Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

43.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.43.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 43. radu založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu

2.43.2017/RM
Rada města
schválila
změnu a doplnění ceníku vnitřní směrnice - pravidla pro užívání prostor kulturních domů a
kulturních místností v Hradci nad Moravicí dle přílohy
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

3.43.2017/RM
Rada města
schválila
dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici pro pravidla užívání prostor kulturních domů a kulturních
místností v Hradci nad Moravicí, který rozšiřuje článek č. 5 "Výjimky a osvobození od
poplatku".
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

4.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace v výši 6 500 Kč – žadatel Slezská diakonie Český
Těšín – na poskytování sociální služby rané péče pro dítě, které je občanem města Hradec
nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 6 500 Kč žadateli Slezská diakonie Český Těšín, na
sociální službu – Poradna rané péče Matana - na péči o zdravotně postižené dítě, které je
občanem města.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

5.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o finanční podporu – dar – na provoz Linky bezpečí, z. s. v roce 2017.
b) schválila
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finanční podpory ve výši 3 000 Kč, určené na
provoz Linky bezpečí, z. s. v roce 2017.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
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6.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis ze Sociální komise rady města ve věci obsazení bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou
službou, Smetanova č. p. 694 v Hradci nad Moravicí.
b) odložila
rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v Domě s pečovatelskou službou,
Smetanova č. p. 694 v Hradci nad Moravicí.
c) uložila
prověřit u všech žadatelů (manželských párů) s trvalým pobytem v Hradci nad Moravicí a
jeho částech, zda je jejich zájem o umístění v dvoupokojovém bytě v DPS aktuální.
d) uložila
prověřit možnost korekce nájemní smlouvy pro byty v DPS tak, aby bylo možno nájemníky
umístit, resp. přemístit, dle velikosti bytu a počtu nájemníků.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

7.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
písemnou žádost Církevní základní školy svaté Ludmily Hradec nad Moravicí o pronájem
(výpůjčku) nebytových prostor (galerie) v 1. NP budovy Národní školy na Zámecké ul. čp.
313
b) vzala na vědomí
písemnou žádost Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí o pronájem jiného
nebytového prostoru (učebna) v 1. NP budovy Národní školy na Zámecké ul. čp. 313
c) odložila
rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor v 1. NP budovy Národní školy na Zámecké ul. čp.
313 v Hradci nad Moravicí na pozemku parc.č. 1346 k.ú. Hradec nad Moravicí
d) uložila
předložit na příštím jednání RM projekt stavebních úprav v souvislosti s jiným využitím
nebytových prostor (výstavní místnosti + příslušenství) v 1. NP budovy Národní školy na
Zámecké ul. čp. 313 v Hradci nad Moravicí na pozemku parc. č. 1346 k.ú. Hradec nad
Moravicí, dále předložit koncept nájemní smlouvy na pronájem těchto nebytových prostor a
vyúčtování služeb za rok 2016 (el.energie, teplo + TUV, vodné a stočné)
Z : vedoucí odboru majetku a investic

8.43.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
písemnou reakci žadatele pana P.B. na rozhodnutí rady města ze dne 10. 4. 2017 bod
9.42.2017/RM neschválit 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 (U Záviše).
Z : vedoucí odboru majetku a investic

9.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
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informace ved. OMI a starosty města o jednání s firmou Projekt 2010 s.r.o. a zástupci
SmVaK Ostrava a.s. ohledně prodloužení vodovodního řádu pro čp. 398, čp. 428 a čp. 458
na ul. Fučíkova a dále dokončení opravy komunikace Pod Hanuší po rekonstrukci
vodovodního řádu v této lokalitě.
b) uložila
starostovi města a ved. OMI svolat osobní jednání se zástupci a.s. SmVaK Ostrava a s
občany, kterých se prodloužení vodovodního řádu týká, za účelem dohody o realizaci a o
finančním zajištění akce, o jednání informovat na příštím jednání RM.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

10.43.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost pro a.s. LAMA CZECH, IČ: 25831739, se sídlem Hradec
nad Moravicí, Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění práva přístupu a
odstupu, příjezdu a odjezdu k pozemkům parc.č. 947/3 a parc.č. 947/7 k.ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví a.s. LAMA CZECH přes pozemky parc.č. 944/7 a parc.č. 947/8 k.ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu
15.000,-- Kč. Vypracování smlouvy zajistí žadatel, rovněž i úhradu správního poplatku za
zavkladování v KN.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušné smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

11.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o stavu 3 hrobů u hřbitovní kaple v Hradci nad Moravicí.
b) rozhodla
provést nezbytné opravy hrobů u hřbitovní kaple v Hradci nad Moravicí .
Z: vedoucí odboru majetku a investic + starosta

12.43.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
Nabídku firmy Dominotrans Opava s.r.o. na realizaci dopravního značení na ulici Žimrovická,
Stránka, Pod Kalvárií a v místní části Bohučovice.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

13.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Žádost o opravu místní komunikace v místní části Kajlovec.
b) uložila
Odboru majetku a investic zpracovat cenovou nabídku na opravu komunikace pozemek
parcela č. 11, k.ú. Kajlovec po projednání se žadateli.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
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14.43.2017/RM
Rada města
a) schválila
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hradec nad
Moravicí kategorie JPO II.
b) zplnomocnila
starostu města k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje podle části a) tohoto usnesení.
c) určila
jako osobu odpovědnou za řádné využití dotace a vyúčtování dotace pana Rostislava
Římského.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

15.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Předložený Znalecký posudek o stanovení ceny motorového vozidla Renault Trafic RZ
8T33586.
b) souhlasí
S prodejem výše uvedeného motorového vozidla za cenu 2 000,- Kč, což je cena o 15 300,Kč nižší než je cena uvedená v předloženém znaleckém posudku. Správní poplatek za
převod vozidla na nového majitele a ekologickou daň uhradí kupující.
c) uložila
Odboru majetku a investic nabídnout k prodeji motorové vozidlo Renault Trafic RZ 8T33586
za cenu uvedenou v bodě b) tohoto usnesení.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

16.43.2017/RM
Rada města
schválila
přijetí dotace na projekt s názvem: Tradice a zvyky v česko-polském pohraničí, reg. číslo
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000790 z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroreginu
Silesia, program Interreg V-A Česká republika – Polsko v max. výši za celý projekt 25 535,92
EUR (cca 689 469,84 Kč), z toho Město Hradec nad Moravicí 11 948,67 EUR (cca 322
614,09 Kč), z toho Baborow 13 587,25 EUR (366 855,75 Kč).
Z : Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic

17.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce bytu č. 8 v bytovém domě čp. 590".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce bytu č. 8 v bytovém domě čp. 590" zveřejnit opětovně
záměr na výběr zhotovitele uvedené stavby.
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Z: Ing.Josef Hennig, investiční technik

18.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Oprava povrchu zpevněných ploch ke koupališti".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava povrchu zpevněných ploch ke koupališti" zveřejnit opětovně
záměr na výběr zhotovitele uvedené stavby.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

19.43.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
Zůstatky bankovních účtů města Hradce nad Moravicí, včetně zůstatků všech fondů, úvěrů a
ostatních závazků ke dni 30.4.2017.
Z : vedoucí finančního odboru

20.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí ze dne 28. 8. 2015 na
vyřazení majetku, který má tato příspěvková organizace svěřen ve správě městem Hradec
nad Moravicí, v rozsahu dle seznamu předloženého v návrhu, a to z důvodu fyzického a
ekonomického znehodnocení.
b) schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, v rozsahu dle seznamu předloženého v
návrhu ze dne 28. 8. 2015.
c) vzala na vědomí
návrh příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí ze dne 27. 2. 2017 na
vyřazení majetku, který má tato příspěvková organizace svěřen ve správě městem Hradec
nad Moravicí, v rozsahu dle seznamu předloženého v návrhu, a to z důvodu fyzického a
ekonomického znehodnocení.
d) schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, v rozsahu dle seznamu předloženého v
návrhu ze dne 27. 2. 2017.
e) schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, z podrozvahové evidence města Hradec
nad Moravicí v rozsahu dle předloženého materiálu.
Z : místostarosta města

21.43.2017/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, ze dne
21. 4. 2017 na vyřazení majetku, který má toto příspěvková organizace svěřen ve správě
městem Hradec nad Moravicí, konkrétně Notebooku s inv. číslem PM 006151 (9 090 Kč) s
programem Windows 7 s inv. číslem PM 006161 (8 760 Kč) z důvodu odcizení neznámým
pachatelem dne 21. 3. 2015 a Notebooku s inv. číslem PM 006150 (9 090 Kč) z důvodu
neopravitelné závady.
b) schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, konkrétně Notebooku s inv.
číslem PM 006151 (9 090 Kč) s programem Windows 7 s inv. číslem PM 006161 (8 760 Kč)
z důvodu odcizení neznámým pachatelem dne 21. 3. 2015 a Notebooku s inv. číslem PM
006150 (9 090 Kč) z důvodu neopravitelné závady.
Z : místostarosta města

22.43.2017/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 podle předloženého a v materiálech rady města založeného návrhu.
Z : místostarosta města

23.43.2017/RM
Rada města
schválila
přijetí nefinanční dotace pro Městskou knihovnu a informační centrum Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvkovou organizaci z projektu "Česká knihovna" vypsaného
Moravskoslezskou zemskou knihovnou na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých
děl české literatury v objemu nejvýše 6 500 Kč.
Z : místostarosta města

24.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Silesia Art, z.ú., se sídlem Praha 7, U Smaltovny 9, IČ 035 87 631, ze dne 26. 4.
2017, o poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí na akci "Hradecký slunovrat", která se uskuteční ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2017.
b) vzala na vědomí
žádost paní Mgr. M.B., , bytem Hradec nad Moravicí, ze dne 4. 5. 2017, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 16 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na akci "Exotika
na dotek očima nejmenších", která se uskuteční dne 3. 6. 2017.
c) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 7 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Dechovému orchestru Hradec nad Moravicí spolku, se sídlem Hradec nad Moravicí,
Opavská 469, IČ 270 24 326, na dopravu hudebníků a hudebních nástrojů na mezinárodní
festival velkých dechových orchestrů, který se uskuteční dne 4. 6. 2017 v Bohumíně.
d) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 11 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí paní
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O.H., bytem Hradec nad Moravicí, zastupující Klub seniorů mladších na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s činností klubu a pořádáním zájezdu v roce 2017.
e) schválila
poskytnutí individuální dotace - daru ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Základní umělecké škole Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvkové organizaci, se
sídlem Háj ve Slezsku, Nádražní 11, IČ 478 13 539, na úhradu nákladů vzniklých v
souvislosti s vydáním publikace Hradec nad Moravicí a Ludwig van Beethoven.
f) neschválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
Silesia Art, z.ú., se sídlem Praha 7, U Smaltovny 9, IČ 035 87 631, na akci "Hradecký
slunovrat", která se uskuteční ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2017.
g) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 8 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí paní
Mgr. M.B., bytem Hradec nad Moravicí, na akci "Exotika na dotek očima nejmenších", která
se uskuteční dne 3. 6. 2017.
h) vzala na vědomí
žádost pana L.M.,bytem Hradec nad Moravicí, ze dne 10. 5. 2017, o poskytnutí individuální
dotace ve výši 6 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na akci Hudební minifestival
"To je jedno", která se uskuteční dne 9. 9. 2017.
ch) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 6 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí panu
L.M., bytem Hradec nad Moravicí, na akci Hudební minifestival "To je jedno", která se
uskuteční dne 9. 9. 2017.
i) zplnomocnila
starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv dle části c), d), e), g) a ch) tohoto usnesení.
Z : místostarosta města

25.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádosti Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne
5. 4. 2017 a 19. 4. 2017 o schválení přijetí darů.
b) souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 7 632 Kč Mateřskou školou Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvkovou organizací od Honebního společenstva Skřipov, se sídlem Skřipov
210, IČ 480 03 271, na základě darovací smlouvy. Přijatý finanční dar bude použit na
zkvalitnění a modernizaci vzdělávacích procesů dětí v MŠ Jakubčovice.
c) souhlasí
s přijetím daru spočívajícím v hračkách a pomůckách na předškolní vzdělávání Mateřskou
školou Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkovou organizací od Spolku rodičů a
přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí na základě darovací smlouvy. Přijatý finanční
dar bude použit pro účely předškolního vzdělávání.
Z : místostarosta města

26.43.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne
10. 5. 2017 o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro
školní rok 2017/2018.
b) povolila
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Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z
nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní rok 2017/2018 do počtu
nejvýše 28 dětí na 1 třídu mateřské školy.
Z : místostarosta města

27.43.2017/RM
Rada města
projednala
přerušení provozu Mateřské školy Žimrovice v době letních prázdnin od 1. 7. 2017 do 20. 8.
2017 z organizačních důvodů.
Z : místostarosta města

28.43.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
oznámení o konání cyklistického závodu "SILESIA bike marathon", který se uskuteční mimo
jiné na území města Hradec nad Moravicí dne 20. 5. 2017.
Z : místostarosta města

29.43.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vedení vodovodní a plynovodní
přípojky, dále vedení přípojky kanalizace dešťové a splaškové pro novostavbu RD na
pozemku parc.č. 135/1 k.ú. Žimrovice v jejich vlastnictví přes pozemek p.č. 253 k.ú.
Žimrovice 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 žadatelé.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení
Z : vedoucí odboru majetku a investic

30.43.2017/RM
Rada města
schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, z podrozvahové evidence
města Hradec nad Moravicí v rozsahu dle předloženého materiálu.
Z: místostarosta města

31.43.2017/RM
Rada města
schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
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organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, z podrozvahové evidence města
Hradec nad Moravicí v rozsahu dle předloženého materiálu.
Z : místostarosta města

32.43.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci vedoucí finančního odboru městského úřadu o zpracování jednotných zásad
provádění účetnictví příspěvkových organizací města Hradec nad Moravicí.
Z : vedoucí finančního odboru

33.43.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci o havarijním stavu opěrných kamenných zdí na Zámecké ulici v Hradci nad
Moravicí a návrh řešení vzniklé situace v návaznosti na jednání povodňové komise.
Z : starosta města

Zpracovala: Ing. Hana Vaculová, 18.5.2017
Ověřil:Jan Horák, v.r.

Mgr. Patrik Orlík,místostarosta města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

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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