Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

71.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.71.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 71. radu města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referent kanceláře tajemnice
2.71.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost, která má na základě Nájemní smlouvy ze dne 30. 09. 2011 pronajatý byt č. 8, v domě
s pečovatelskou službou č.p. 694, Smetanova ul., Hradec nad Moravicí, ohledně ukončení
nájmu v tomto bytě, z důvodů úmrtí nájemkyně.
b) schválila
ukončení nájmu v bytě č. 8, v domě s pečovatelskou službou č.p. 694, Smetanova ul., Hradec
nad Moravicí ke dni 31. 10. 2018
c) schválila
na základě návrhu sociální komise ze dne 10. 10. 2018 pronajmout byt č. 8, v domě s
pečovatelskou službou č.p. 694, Smetanova ul., Hradec nad Moravicí od 01. 11. 2018. V
případě, že nebude mít zájem postupuje na jeho místo zájemce na 2. místě atd.. Výše nájmu
bude činit 51,70 Kč/m2/měsíčně.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.71.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě KD Domoradovice - topení.
b) schválila
předložený soupis víceprací na stavbě KD Domoradovice - topení ve výši 64 613 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
HAJMA s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, referent odboru majetku a investic
4.71.2018/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce " Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Moravici - projektová
dokumentace".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Moravici - projektová
dokumentace" na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Nabídková cena: 289 800 Kč bez DPH
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností PONVIA CONSTRUCT
s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, referent odboru majetku a investic
5.71.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace týkající se přesunu knihovny do prostor bývalé restaurace v budově městského
úřadu Hradec nad Moravicí.
Ing. Josef Hennig, referent odboru majetku a investic
6.71.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o přesunu kina do prostor budovy č.p. 61 (obecní dům) v Žimrovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, referent odboru majetku a investic
7.71.2018/RM
Rada města
a) schválila
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2018 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hradec nad Moravicí
kategorie JPO II.
b) zplnomocnila
starostu města k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje podle části a) tohoto usnesení.
c) určila
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jako osobu odpovědnou za řádné využití dotace a vyúčtování dotace pana Rostislava
Římského.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
8.71.2018/RM
Rada města
a) projednala
žádost velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jakubčovice o pořízení vybavení hasičské
zbrojnice v Jakubčovicích.
b) schválila
pořízení vybavení hasičské zbrojnice Jakubčovice do výše 320 000,- Kč včetně DPH dle
přiloženého cenového návrhu.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
9.71.2018/RM
Rada města
projednala
žádost o souhlas s umístěním dřevostavby prodejny květin z části na pozemku parcela č. 894,
k.ú. Hradec nad Moravicí, ve vlastnictví města a žádost o vyčlenění dvou parkovacích míst na
parkovišti na pozemku parcela č. 1029/1, k.ú. Hradec nad Moravicí (ulice Lidická naproti
služebny Policie ČR).
b) nesouhlasí
s umístěným dřevostavby prodejny květin z části na pozemku parcela č. 894, k.ú. Hradec nad
Moravicí, ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
10.71.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zůstatky bankovních účtů ke dni 30.9.2018, včetně zůstatků půjček a úvěrů.
Z: vedoucí finančního odboru
11.71.2018/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 9/2018.
Z: vedoucí finančního odboru
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12.71.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
propachtovat tyto pozemky nebo jejich částí a.s. 1. Hradecká zemědělská, IČ: 63479401, se
sídlem Žižkova čp. 511, Hradec nad Moravicí:
v k.ú. Hradec nad Moravicí: parc.č. 1226/1 část o výměře 1863, parc.č. 1226/2 část o výměře
731 m2, parc.č. 1782/2 část o výměře 407 m2, parc.č. 1795 část o výměře 724 m2, parc.č.
1818 část o výměře 1153 m2, parc.č. 2022/3 část o výměře 112 m2, parc.č. 2129/21 o
výměře 186 m2, parc.č. 2155/2 část o výměře 706 m2, parc.č. 2162/1 část o výměře 405 m2,
parc.č. 2251/10 o výměře 1021 m2, parc.č. 2256/49 o výměře 906 m2, parc.č. 2256/56 o
výměře 1559 m2 a parc.č. 582/64 o výměře 245 m2
v k.ú. Jakubčovice parc.č. 1003/22 o výměře 5605 m2, parc.č. 1072/27o výměře 4446 m2,
parc.č. 1089/22 o výměře 2196 m2, parc.č. 1195 část o výměře 851 m2, parc.č. 135/5 o
výměře 79 m2 a parc.č. 287/24 o výměře 774 m2
v k.ú. Bohučovice parc.č. 1501/2 o výměře 166 m2 a parc.č. 530/2 část o výměře 20 m2
v k.ú. Benkovice parc.č.324/73 o výměře 1633 m2, parc.č.344/3 část o výměře 24 m2 a
parc.č.387/2 část o výměře 44 m2
v k.ú. Žimrovice parc.č. 1242 část o výměře 204 m2 a parc.č. 1489 část o výměře 1763 m2
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za cenu pachtu 3.075,-- Kč/hektar ročně. Ve
smlouvě o zemědělském pachtu zahrnout ujednání, že pachtýř zajistí trvalý přístup k
sousedním i přilehlým pozemkům ve vlastnictví třetích osob a dále umožní trvalý pohyb
turistům a ostatním návštěvníkům města.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu dle části a) tohoto usnesení
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
13.71.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost spočívající ve strpění vedení kanalizační přípojky pro RD
č.p. 52 na pozemku parc.č. 25 a parc.č. 26 k.ú. Benkovice ve vlastnictví žadatele přes
pozemek p.č. 270 (ostatní plocha) v k.ú. Benkovice 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: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
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14.71.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vodovodní přípojky pro RD čp. 22 v
jeho vlastnictví přes pozemek p.č. 137 (ostatní plocha) 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: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
15.71.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na zavedení vratné zálohy při pronajímání objektů města.
b) schválila
zavedení vratné zálohy při pronajímání objektů města ve výši 1 000 Kč.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
16.71.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na vyřazení majetku města podle předloženého a v materiálech pro 71. schůzi Rady
města Hradec
nad Moravicí založeného návrhu v celkové hodnotě 413 808,43 Kč.
b) schválila
vyřazení majetku města podle předloženého a v materiálech pro 71. Schůzi Rady města
Hradec nad Moravicí založeného návrhu v celkové hodnotě 413 808,43 Kč.
Z: tajemnice městského úřadu
17.71.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí ze dne 15. 10. 2018 na
vyřazení majetku, který má tato příspěvková organizace svěřen ve správě městem Hradec
nad Moravicí, v rozsahu dle seznamu předloženého k návrhu (celková pořizovací cena 175
714 Kč), a to z důvodu fyzického a ekonomického znehodnocení.
b) schválila
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vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, v rozsahu dle seznamu předloženého k
návrhu ze dne 15. 10. 2018 (celková pořizovací cena 175 714 Kč).
Z: místostarosta města
18.71.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, ze dne 12.
10. 2018 na vyřazení majetku, který má toto příspěvková organizace svěřen ve správě
městem Hradec nad Moravicí v rozsahu dle seznamu předloženého k žádosti (celková
pořizovací cena 130 491,77 Kč), a to z důvodu stáří a opotřebení.
b) schválila
vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřen ve správě příspěvková
organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava v rozsahu dle seznamu
předloženého k žádosti ze dne 12. 10. 2018 (celková pořizovací cena 130 491,77 Kč), a to z
důvodu stáří a opotřebení.
Z: místostarosta města
19.71.2018/RM
Rada města
schválila
plán zimní údržby místních komunikací města Hradec nad Moravicí ze dne 3.10.2018 dle
předloženého a v materiálech pro 71. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí předloženého
návrhu.
Z: místostarosta města
20.71.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě Rozšíření veřejného osvětlení Filipovice.
b) schválila
předložený soupis víceprací na stavbě Rozšíření veřejného osvětlení Filipovice ve výši 63
308,54 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
ALBREKO s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
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21.71.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis víceprácí na stavbě: Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší.
b) schválila
předložený soupis víceprací na stavbě Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší ve výši
19.872,65 Kč bez DPH.
d) rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Nosta
s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu e) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

Zpracovala: Jana Pastyříková, 24.10.2018

Ověřil:

Jan Horák, člen rady města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k bodu č. 11.71.2018/RM: Rozpočtové opatření č. 9/2018.

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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