Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

47.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.47.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 47. radu města založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
2.47.2017/RM
Rada města
schválila
smlouvu č. ERS-CZ/2017/790 - o financování mikroprojektu typu A realizovaného v rámci "Fondu
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia" v programu Interreg VA-Česká republika-Polsko,
projekt: Tradice a zvyky v česko-polském pohraničí, číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000790.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.47.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, Hradec nad Moravicí.
b) odložila
své rozhodnutí ve veřejné zakázce: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, Hradec nad
Moravicí o výběru nejvhodnější nabídky po prověření, zda předmětné nabídky jsou v souladu se
zadávací dokumentací výběrového řízení.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.47.2017/RM
Rada města
schválila
zajištění finančních prostředků na realizaci akce: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
nad rámec poskytnuté dotace.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.47.2017/RM
Rada města
a) schválila
přijetí dotace na projekt: Obnova hřbitova, k.ú. Jakubčovice - středová komunikace z rozpočtu
Ministerstva zemědělství, program 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků v max.
výši 397 555,00 Kč, tj. 70% z uznatelných nákladů projektu.
b) uložila
vedoucímu odboru majetku a investic jednat s vlastníky okolních pozemků ohledně možnosti
rozšíření hřbitova.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic; Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.47.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vedení vodovodní a plynovodní přípojky,
dále vedení elektropřípojky a sjezd na pozemek pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 477/3 k.ú.
Jakubčovice v jeho vlastnictví přes pozemek p.č. 1199/2 k.ú. Jakubčovice ve vlastnictví Města Hradec
nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč za podmínky, že stavebník bude respektovat při
realizaci inženýrských sítí a sjezdu připravované rozšíření obecní cesty. 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
7.47.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění zemního kabelového
vedení VN 22 kV pro rozšíření distribuční sítě v k.ú. Hradec nad Moravicí přes pozemek parc.č. KN
1960 (ostatní plocha, neplodná půda) 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 cca 44 m2. 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
8.47.2017/RM
Rada města
rozhodla
ukončit pronájem části pozemku parc.č. 981/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Hradec nad
Moravicí o výměře 15 m2, sjednaný nájemní smlouvou č. 60000201119 ze dne 7. 11. 2011, s
nájemcem v souladu s čl. III. výše citované smlouvy. Užívání pozemku řešit dle platné obecně závazné
vyhlášky města.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
9.47.2017/RM
Rada města
a) schválila
záměr města pronajmout (propachtovat) jednotlivé části pozemku parc.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Žimrovice.
b) uložila
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zveřejnit záměr města pronajmout (propachtovat) pozemky dle části a) tohoto usnesení po
stanovenou dobu na úřední desce a internetu a předložit na příštím jednání RM k rozhodnutí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
10.47.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace vedoucího odboru majetku a investic o době platnosti uzavřených smluv o provozování
plynových kotelen, nájmu technologického zařízení a nebytových prostor mezi společností Veolia
Energie ČR, a.s. a městem Hradec nad Moravicí.
b) uložila
na schůzi rady města v měsíci říjnu 2017 podat informace o připravované úpravě jednotlivých smluv
včetně snížení ceny tepla po návratnosti investic společnosti Veolia Energie ČR, a.s. do rekonstrukce
plynových kotelen.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
11.47.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
doporučení sociální komise ohledně způsobu přidělení rekonstruovaného nájemního bytu č. 8 na
Lidické ul. č.p. 590 v Hradci nad Moravicí
b) rozhodla
přidělit byt č. 8 na Lidické ul. č.p. 590 v Hradci nad Moravicí za níže uvedených podmínek:
- Žádosti o byt se budou podávat na jednotném formuláři "Žádost o přidělení městského bytu" (vzor
žádosti bude k dispozici na internetových stránkách města, či v podatelně města).
- Na webových stránkách města, na úřední desce a v místním tisku budou uveřejněny informace o
záměru pronajmout byt ve vlastnictví města.
- Budou stanoveny minimálně dva termíny prohlídky bytu, které budou uveřejněny na webových
stránkách města.
- Nabídky budou hodnoceny dle níže popsaných kritérií:
• na nejvyšším místě se umístí nabídka s nejvyšší nabízenou cenou nájmu
• v případě rovnosti nabídek má přednost žádost s dřívějším datem a časem doručení na MěÚ Hradec
nad Moravicí
- Nejnižší výše nájemného je stanovena ve výši 4 000,00 Kč/ měsíčně.
- Vratná kauce bude stanovena na dvojnásobek měsíčního nájemného.
- Do výběrového řízení bude zařazena pouze písemná žádost fyzické osoby (v případě manželů, či
registrovaných partnerů, podává žádost vždy jeden z nich).
Z: vedoucí odboru majetku a investic
12.47.2017/RM
Rada města
b) schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností CONCH s.r.o., IČ:
29387302.
b) schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností REBYD MV s.r.o.,IČ:
25871838.
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c) schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Albreko s.r.o., IČ:
25371517.
d) schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Michal Schaffartzik
s.r.o., IČ: 06044492.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
13.47.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
opětovnou žádost o přemístění pamětního kříže v Jakubčovicích.
b) neschválila
přemístění pamětního kříže v Jakubčovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
14.47.2017/RM
Rada města
schválila
Pokyn č. 1/2017 o evidenci movitého majetku, odepisování majetku, vyřazení a inventarizaci majetku
u zřízených příspěvkových organizací.
Z: vedoucí finančního odboru
15.47.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
projednání individuální slevy na bankovních poplatcích k účtu 1846386319/0800 u České spořitelny
a.s. ve výši 50 % s dobou platnosti 1 rok (od 1.9.2017 do 31.8.2018).
Z: vedoucí finančního odboru
16.47.2017/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 6/2017.
Z: vedoucí finančního odboru
17.47.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí v Kč ke dni 31.8.2017, včetně zůstatků úvěrů a
půjček.
Z: vedoucí finančního odboru
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18.47.2017/RM
Rada města
schválila
pravidla pro vylepení volebních plakátů v rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, konané ve dnech 20.– 21. 10. 2017 dle přílohy tohoto bodu.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
19.47.2017/RM
Rada města
a) schválila
finanční dar pro Charitu Opava, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava - Jaktař, IČO: 439 645 91,
zastoupenou ředitelem Janem Hanušem, ve výši 3 000 Kč. Peněžní částka bude využita výhradně k
charitativním účelům.
b) souhlasí
s podpisem darovací smlouvy uzavřené mezi městem Hradec nad Moravicí a Charitou Opava dle
bodu a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
20.47.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí spolek ze dne 28. 8. 2017 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s
pořízením obleků pro členy orchestru.
b) rozhodla
předložit žádost spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí spolek ze dne 28. 8. 2017 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s
pořízením obleků pro členy orchestru k projednání Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí, neboť
případné poskytnutí individuální dotace v částce vyšší než 29 455 Kč danému subjektu je s ohledem
na ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v
jeho vyhrazené pravomoci.
Z: místostarosta
21.47.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres
Opava, o povolení instalace Výstavy na stromech ve dnech 7. až 14. 10. 2017 před budovou
Národního domu v Hradci nad Moravicí (na ulici Podolská).
b) povolila
konání Výstavy na stromech ve dnech 7. až 14. 10. 2017 před budovou Národního domu v Hradci nad
Moravicí (na ulici Podolská).
Z: místostarosta
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22.47.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o jednání k rekonstrukci smuteční síně v Hradci nad Moravicí.
b) rozhodla
řešit variantu I - rekonstrukce stávajícího objektu bez venkovního výtahu, terénních úprav, vnitřního
výtahu a bez lednice.
Z: tajemnice městského úřadu
Zpracovala: Ing. Hana Vaculová, 6.9.2017

Ověřil : Ing. František Sonnek, v.r.

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

Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k usnesení č. 16.47.2017/RM - Rozpočtové opatření č. 6/2017

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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