Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

53.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

15.ledna 2018
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.53.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 53. radu města založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
2.53.2018/RM
Rada města
a) schválila
záměr města směnit část pozemku parc.č. 896/1 (zahrada) o výměře asi 100 m2 ve vlastnictví
fyzických osob za pozemek parc.č. 896/2 (zahrada) o stejné výměře ve vlastnictví města vše v k.ú.
Hradec nad Moravicí.
b) uložila
zveřejnit záměr města směnit pozemky dle části a) tohoto usnesení po stanovenou dobu na úřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup a předložit k rozhodnutí na zasedání ZM v měsíci
únoru 2018.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
3.53.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit nové ujednání o ceně dodávaného tepla pro celý rok 2018 firmou VEOLIA ČR, a.s. Region
Severní Morava, se sídlem Elektrárenská 5562/17, Ostrava-Třebovice (IČ: 45193410) podle
předloženého a v materiálech pro 53. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí založené návrhu.
b) rozhodla
schválit dohodu o poskytování rovnoměrných záloh za odběr tepelné energie podle předloženého
návrhu pro celý rok 2018.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu ujednání o ceně podle části a) tohoto usnesení a dohody o poskytování
záloh podle části b) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
4.53.2018/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 pozemek parc.č. KN 477/3 k.ú. Jakubčovice přes pozemek parc.č. KN 1199/2 (ostatní
plocha) v k.ú. Jakubčovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaný rozsah omezení obecního pozemku věcným břemenem činí 13 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.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic
5.53.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
vyřešit majetkoprávně narovnání dotčených pozemků po realizaci cyklostezky Hradec nad Moravicí Kajlovec s vlastníky pozemků, tj. Národní památkový ústav ČR, Lesy ČR, s.p. a příp. i Církevní základní
škola sv. Ludmily Hradec nad Moravicí pronájmem dotčených částí pozemků. Cena pronájmu bude
upřesněna při uzavírání smluv.
b) uložila
před uzavřením nájemní smlouvy informovat radu města o navržené ceně nájmu u jednotlivých
smluv.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemních smluv dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
6.53.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku Baard´s Band, z.s. o podnájem místnosti v 1. NP budovy Národní školy čp. 313 na
Zámecké ulici v Hradci nad Moravicí za účelem zkoušek hudebního tělesa a vyjádření nájemce, tj.
Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, zastoupenou ředitelkou Mgr. Scholzovou Martou.
b) rozhodla
souhlas s podnájmem dle části a) tohoto usnesení spolku Baard´s Band, z.s. neudělit.
c) rozhodla
schválit záměr města vypůjčit nebytové prostory v 1. NP obecní budovy č.p. 61 na Hradecké ul. v
Žimrovicích (společenská místnost) za účelem zkoušek hudebního tělesa vždy 1 x týdně, a to v pátek
od 19,30 hodin do 21,00 hodin.
d) uložila
zveřejnit záměr města vypůjčit nebytové prostory dle části c) tohoto usnesení po stanovenou dobu
na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup a předložit k rozhodnutí na příští schůzi
Rady města Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
7.53.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
petici 58 občanů části města Kajlovec ve věci obnovení lávky pro pěší přes potok Hradečná v Kajlovci.
b) souhlasí
s případným umístěním lávky pro pěší přes potok Hradečná v Kajlovci na obecních pozemcích parc.č.
184 (levý břeh) a parc.č. 160/1 (pravý břeh) vše v k.ú. Kajlovec s tím, že stavební řízení, včetně
vyjádření dotčených orgánů státní správy, zajistí stavebník a lávka pro pěší bude ve vlastnictví třetí
osoby.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
8.53.2018/RM
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Rada města
a) vzala na vědomí
předložené a v materiálech pro 53. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí založené vyúčtování lesní
činnosti za uplynulé období dle uzavřené smlouvy o spolupráci mezi městem Hradec nad Moravicí a
Opavskou lesní a.s.
b) uložila
vyúčtování provést v prvních měsících letošního roku na základě příslušných daňových dokladů
(faktur) jak ze strany Opavské lesní a.s., tak i města Hradec nad Moravicí a předložit Zastupitelstvu
města Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
9.53.2018/RM
Rada města
a) schválila
smlouvu o pachtu a provozování vodního díla vodovod Filipovice č. 00300144/SONP/OP/V/2017 mezi
městem Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, DIČ:
CZ00300144 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665.
b) zplnomocnila
starostu města podepsáním smlouvy o pachtu a provozování vodního díla dle bodu a) tohoto
usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
10.53.2018/RM
Rada města
a) projednala
žádost o vyřešení problému černé skládky na pozemku města - polní cesta na pozemku parcela č.
793/9, k.ú. Jakučovice.
b) neschválila
umístění DZ B 11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel doplněnou o dodatkovou tabulku E 13 Text
s textem Mimo dopravní obsluhu na pozemku parcela č. 793/9, k.ú. Jakubčovice, a umístění kamenů
na tomtéž pozemku za účelem jeho částečného zneprůjezdnění.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
11.53.2018/RM
Rada města
schválila
cenu za odprodej palivového dřeva z pokáceného stromu ve výši 710,- Kč včetně DPH.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
12.53.2018/RM
Rada města
a) projednala
žádost o umístění značky jednosměrný provoz v Žimrovicích mezi ulicemi Meleček - vedoucí od
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hasičské zbrojnice ke kapli - ul. Záhumenní.
b) neschválila
umístění DZ IP 4b - jednosměrný provoz (ze strany ulice Meleček) na pozemku parcela č. 252, k.ú.
Žimrovice a umístění DZ B2 zákaz vjezdu všech vozidel na pozemku parcela č. 248, k.ú. Žimrovice (ze
strany ulice Záhumenní).
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
13.53.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí ke dni 31.12.2017, včetně zůstatků úvěrů a
půjček.
Z: vedoucí finančního odboru
14.53.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout nebytový prostor – společenská místnost v budově Městského
úřadu Hradec nad Moravicí, 3. patro – za účelem tělovýchovy.
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
předložit k rozhodnutí na příští schůzi Rady města Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
15.53.2018/RM
Rada města
a) projednala
žádost stacionáře Stonožka Ostrava o finanční podporu (formou darovací smlouvy) rehabilitačního
centra pro hendikepované děti v obci Dívčí Hrad na Osoblažsku, které je určeno pro léčbu a
rehabilitaci.
b) schválila
uzavření darovací smlouvy na částku ve výši 2 000 Kč se stacionářem Stonožka Ostrava na základě
žádosti o finanční podporu rehabilitačního centra v obci Dívčí Hrad na Osoblažsku, které je určeno
pro léčbu a rehabilitaci hendikepovaných dětí.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
16.53.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
poděkování městu Hradec nad Moravicí za podporu Linky bezpečí, z. s. v roce 2017.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
17.53.2018/RM
Rada města
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a) schválila
ukončení nájemního poměru k bytu č. 4 na adrese Lidická 590, Hradec nad Moravicí, ke dni
31.1.2018.
b) uložila
investičnímu technikovi zajistit předběžnou nabídku na celkovou rekonstrukci bytu č. 4, Lidická ul.
590, Hradec nad Moravicí.
c) doporučila
seznámit členy zastupitelstva města Hradec nad Moravicí na příštím zasedání s předpokládanou výši
nákladů na celkovou rekonstrukci bytu a projednat další postup při správě předmětného bytu.
Z: Ivana Hyklová , referentka odboru majetku a investic
18.53.2018/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci do 69. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Integrovaný
záchranný systém, podvýzva č. 9 MAS OPAVSKO - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof 2018 na projekt: Specializovaná technika JSDH Jakubčovice – 2.
b) schválila
podání žádosti o dotaci do 69. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Integrovaný
záchranný systém, podvýzva č. 9 MAS OPAVSKO - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof 2018 na projekt: Specializovaná technika JSDH Hradec nad Moravicí.
Z: Ivana Hyklová , referentka odboru majetku a investic
19.53.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o opravě vodovodu v Žimrovicích, ulice Meleček.
b) nesouhlasí
s návrhem od společnosti SmVaK a.s.:
"Oprava povrchu nad výkopovou rýhou, po rekonstrukci vodovodu na ulici Meleček v Žimrovicích,
bude provedena formou obnovy stávajících konstrukčních vrstev s finální obrusnou vrstvou
zaválcováním recyklátu".
c) rozhodla
požádat společnost SmVaK a.s. o přesunutí opravy vodovodu na ulici Meleček v Žimrovicích na rok
2019.
d) rozhodla
zpracovat studii proveditelnosti odvodu vody z ulice Meleček v Žimrovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, referent odboru majetku a investic
20.53.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice v Jakubčovicích".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice v Jakubčovicích" na
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základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Agist s.r.o.
Nabídková cena: 5.474.720,- Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Agist s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, referent odboru majetku a investic
21.53.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na zjednosměrnění části ulice Na Tylovách
v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na zjednosměrnění části ulice Na Tylovách
v Hradci nad Moravicí.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Benpro s.r.o.
d) rozhodla
seznámit obyvatele ulice Na Tylovách v Hradci nad Moravicí s investičním záměrem opravy
komunikace (úsek od bývalého obchodu Lang ke hřbitovu), a přilehlého chodníku za účelem jejich
případných připomínek.
Z: Ing. Josef Hennig, referent odboru majetku a investic
22.53.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
znalecký posudek uměleckých děl ve vlastnictví města zpracovaný znalcem v oboru PhDr. Petrem
Pavliňákem v roce 2007.
b) schválila
Smlouvu o výpůjčce na 10 ks uměleckých děl Vincence Havla za účelem výstavy děl Vincence Havla v
jeho domě v Hradci nad Moravicí.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy o výpůjčce dle části b) tohoto usnesení.
Z: starosta města
23.53.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
vyhlásit Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových
aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2018.
b) schválila
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci dotačního programu
na rok 2018 včetně jejich příloh podle v materiálech Rady města Hradec nad Moravicí založeného
návrhu místostarosty města se zapracovanými pozměňovacími návrhy členů Rady města Hradec nad
Moravicí (snížení částky vyčleněné na dotace na 750 000 Kč, změna okruhu žadatelů).
c) schválila
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bodové hodnocení kritérií pro posuzování žádostí podaných v rámci dotačního programu pro rok
2018.
Z: místostarosta města
24.53.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost paní Mgr. Heleny Víchové ze dne 18. 12. 2017 zastupující Klub seniorů Žimrovice o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s
činností Klubu seniorů Žimrovice v roce 2018.
b) vzala na vědomí
žádost Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, z.s. ze dne 4. 1. 2018 o poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000
Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním
plesu při svíčkách, který se uskuteční dne 16. 2. 2018.
c) vzala na vědomí
žádost Spolku rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí ze dne 4. 1. 2018 o poskytnutí
individuální dotace ve výši 12 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s pořádáním tradičního maškarního karnevalu, který se uskutečnil dne 13. 1.
2018.
d) vzala na vědomí
žádost spolku Aktovka, z.s. ze dne 9. 1. 2018 o poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč z
rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním
maškarního plesu, který se uskuteční dne 11. 2. 2018.
e) vzala na vědomí
žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domoradovice ze dne 7. 1. 2018 o
poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním hasičského plesu, který se uskuteční ve dnech 27. 1. a 28.
1. 2018.
f) vzala na vědomí
žádost spolku FIT Sports Club, z.s., ze dne 5. 1. 2018 o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu
města Hradec nad Moravicí ve výši 25 000 Kč na projekt "Hradecké prázdniny se sportem příměstské tábory (12. ročník)" a ve výši 24 000 Kč na projekt "Hradec žije sportem".
g) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí paní Mgr.
Heleně Víchové zastupující Klub seniorů Žimrovice formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s činností Klubu seniorů Žimrovice v roce 2018.
h) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Klubu rodičů ZŠ
Žimrovice, z.s. formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním
plesu při svíčkách, který se uskuteční dne 16. 2. 2018.
ch) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 4 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Spolku rodičů a
přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s pořádáním tradičního maškarního karnevalu, který se uskutečnil dne 13. 1.
2018.
i) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku
Aktovka, z.s. formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním
maškarního plesu, který se uskuteční dne 11. 2. 2018.
j) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 500 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domoradovice formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu
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nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním hasičského plesu, který se uskuteční ve dnech 27. 1. a 28.
1. 2018.
k) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 8 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku FIT
Sports Club, z.s. na projekt "Hradecké prázdniny se sportem - příměstské tábory (12. ročník)" a
poskytnutí individuální dotace ve výši 8 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku FIT
Sports Club, z.s. na projekt "Hradec žije sportem".
Z: místostarosta města
25.53.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, územního odboru
Opava, obvodního oddělení Hradec nad Moravicí ze dne 21. 12. 2017 o zakoupení nové baterie a 2 ks
stylusů k laserovému měřiči TruCAM, který má od města Hradec nad Moravicí ve výpůjčce.
b) rozhodla
zakoupit novou baterii a 2 ks stylusů k laserovému měřiči TruCAM, který má ve výpůjčce Policie České
republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, obvodní oddělení
Hradec nad Moravicí.
c) rozhodla
požádat o finanční spoluúčast na nákupu nové baterie a 2 ks stylusů k laserovému měřiči TruCAM
jednotlivé obce, které se na pořízení laserového měřiče TruCAM podílely, a to společně s
rozúčtováním nákladů kalibrace v roce 2018.
Z: místostarosta města
26.53.2018/RM
Rada města
souhlasí
s přijetím účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 531 000 Kč
příspěvkovou organizací Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava
na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2018.
Z: místostarosta města
27.53.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
sdělení společnosti TQM - holding s.r.o. ze dne 4. 12. 2017 ohledně výše kompenzace (dotace) na
provoz veřejné silniční dopravy pro rok 2018.
Z: místostarosta města

28.53.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
trestní příkaz Okresního soudu v Opavě ze dne 19. 12. 2017, č.j. 2 T 120/2017-211, kterým byla městu
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Hradec nad Moravicí přiznána náhrada škody obviněným ve výši 2 980 Kč za poškození fasády
hasičské zbrojnice v Hradci nad Moravicí; se zbytkem svého nároku bylo město Hradec nad Moravicí
odkázáno na řízení občanskoprávní.
Z: místostarosta města
29.53.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o stavbě: "Zateplení a výměna oken bytového domu čp. 197 v Hradci nad Moravicí - II.
etapa".
b) schválila
vícepráce ve výši 56 759,09 Kč bez DPH na stavbě: "Zateplení a výměna oken bytového domu čp. 197
v Hradci nad Moravicí - II. etapa"
c) vzala na vědomí
informace týkající se opravy KD Benkovice (hromosvod).
Z: Ing. Josef Hennig, referent odboru majetku a investic
30.53.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravu chodníku kolem rybníka
Kajlovec.
b) rozhodla
na základě cenové nabídky uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a Ing. Petrem
Barandovski.
Z: Ing. Josef Hennig, referent odboru majetku a investic
Zpracovala: Ing. Hana Vaculová, 19.1. 2018

Ověřil:
Emil Hennig, člen rady města, 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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