu dle předložených návrhů (panely na Mariánských loukách u hotelu
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Belaria a informační značky na území města Hradec nad Moravicí), a to z důvodu značného
opotřebení.
b) schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, v rozsahu dle předložených návrhů
(panely na Mariánských loukách u hotelu Belaria a informační značky na území města Hradec
nad Moravicí) ze dne 9. 10. 2017.
Z: místostarosta města
30.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice ze dne 5. 9. 2017 o schválení přijetí účelově
určeného finančního daru ve výši 10 000 Kč od společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o., se
sídlem Žebrák, Skandinávská 1000, IČ 251 05 582, závod Žimrovice, pro tuto příspěvkovou
organizaci. Přijatý finanční dar bude použit na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se
zajištěním autobusu na školní výlet mateřské školy v červnu 2017 a na úhradu nákupu
školních potřeb základní škole pro zahájení školního roku v září 2017.
b) souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 10 000 Kč Základní školou a Mateřskou
školou Žimrovice od společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o., se sídlem Žebrák, Skandinávská
1000, IČ 251 05 582, závod Žimrovice, na základě darovací smlouvy. Přijatý finanční dar bude
použit na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním autobusu na školní výlet
mateřské školy v červnu 2017 a na úhradu nákupu školních potřeb základní škole pro
zahájení školního roku v září 2017.
c) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice ze dne 12. 9. 2017 o schválení přijetí
účelově neurčeného finančního daru ve výši 50 000 Kč od společnosti Smurfit Kappa Czech
s.r.o., se sídlem Žebrák, Skandinávská 1000, IČ 251 05 582, závod Morava Paper, pro tuto
příspěvkovou organizaci.
d) souhlasí
s přijetím účelově neurčeného finančního daru ve výši 50 000 Kč Základní školou a
Mateřskou školou Žimrovice od společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o., se sídlem Žebrák,
Skandinávská 1000, IČ 251 05 582, závod Morava Paper, na základě darovací smlouvy.
e) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 6.
9. 2017 o schválení přijetí účelově neurčeného finančního daru ve výši 3 000 Kč od pana Ing.
Jiřího Kunerta pro tuto příspěvkovou organizaci.
f) souhlasí
s přijetím účelově neurčeného finančního daru ve výši 3 000 Kč Mateřskou školou Hradec
nad Moravicí, okres Opava, příspěvkovou organizací od pana Ing. Jiřího Kunerta, na základě
darovací smlouvy.
Z: místostarosta města
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31.50.2017/RM
Rada města
schválila
plán zimní údržby místních komunikací města Hradec nad Moravicí ze dne 9. 10. 2017 dle
předloženého a v materiálech pro 50. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí předloženého
návrhu.
Z: místostarosta města
32.50.2017/RM
Rada města
schválila
v souvislosti se změnou platových tarifů provedenou nařízením vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 11. 2017 platové výměry ředitelů
příspěvkových organizací zřízených městem Hradec nad Moravicí dle předloženého a v
podkladech pro 50. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí založeného materiálu.
Z: místostarosta města
33.50.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dopis Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Základní organizace při ZŠ
Hradec nad Moravicí a ostatních zaměstnanců školy ze dne 29. 9. 2017 (doručený dne 4. 10.
2017), adresovaný Radě města Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
požádat ředitelku Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
o vyjádření k dopisu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Základní
organizace při ZŠ Hradec nad Moravicí a ostatních zaměstnanců ze dne 29. 9. 2017.
c) rozhodla
požádat Školskou radu Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace, o vyjádření k dopisu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství,
Základní organizace při ZŠ Hradec nad Moravicí a ostatních zaměstnanců ze dne 29. 9. 2017.
Z: místostarosta města
Zpracovala: 19.10. 2017, Ing. Hana Vaculová
Ověřil:
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Jan Horák, člen rady města, v.r.

Ing. František Sonnek, člen rady města, v.r.

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

Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k bodu č. 5.50.2017/RM - rozpočtové opatření č. 8/2017

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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