Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

42.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

10. dubna 2017
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.42.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
Z : tajemnice měú

2.42.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
Zůstatky bankovních účtů města Hradce nad Moravicí, včetně zůstatků všech fondů a půjček ke dni
31.3.2017.
Z : vedoucí finančního odboru

3.42.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
Informace o výši úroků jednotlivých úvěrů evidovaných v účetnictví města Hradce nad Moravicí
Z: vedoucí finančního odboru

4.42.2017/RM
Rada města
schválila
Rozpočtové opatření č.1/2017 ve výši 141 400 Kč.
Z : vedoucí finančního odboru

5.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
podání - odpověď 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 - viz jednání rady
města dne 16.1.2017
b) schválila
finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace ve výši 160 000,- Kč s podmínkou, že
zpracování projektové dokumentace zadá Město Hradec nad Moravicí
Z : vedoucí odboru majetku a investic

6.42.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit úpravu ceníku pěstebních prací a ceníku za vytěžené dřevo dle předloženého a v materiálech
pro 42. zasedání rady města založeného návrhu
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nové přílohy č. 1 - ceník pěstební činnosti a nové přílohy č. 4 - ceník dříví na
lokalitě odvozní místo pro rok 2017
c) doporučila
fixaci cen na dva roky
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Z : vedoucí odboru majetku a investic

7.42.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění kabelového vedení NN
0,4 kV pro pozemek parc.č. KN 616/1 k.ú. Hradec nad Moravicí (Střižík) přes pozemek parc.č. KN
614/26 (orná půda), pozemek parc.č. KN 614/71 (orná půda) a pozemek parc.č. KN 616/3 (trvalý
travní porost) v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč
bez DPH. Předpokládaný rozsah omezení obecního pozemku věcným břemenem činí 23 m.
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

8.42.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
doporučit ZM odkoupit pozemek p.č. 1198/6 (ostatní plocha, silnice) o výměře 52 m2 v k.ú.
Jakubčovice od vlastníka za cenu 70,-- Kč/m2.
b) uložila
předložit nabídku na odkoupení pozemku dle části a) tohoto usnesení na dubnovém jednání ZM
Z : vedoucí odboru majetku a investic

Rada města Hradec nad Moravicí neschválila předložený návrh usnesení.
Citace návrhu usnesení:
„9.42.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 20 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí za účelem provozování venkovního občerstvení pro
návštěvníky města
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1322 na úřední desce a internetu po stanovenou
dobu a předložit na dalším jednání RM k rozhodnutí.“
Z : vedoucí odboru majetku a investic

10.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Kuchyň MŠ Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
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ve veřejné zakázce "Kuchyň MŠ Hradec nad Moravicí" na základě doporučení výběrové komise o
výběru nejvhodnější nabídky dle hodnotících kritérií
pro část VZ gastro CHLAZENÍ SERVIS s.r.o., IČ: 25386298. Nabídková cena: 1 315 009,- Kč bez
DPH, záruční doba: 24 měsíců.
pro část VZ stavba REBYD MV s.r.o., IČ: 25871838. Nabídková cena: 334 341,43,- Kč bez DPH,
záruční doba: 60 měsíců.
pro část VZ elektro ALBREKO s.r.o., IČ: 25371517. Nabídková cena: 494 964,85,- Kč bez DPH,
záruční doba: 60 měsíců.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností CHLAZENÍ servis s.r.o.
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností REBYD MV s.r.o.
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností ALBREKO s.r.o.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností CHLAZENÍ servis s.r.o.
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností REBYD MV s.r.o.
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností ALBREKO s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : Ing. Josef Hennig , investiční technik

11.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Sanace bazénového dna".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Sanace bazénového dna" na základě doporučení výběrové komise o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče RENESA - stavební firma s.r.o., IČ: 62305620.
Nabídková cena: 1 189 420,17,- Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností RENESA - stavební firma s.r.o.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností RENESA - stavební firma s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik

12.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázkce "Výměna oken - bytvý dům Lidická".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Výměna oken - bytový dům Lidická" na základě doporučení výběrové komise o
výběru nejvhodnější nabídky uchazeče OKNOSTYL group s.r.o., IČ: 27689719.
Nabídková cena: 353 055,98,- Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi městěm Hradec nad Moravicí a společností OKNOSTYL group s.r.o.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městěm Hradec nad Moravicí a společností OKNOSTYL group s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik
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13.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh víceprací na opravu místní komunikace Jakubčovice.
b) schválila
předložené vícepráce na stavbu oprava místní komunikace Jakubčovice v celkové výši 103 088,94 Kč
bez DPH.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik

14.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Rosis s.r.o., IČ:
46576576.
b) schválila
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Rosis s.r.o., IČ:
46576576.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik

15.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na opravu bytu v bytovém domě čp. 590.
b) pověřila
investičního technika provést výběrové řízení podle části a) tohoto usnesení
Z : Ing.Josef Hennig, investiční technik

16.42.2017/RM
Rada města
schválila
přijetí dotace na akci: Osobní vozidlo, MěÚ Hradec nad Moravicí, akceptační číslo 00221721 z
Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast 5. Životní prostředí ve výši 50.000,00 Kč.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic

17.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
vyhodnocení dotazníkového šetření na akci: Výstavba nových bytů pro osoby v bytové nouzi z
nízkopříjmové cílové skupiny v místní části Domoradovice.
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b) rozhodla
předložit část a) tohoto usnesení k projednání na příští zasedání zastupitelstva města.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic

18.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Církevní konzervatoře Opava o poskytnutí finančího daru z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč
na spolufinancování 55. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč na spolufinancování 55. ročníku Mezinárodní
interpretační soutěže Beethovenův Hradec.
c) souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle bodů a) a b) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

19.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 15. 3. 2017
o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s odpisem pohledávky ve výši 558 Kč .
b) souhlasí
s odpisem pohledávky ve výši 558 Kč Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizace.
Z : místostarosta

20.42.2017/RM
Rada města
a) vydala souhlasné stanovisko
k přerušení provozu Mateřské školy Hradec nad Moravicí a školní jídelny v době letních prázdnin od 1.
7. 2017 do 13. 8. 2017 z důvodu plánované rekonstrukce školní kuchyně.
Z : místostarosta

21.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace, ze dne 29. 3. 3017, na
vyřazení ekologického WC v pořizovací ceně 46 897,50 Kč, které má tato příspěvková organizace
svěřen ve správě.
b) schválila
vyřazení ekologického WC v pořizovací ceně 46 897,50 Kč, které má svěřen ve správě Technické
služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace.
Z : místostarosta
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22.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mgr. Michaela Foltýna, ze dne 18. 3. 2017, o poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč
z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na vytištění série poštovních známek s památkami města
Hradec nad Moravicí.
b) vzala na vědomí
žádost Mysliveckého spolku Hradec Kalvárie, se sídlem Hradec nad Moravicí, Na Tylovách 562, IČ
266 12 895, ze dne 27. 3. 2017, o poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí na spolkovou činnost v roce 2017.
c) vzala na vědomí
žádost Dechového orchestru Hradec nad Moravicí spolku, se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská
469, IČ 270 24 326, ze dne 27. 3. 2017, o poskytnutí individuální dotace ve výši 7 000 Kč z rozpočtu
města Hradec nad Moravicí na dopravu hudebníků a hudebních nástrojů na mezinárodní festival
velkých dechových orchestrů, který se uskuteční dne 4. 6. 2017 v Bohumíně.
d) vzala na vědomí
žádost paní Oldřišky Heinzové ze dne 3. 4. 2017 zastupující Klub seniorů mladších o poskytnutí
individuální dotace ve výši 15 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s činností klubu a pořádáním zájezdu v roce 2017.
e) vzala na vědomí
žádost pana Romana Vavryse, nar. 12. 2. 1975, zastupujícího Sbor dobrovolných hasičů, Okrskový
aktiv II, Hradec nad Moravicí, o poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 Kč z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí na úhradu hudebního doprovodu dechové hudby v souvislosti s Floriánskou mší,
která se uskuteční dne 14. 5. 2017 v kostele svatého Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí.
f) vzala na vědomí
žádost Základní umělecké školy Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvkové organizace, se
sídlem Nádražní 11, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ 478 13 539, ze dne 7. 4. 2017, o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s
vydání publikace Hradec nad Moravicí a Ludwig van Beethoven.
g) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 7 500 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Mgr. Michaelu
Foltýnovi, formou veřejnoprávní smlouvy na vytištění série poštovních známek s památkami města
Hradec nad Moravicí.
h) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Mysliveckému
spolku Hradec Kalvárie, se sídlem Hradec nad Moravicí, Na Tylovách 562, IČ 266 12 895, formou
veřejnoprávní smlouvy na spolkovou činnost v roce 2017.
ch) odložila
projednání žádosti Dechového orchestru Hradec nad Moravicí spolku, se sídlem Hradec nad Moravicí,
Opavská 469, IČ 270 24 326, ze dne 27. 3. 2017, o poskytnutí individuální dotace ve výši 7 000 Kč z
rozpočtu města Hradec nad Moravicí na dopravu hudebníků a hudebních nástrojů na mezinárodní
festival velkých dechových orchestrů, který se uskuteční dne 4. 6. 2017 v Bohumíně na příští schůzi
rady města.
i) odložila
projednání žádosti paní Oldřišky Heinzové ze dne 3. 4. 2017 zastupující Klub seniorů mladších o
poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s činností klubu a pořádáním zájezdu v roce 2017 na příští schůzi rady
města.
j) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí panu Romanu
Vavrysovi, nar. 12. 2. 1975, zastupujícímu Sbor dobrovolných hasičů, Okrskový aktiv II, Hradec nad
Moravicí, formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu hudebního doprovodu dechové hudby v souvislosti
s Floriánskou mší, která se uskuteční dne 14. 5. 2017 v kostele svatého Petra a Pavla v Hradci nad
Moravicí.
k) odložila
projednání žádosti Základní umělecké školy Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvkové
organizace, se sídlem Nádražní 11, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ 478 13 539, ze dne 7. 4. 2017, o
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poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklý v
souvislosti s vydání publikace Hradec nad Moravicí a Ludwig van Beethoven na příští schůzi rady
města.
l) zplnomocnila
starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv dle částí g), h) a j) tohoto usnesení.
Z : místostarosta

23.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis ze zasedání Dotační komise Rady města Hradec nad Moravicí ze dne 4. 4. 2017 spolu s
návrhem na poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného Dotačního
programu města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro
občanskou veřejnost na rok 2017.
b) schválila
poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného Dotačního programu
města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou
veřejnost na rok 2017 formou veřejnoprávních smluv podle předloženého a v materiálech pro 42.
schůzi rady města založeného návrhu.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí dle části a) tohoto usnesení.
Z : místostarosta

24.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informaci o návrhu zhotovitele územní studie Nádraží Hradec nad Moravicí o nedodržení termínu
odevzdání finální verze této studie z důvodu nezajištění všech stanovisek dotčených orgánů.
b) schválila
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování územní studie Nádraží Hradec nad Moravicí spočívající
v prodloužení termínu do 30.4.2017
Z : tajemnice měú

25.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ZUŠ Hradec nad Moravicí o rozšíření stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor o jednu
místnost (učebnu včetně sociálního zázemí)v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 313, Zámecká ulice,
Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
schválit záměr města rozšířit stávající nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou se
ZUŠ Hradec nad MOravicí,ze dne 31. 08. 2006, o nebytové prostory – učebnu včetně integrovaného
sociálního zařízení – v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 313, ulice Zámecká, Hradec nad Moravicí.
c) uložila
v souladu s platnou legislativou zveřejnit záměr dle bodu b) tohoto usnesení na úřední desce včetně
elektronické.
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Z : vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

26.42.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost SDH Domoradovice o prominutí poplatku za nájem kulturního domu v Domoradovicích pro
konání společensky prospěšných akcí, konkrétně pro Floriánskou mši a přátelské posezení (7. 5.
2017), Slavnostní odhalení pamětní desky a lampiónový průvod (7. 5. 2017) a Oslavy obce
Domoradovice u příležitosti 660 let od první písemné zmínky (26. 08. 2017).
b) rozhodla
prominout poplatek za nájem dle bodu a) tohoto usenesení z důvodu konání veřejně prospěšných akcí
a pietních akcí.
Z : vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

Zpracovala: Ing. Hana Vaculová, 18.4.2017, 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. 4.42.2017/RM - rozpočtové opatření č.1/2017
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