Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

51.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.51.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 51. radu města založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
2.51.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci ohledně probíhajícího řízení u Magistrátu města Opavy, vodoprávního úřadu,
týkající se pozemků sousedících s vodním tokem Záviliší v Hradci nad Moravicí.
Z: starosta města
3.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Osadního výboru Domoradovice o řešení jižní "Záhumenní cesty" v Domoradovicích
včetně propočtu jednotlivých variant opravy.
b) rozhodla
vyzvat Osadní výbor Domoradovice k určení priorit investičních akcí veřejné infrastruktury na
území Domoradovic pro vypracování projektu.
Z: starosta města; vedoucí odboru majetku a investic
4.51.2017/RM
Rada města
revokovala
usnesení č.10.50.2017/RM na tento text:
a) vzala na vědomí
opravenou 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
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5.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložené varianty řešení jednosměrného provozu a parkování na ulicích Slezská, Pod
Hanuší a Na Tylovách.
b) rozhodla
předložit ke schválení zastupitelstvu města obě varianty řešení jednosměrného provozu na
ulicích Slezská, Pod Hanuší a jednosměrný provoz ulice Na Tylovách.
c) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků na ulicích
Slezská, Pod Hanuší, Nádražní, Na Tylovách.
d) schválila
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků na ulicích
Slezská, Pod Hanuší, Nádražní.
e) doporučila
jednat s projektantem o snížení ceny za inženýrskou činnost.
f) rozhodla
seznámit vlastníky domů a bytových jednotek v ulici Na Tylovách od č.p. 677 k č.p. 623
s možností řešení provozu a parkování v ulici Na Tylovách.
g) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
6.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o stavu plnění smlouvy na zpracování projektové dokumentace opravy
komunikace Jakubčovice.
b) rozhodla
v souladu s čl. XII. odst. 12.2 smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Hradec nad Moravicí a
Marcelem Schwanem ze dne 8. 11. 2016, vypovědět smlouvu o dílo.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
7.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Smuteční síně a návrh
jejího nového vzhledu (vizualizaci).
b) rozhodla
předložit návrh (vizualizaci) Smuteční síně na příštím jednání zastupitelstva města.
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Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
8.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k pronájmu bytu č. 8 v
bytovém domě č.p. 590, na Lidické ul. v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
uzavření nájemní smlouvy na byt. č. 8 v bytovém domě č.p. 590, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí se zájemcem, který podal dle vyhlášeních podmínek pro město finančně
nejvýhodnější nabídku nájmu.
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
9.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o ukončení nájemního poměru k bytu č. 17 v DPS Smetanova ul. 694, Hradec nad
Moravicí.
b) vzala na vědomí
žádost o směnu bytu za byt č. 17 v DPS Smetanova ul. 694, Hradec nad Moravicí.
c) vzala na vědomí
žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu k bytu č. 17v DPS, Smetanova ul. 694, Hradec nad
Moravicí, kterou zaslala dne 31. 10. 2017.
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
10.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o přidělení dotace na projekt: Multifunkční učebna pro polytechnickou a
praktickou výchovu včetně vybavení v ZŠ Žimrovice z Integrovaného regionálního programu,
výzvy MAS Opavsko ve výši 1 900 000,00 Kč, tj. 95 % z uznatelných nákladů projektu.
b) schválila
vyhlášení výběrového řízení na stavební práce projektu: Multifunkční učebna pro
polytechnickou a praktickou výchovu včetně vybavení v ZŠ Žimrovice.
Z: Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
11.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
nabídku LAMA energy a.s. na prodloužení doby trvání smlouvy o sdružených službách na
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dodávku plynu č. 1035000800 do 31.12.2018 a na snížení ceny plynu z částky 585,-- Kč/MWh
na částku 570,-- Kč/MWh a nebo prodloužení doby trvání smlouvy do 31. 12. 2019 a na
snížení ceny plynu z částky 585,-- Kč/MWh na částku 565,-- Kč/MWh.
b) schválila
nabídku LAMA energy a.s. na prodloužení doby trvání smlouvy o sdružených službách na
dodávku plynu č. 1035000800 do 31. 12. 2019 a na snížení ceny plynu z částky 585,-Kč/MWh na částku 565,-- Kč/MWh.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 4 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu dle
části a) tohoto usnesení.
d) vzala na vědomí
výsledek energetické soutěže na dodavatele elektrické energie pro odběratele město Hradec
nad Moravicí na období dalších dvou let ( tj. do 31. 12. 2019 ).
e) schválila
na základě výsledku energetické soutěže na dodavatele elektrické energie pro odběratele
Město Hradec nad Moravicí na období dalších dvou let ( tj. do 31. 12. 2019 ) firmu E.ON ČR,
s.r.o. České Budějovice, IČ: 25733591.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie dle
části d) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
12.51.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města směnit část pozemku p.č. 659/51 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře cca 890 m2 ve vlastnictví města za pozemek p.č. 1427 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 827 m2 a část pozemku p.č. 1011/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 63 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví fyzické osoby.
b) uložila
zveřejnit záměr města směnit pozemky dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit k rozhodnutí na prosincovém jednání
zastupitelstva města.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
13.51.2017/RM
Rada města
a) neschválila
záměr města prodat část pozemku parc.č. 3/1 (ostatní plocha) o výměře asi 200 m2 v k.ú.
Žimrovice.
b) uložila
předložit žádost k projednání na prosincovém jednání zastupitelstva města.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic
14.51.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky, dále
napojení na řád kanalizace splaškové, prodloužení stávající příjezdové komunikace včetně
příchodu, příjezdu, odchodu a odjezdu po ní pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 568/1
k.ú. Hradec nad Moravicí v jeho vlastnictví přes pozemek p.č. 313 (přípopjka vody a
kanalizace splaškové) a pozemek p.č. 581/1 (prodloužení komunikace včetně příchodu,
příjezdu, odchodu a odjezdu po ní) vše v k.ú. Hradec nad Moravici ve vlastnictví Města
Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč. Podmínkou je vypovězení
stávající nájemní smlouvy na pronájem zájmové části pozemku p.č. 581/1. 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
15.51.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky včetně
vodoměrné šachty, dále vedení přípojky kanalizace dešťové včetně revizní šachty pro
novostavbu RD na pozemku parc.č. 2366/1 k.ú. Kajlovec v jejich vlastnictví přes pozemek p.č.
236 k.ú. Kajlovec 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
16.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh Smlouvy o provedení elektronické aukce mezi Dražbyprost s.r.o. Ústí nad
Labem a Městem Hradec nad Moravicí ve věci prodeje nemovitostí (bývalá ZŠ a MŠ včetně
pozemků) v k.ú. Domoradovice.
b) schválila
předloženou smlouvu o provedení elektronické aukce mezi Dražbyprost s.r.o. Ústí nad
Labem a Městem Hradec nad Moravicí ve věci prodeje nemovitostí (bývalá ZŠ a MŠ včetně
pozemků) v k.ú. Domoradovice.
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c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
d) vzala na vědomí
výsledek elektronické aukce ve věci odkoupení pozemků v areálu bývalého ZD od vlastníka
včetně úhrady poplatku ve výši 49.000,-- Kč.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
17.51.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o užívání kulturních domů a kulturních místností, hasičských zbrojnic a domů s
pečovatelskou službou.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
18.51.2017/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 9/2017 ve výši 291 450 Kč v příjmech i výdajích.
Z: vedoucí finančního odboru
19.51.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí za období leden až říjen 2017 - Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený k 10/2017.
Z: vedoucí finančního odboru
20.51.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o průběhu jednání návrhů rozpočtů na rok 2018 u zřízených příspěvkových
organizací.
Z: vedoucí finančního odboru
21.51.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
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zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí ke dni 31.10. 2017, včetně zůstatků
úvěrů a půjček.
Z: vedoucí finančního odboru
22.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o projektu Dopravní terminál – nádraží.
b) schválila
prodloužení doby umístění reklamních zařízení prodejny Hruška o 2 roky tj. do 31.12. 2020.
Z: tajemnice městského úřadu
23.51.2017/RM
Rada města
schválila
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2017 uzavřené dne 30.12.2016 mezi Městem Hradec
nad Moravicí a Atelierem GHM veřejná obchodní společnost, se sídlem Englišova 1380/6,
746 01 Opava (IČ: 62255789) na akci" Veřejné prostranství nádraží v Hradci nad Moravicí územní studie".
Z: tajemnice městského úřadu
24.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o činnosti úřadu a o návrhu na personální řešení některých pracovních činností.
b) schválila
počet pracovních úvazků Městského úřadu Hradec nad Moravicí od 1.1.2018 na 21.
Z: tajemnice městského úřadu
25.51.2017/RM
Rada města
schválila
uzavření dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 1526306715 o pojištění majetku města Hradec
nad Moravicí a pojištění odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu, uzavřené se
společností Generali Pojišťovna a.s., kterým se aktualizuje pojistné krytí, čímž dochází k
navýšení ročního pojistného o částku 522 Kč na částku 264 475 Kč.
Z: místostarosta města
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26.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o nepřijetí individuální dotace ve výši 7 500 Kč z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí na vytištění série poštovních známek s památkami města Hradec nad Moravicí.
b) schválila
žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Domoradovice ze dne 19. 10. 2017 o poskytnutí
individuální dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s akcí Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu v
Domoradovicích, která se uskuteční dne 2. 12. 2017.
c) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí SH
ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Domoradovice formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s akcí Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu v
Domoradovicích, která se uskuteční dne 2. 12. 2017.
Z: místostarosta města
27.51.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost spolku Svatováclavský hudební festival z.s. ze dne 24. 10. 2017 o poskytnutí finanční
podpory ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na realizaci dvou koncertů.
Z: místostarosta města
28.51.2017/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 pro 51. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí
založeného návrhu.
Z: místostarosta města
29.51.2017/RM
Rada města
jmenovala
Ing. Janu Štenclovou a Ing. Jana Hrbáče členy Školské rady při Základní škole Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci.
Z: místostarosta města
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30.51.2017/RM
Rada města
a) projednala
vyjádření Školské rady při Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizaci, ze dne 25. 10. 2017 (doručený dne 27. 10. 2017), adresované Radě města Hradec
nad Moravicí.
b) projednala
zprávu o činnosti Školské rady při Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizaci, ze dne 23. 10. 2017 (doručenou dne 27. 10. 2017), adresovanou
Radě města Hradec nad Moravicí.
c) projednala
vyjádření Mgr. Radky Očadlíkové, ředitelky Základní školy Hradec nad Moravicí ze dne 1. 11.
2017 (doručené dne 6. 11. 2017), adresované Radě města Hradec nad Moravicí.
d) rozhodla
realizovat interpersonální koučink (mediaci) v příspěvkové organizaci Základní škola Hradec
nad Moravicí, okres Opava.
Z: místostarosta města
31.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace týkající se obnovy povinného ručení a havarijního pojištění pro rok 2018 se
společností Česká pojišťovna, a.s.
b) rozhodla
vypovědět pojistnou smlouvu č. 1903055515 uzavřenou mezi městem Hradec nad Moravicí a
společností Česká pojišťovna, a.s.
c) schválila
uzavření pojistné smlouvy mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Allianz
pojišťovna, a.s. týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
havarijního pojištění s účinností od 1. 1. 2018 podle nabídky předložené a založené v
materiálech pro 51. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta města
32.51.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace z jednání s Magistrátem města Opavy ve věci cyklostezky Hradec - Branka - Otice –
Opava.
b) rozhodla
doporučit, aby žadatelem o dotaci ve věci cyklostezky Hradec - Branka - Otice - Opava bylo
Statutární město Opava.
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Z: tajemnice městského úřadu
33.51.2017/RM
Rada města
rozhodla
uzavřít smlouvu o zprostředkování prodeje osobního vozidla MITSUBISHI L300, SPZ OPA 8034, mezi městem Hradec nad Moravicí a Autobazarem Dušan Ondrejo, se sídlem podnikání
Hradec nad Moravicí, Bohučovická 633, IČ 452 00 246.
Z: místostarosta města; ředitel TS Hradec nad Moravicí
Zpracovala: 16.11.2017, Ing. Hana Vaculová
Ověřil:
Emil Hennig, člen rady města, v.r.

Mgr. Patrik Orlík,místostarosta města, vr.

Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k bodu č. 18.51.2017/RM – rozpočtové opatření č. 9/2017

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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