Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

58.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

18. dubna 2018
v zasedací místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.58.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dopis architektů Krčmářových ohledně zpracování projektu Smuteční síně v Hradci nad
Moravicí.
b) rozhodla
ukončit smlouvu, uzavřenou mezi městem Hradec nad Moravicí a architekty Krčmářovými,
týkající se zpracování projektové dokumentace Smuteční síně v Hradci nad Moravicí
dohodou s finančním narovnáním ve výši 20 000 Kč.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
2.58.2018/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 objektu MŠ Bohučovice".
b) rozhodla
zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy objektu MŠ Bohučovice".
c) rozhodla
opětovně zveřejnit záměr města na výběr zhotovitele.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
3.58.2018/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 interiéru KD Benkovice".
b) rozhodla
zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku "Oprava interiéru KD Benkovice"
c) rozhodla
opětovně zveřejnit záměr města na výběr zhotovitele.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
4.58.2018/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 chodníků v lokalitě Pod Hanuší".
b) rozhodla
věc předložit k projednání Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí na jeho nejbližším
zasedání.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
5.58.2018/RM
Rada města
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a) rozhodla
schválit záměr města propachtovat pozemek parc.č. 625/30 - orná půda o výměře 1269 m2 v
k.ú. Hradec nad Moravic.í
b) uložila
zveřejnit záměr města propachtovat pozemek dle části a) tohoto usnesení po stanovenou
dobu na úřední desce a internetu a předložit na příští schůzi Rady města Hradec nad
Moravicí k rozhodnutí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
6.58.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh Smlouvy o dílo č. S18-012, zpracovanou panem Martinem Mecou, Na Samotě 59,
Velké Heraltice, IČ: 73935727 na renovaci oken budovy Městského úřadu Hradec nad
Moravicí, zpracovatel bude zajišťovat i samotnou realizaci.
Rada města nepřijala tento návrh usnesení:
Citace usnesení:

„6.58.2018/RM
Rada města
b) rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a panem Martinem Mecou, Na
Samotě 59, Velké Heraltice, IČ: 73935727, na renovaci oken a dveří budovy Městského
úřadu Hradec nad Moravicí.
c) uložila
připravit návrh Smlouvy o dílo dle části b) tohoto usnesení a předložit na květnové schůzi
Rady města Hradec nad Moravicí.“
Z: vedoucí odboru majetku a investic
7.58.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
písemnou výpověď nájemní smlouvy č. 6000201516 ze dne 30. 10. 2015 na pronájem
nebytových prostor v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí (pekárna) ke dni 31. 3.
2018.
b) rozhodla
ukončit nájemní vztah, sjednaný nájemní smlouvou uvedenou v části a) tohoto usnesení, v
souladu s čl. III., odst. 2, dohodou ke dni 30. 4. 2018, neuhrazený nájem doplatit ze složené
tříměsíční kauce.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
8.58.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace týkající se připojištění nástaveb na riziko pracovního stroje společností Generali
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Pojišťovna a.s.
b) schválila
uzavření pojistné smlouvy mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Generali
Pojišťovna a.s. týkající se připojištění nástaveb (sypač a radlice včetně upínací desky) na
riziko pracovního stroje s účinností od 12. 4. 2018 podle nabídky předložené a založené v
materiálech pro 58. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta města
9.58.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravu mostu přes řeku
Moravicí.
b) odložila
schválení cenové nabídky na příští schůzi Rady města Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
10.58.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 85/2018/INV/He.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu b) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
11.58.2018/RM
Rada města
souhlasí
s přijetím účelově určené dotace z grantového programu VISK 9 pro rok 2018 ve výši 16 000
Kč příspěvkovou organizací Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí,
okres Opava na aktualizaci a synchronizaci záznamů národních aktivit.
Z: místostarosta města
12.58.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost subjektu Silesia Art, z.ú. ze dne 9. 4. 2018 o poskytnutí individuální dotace ve výši 20
000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na akci s názvem Hradecký slunovrat 2018,
která se uskuteční ve dnech 29. 6. 2018 a 30. 6. 2018.
b) neschválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
subjektu Silesia Art, z.ú. formou veřejnoprávní smlouvy na akci s názvem Hradecký slunovrat
2018, která se uskuteční ve dnech 29. 6. 2018 a 30. 6. 2018.
c) vzala na vědomí
žádost pana Bc. Lukáše Machury ze dne 11. 4. 2018 o poskytnutí individuální dotace ve výši
25 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na projekt s názvem Za kulturou k
pivovarským sklepům.
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d) neschválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí panu
Bc. Lukáš Machurovi formou veřejnoprávní smlouvy na projekt s názvem Za kulturou k
pivovarským sklepům.
Z: místostarosta města
13.58.2018/RM
Rada města
a) schválila
přijetí dotace na realizaci projektu s názvem: Kouzelný svět filmových pohádek, Hradec nad
Moravicí z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 110 500,00 Kč.
b) schválila
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu:
Kouzelný svět filmových pohádek, Hradec nad Moravicí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
14.58.2018/RM
Rada města
a) schválila
předložený návrh víceprací na stavbě oprava kanalizace Bohučovice.
b) rozhodla
uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
Vodostav.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku dle bodu b) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

Zpracovala:Jana Pastyříková, 23.4. 2018

Ověřil:
Jan Horák, 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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