Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

54.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :

1.54.2018/RM
Rada města
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 54. radu města založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu

2.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o potřebě upravit stávající archív v objektu městského úřadu v souvislosti s GDPR
(nová směrnice EU o ochraně osobních údajů) a z důvodu trvalého zvyšování počtu ukládané
spisové dokumentace stavebního úřadu.
b) schválila
pokračování v přípravě navrhovaného řešení - zadat zpracování projektu pro úpravy
stávajícího archívu + rozpočet - podle předloženého návrhu.
Z: tajemnice městského úřadu

3.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Oprava kanalizace Jakubčovice".
c) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava kanalizace Jakubčovice" na základě doporučení výběrové komise
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BERKASTAV s.r.o.
Nabídková cena: 443 462,4 Kč bez DPH.
d) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností BERKASTAV s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
b) rozhodla
vyřadit společnost Rosis s.r.o. z uvedené veřejné zakázky z důvodu prodlení této společnosti
s jinou zakázkou pro zadavatele.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
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4.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné
zakázce "Obnova hřbitova, k. ú. Jakubčovice - středová komunikace".
c) rozhodla
ve veřejné zakázce "Obnova hřbitova, k. ú. Jakubčovice - středová komunikace" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče INTERGASSERVIS
Opava s.r.o.
Nabídková cena: 401 393,- Kč bez DPH.
d) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností INTERGASSERVIS
Opava s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
b) rozhodla
vyřadit společnost SASASTAV GROUP s.r.o. z uvedené veřejné zakázky z důvodu nesplnění
požadovaných referencí předchozích staveb.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

5.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o veřejné zakázce "Dopravní terminál Hradec nad Moravicí - projektová
dokumentace".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Dopravní terminál Hradec nad Moravicí - projektová dokumentace"
zveřejnit opětovně záměr na zpracovatele projektové dokumentace.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

6.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Oprava opěrné zdi na ulici Zámecká".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava opěrné zdi na ulici Zámecká" na základě doporučení výběrové
komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče After mining, a.s.
Nabídková cena: 1 622 620,12 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností After mining, a.s.
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d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

7.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě "Zateplení a výměna oken bytového domu čp. 197 v
Hradci nad Moravicí - II.etapa".
b) vzala na vědomí
vyjádření projektanta k předloženému soupisu víceprací.
c) schválila
předložený soupis víceprací na stavbě "Zateplení a výměna oken bytového domu čp. 197 v
Hradci nad Moravicí - II.etapa".
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

8.54.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
vyjádření (dopis) od zpracovatelů projektové dokumentace na rekonstrukci Smuteční síně v
Hradci nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

9.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace ohledně investice týkající se hřiště u Základní školy v Hradci nad Moravicí.
b) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na víceúčelové hřiště u Základní
školy v Hradci nad Moravicí.
c) schválila
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na víceúčelové hřiště u Základní
školy v Hradci nad Moravicí.
d) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a Ing. Zdeňkem Heinzem.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
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10.54.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit nové ujednání o ceně dodávaného tepla pro smlouvy č. 53351 a č. 41430 pro celý
rok 2018 s firmou VEOLIA ČR, a.s. Region Severní Morava, se sídlem Elektrárenská 5562/17,
Ostrava-Třebovice (IČ: 45193410) podle předloženého a v materiálech pro 54. schůzi Rady
města Hradec nad Moravicí založené návrhu.
b) rozhodla
schválit dohodu o poskytování rovnoměrných záloh u smlouvy 53351 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

11.54.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky pro
novostavbu RD na pozemku parc.č. 655/4 k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví žadatele
přes pozemek p.č. 421 k.ú. Hradec nad Moravicí 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 od boru majetku a investic

12.54.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení podzemní
přípojky NN pro novostavbu RD na pozemku parc.č. KN 266/1 k.ú. Kajlovec přes pozemek
parc.č. KN 236 (ostatní plocha) v k.ú. Kajlovec ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu
5.000,00 Kč bez DPH. 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
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13.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
odpovědi některých vlastníků řadových rodinných domů v ul. Na Tylovách v Hradci nad
Moravicí ohledně výzvy města k majetkoprávnímu vypořádání užívání obecních pozemků
před jejich řadovými rodinnými domy.
b) odložila
rozhodnutí o majetkoprávním narovnání užívání obecních pozemků v lokalitě Na Tylovách
(předzahrádky u řadových rodinných domů) do konce dubna 2018.
c) uložila
provést šetření dne 26. 3. 2018 na místě samém za účelem objektivního posouzení a
rozhodnutí pro vyřešení užívání obecních pozemků v této lokalitě.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

14.54.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat oplocenou část pozemku parc.č. 581/1 (zastavěná plocha a
nádvoří) k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře cca 100 m2.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat část pozemku dle části a) tohoto usnesení na úřední desce
(fyzicky i digitálně) a internetu (elektronicky na webových stránkách města) a předložit s
kladným doporučením rady města k rozhodnutí na příštím zasedání Zastupitelstva města
Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

15.54.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
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 hod. do 21,00 hod. na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o výpůjčce dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

16.54.2018/RM
Rada města
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a) rozhodla
pronajmout nebytový prostor (společenskou místnost) ve IV. NP budovy MěÚ Hradec nad
Moravicí, Opavská ul. čp. 265 o výměře cca 50 m2 pravidelně 1 x týdně v úterý od 18,30 hod.
do 19,30 hod. za účelem tělovýchovy - vedení lekcí jógy na dobu určitou do 30. 6. 2018, cena
nájmu je stanovena dle schváleného ceníku na 100,-- Kč/hod.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

17.54.2018/RM
Rada města
schválila
uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603368962 mezi městem Hradec nad Moravicí a
společností Kooperativa pojišťovna a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ 471 16 617, o
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Z: místostarosta města

18.54.2018/RM
Rada města
vydala
nařízení města Hradec nad Moravicí č. 1/2018, kterým se mění nařízení města Hradec nad
Moravicí č. 1/2017, o vymezení oblastí města Hradec nad Moravicí, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
Z: místostarosta města
__________________________________________________________________________
19.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, se sídlem Hradec nad
Moravicí, Opavská 228, IČ 751 23 959, ze dne 26. 1. 2018, o schválení čerpání částky ve výši
100 000 Kč z investičního fondu této příspěvkové organizace na nákup investičního majetku
(nákup žacího stroje - traktorku pro údržbu zeleně).
b) schválila
čerpání částky ve výši 100 000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Technické
služby Hradec nad Moravicí, se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská 228, IČ 751 23 959, pro
rok 2018 na nákup investičního majetku (nákup žacího stroje - traktorku pro údržbu zeleně).
Z: místostarosta města
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20.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci, že den 31. 7. 2018 je posledním dnem šestiletého období výkonu práce Mgr.
Davida Šroma na pracovním místě ředitele Základní školy a Mateřské školy Žimrovice.
b) rozhodla
pozvat Mgr. Davida Šroma, ředitele Základní školy a Mateřské školy Žimrovice na příští schůzi
Rady města Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta města

21.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost paní Heleny Řemelkové (Klub starších seniorů) ze dne 17. 1. 2018 o poskytnutí
individuální dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s činností Klubu starších seniorů v roce 2018.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí paní
Heleně Řemelkové (Klub starších seniorů) formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s činností Klubu starších seniorů v roce 2018.
c) vzala na vědomí
žádost spolku SLEZSKÝ SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, z.s. ze dne 18. 1. 2018 o poskytnutí
individuální dotace ve výši 40 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s činností spolku SLEZSKÝ SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH,
z.s. v roce 2018.
d) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
spolku SLEZSKÝ SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, z.s. formou veřejnoprávní smlouvy na
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s činností spolku SLEZSKÝ SVAZ ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH v roce 2018.
e) vzala na vědomí
žádost pana Winfrieda Kowala (Klub DOMOSENO - Senioři Domoradovice a Břemí) ze dne 18.
1. 2018 o poskytnutí individuální dotace ve výši 16 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s činností Klubu DOMOSENO - Senioři
Domoradovice a Břemí v roce 2018.
f) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 12 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí panu
Winfriedovi Kowalovi (Klub DOMOSENO - Senioři Domoradovice a Břemí) formou
veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s činností Klubu
DOMOSENO - Senioři Domoradovice a Břemí v roce 2018.
g) vzala na vědomí
žádost paní Marie Žídkové (Klub žen Jakubčovice) ze dne 22. 1. 2018 o poskytnutí
individuální dotace ve výši 20 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
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nákladů vzniklých v souvislosti s činností Klubu žen Jakubčovice v roce 2018.
h) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 18 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí paní
Marii Žídkové (Klub žen Jakubčovice) formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s činností Klubu žen Jakubčovice v roce 2018.
ch) vzala na vědomí
žádost paní Oldřišky Heinzové (Klub mladších seniorů) ze dne 18. 1. 2018 o poskytnutí
individuální dotace ve výši 16 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s činností Klubu mladších seniorů v roce 2018.
i) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 12 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí paní
Oldřišce Heinzové (Klub mladších seniorů) formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s činností Klubu mladších seniorů v roce 2018.
j) vzala na vědomí
žádost spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žimrovice ze dne 29. 1. 2018 o poskytnutí
individuální dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s pohřbem pana Jiřího Kříže, starosty SDH Žimrovice, který se
uskutečnil dne 24. 1. 2018.
k) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žimrovice formou veřejnoprávní smlouvy na
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pohřbem pana Jiřího Kříže, starosty SDH Žimrovice,
který se uskutečnil dne 24. 1. 2018.
l) vzala na vědomí
žádost paní Jany Zagurové (Klubu "Filipky") ze dne 31. 1. 2018 o poskytnutí individuální
dotace ve výši 4 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v
souvislosti s činností Klubu "Filipky" v roce 2018.
m) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 4 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí paní
Janě Zagurové (Klub "Filipky") formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů vzniklých v
souvislosti s činností Klubu "Filipky" v roce 2018.
n) vzala na vědomí
žádost spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí spolek ze dne 1. 2. 2018 o poskytnutí
individuální dotace ve výši 7 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s dopravou na festival v Bohumíně a Krzyžanowicích (PL),
který se uskuteční dne 10. 6. 2018.
o) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 7 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku
Dechový orchestr Hradec nad Moravicí spolek formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s dopravou na festival v Bohumíně a Krzyžanowicích (PL),
který se uskuteční dne 10. 6. 2018.
p) vzala na vědomí
žádost spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí ze dne 3. 2. 2018 o
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na
zakoupení věcného daru do tomboly hasičského plesu, který se uskuteční dne 23. 2. 2018.
r) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí formou veřejnoprávní smlouvy na
zakoupení věcného daru do tomboly hasičského plesu, který se uskuteční dne 23. 2. 2018.
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s) vzala na vědomí
žádost spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ Hradec nad Moravicí ze dne 8. 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 plesu SRPŠ, který se uskuteční dne 24. 2. 2018.
t) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku
Spolek rodičů a přátel ZŠ Hradec nad Moravicí formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním plesu SRPŠ, který se uskuteční dne 24. 2. 2018.
u) vzala na vědomí
žádost spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Jakubčovice ze dne 2. 2.
2018 o poskytnutí individuální dotace ve výši 17 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí na pořízení prezentační techniky pro ZO ČZS Jakubčovice.
v) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 17 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Jakubčovice formou
veřejnoprávní smlouvy na pořízení prezentační techniky pro ZO ČZS Jakubčovice.
w) vzala na vědomí
žádost spolku Klub rodičů ZŠ Žimrovice, z.s. ze dne 31. 1. 2018 o poskytnutí individuální
dotace ve výši 15 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých
v souvislosti s pořádáním akce "Vítání jara", která se uskuteční ve dnech 16. až 18. 3. 2018.
x) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 12 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
spolku Klub rodičů ZŠ Žimrovice, z.s. formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s pořádáním akce "Vítání jara", která se uskuteční ve dnech 16. až 18.
3. 2018.
Z: místostarosta města
___________________________________________________________________________
22.54.2018/RM
Rada města
souhlasí
s přijetím daru spočívajícím v 10 ks dřevěných palet příspěvkovou organizací Základní škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava od společnosti Pila Karel Vlček s.r.o., se sídlem Branka u
Opavy, č.p. 258, IČ 014 51 430, na základě darovací smlouvy, za účelem realizace relaxačních
koutků na chodbách školy.
Z: místostarosta města

23.54.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenové nabídky na zhotovení venkovního orientačního systému města.
b) schválila
cenovou nabídku na zhotovení venkovního orientačního systému města firmy Pavel Strakoš
(Pasířství Hradec nad Moravicí).
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c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a panem Pavlem Strakošem
(Pasířství Hradec nad Moravicí).
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
24.54.2018/RM
Rada města
a) zrušila
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm h.) z.č. 128/2000 Sb. o obcích Sportovní komisi
Rady města Hradec nad Moravicí s účinností od 5.2.2018.
b) uložila
přizvat předsedy ostatních Komisí Rady města Hradec nad Moravicí na příští schůzi rady
města k prezentaci jejich činnosti.
Z : tajemnice městského úřadu
Zpracovala: Ing. Hana Vaculová, 7.2. 2018
Ověřil:

MUDr. Pavel Selingr, 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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