Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

67.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.67.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 67. radu města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
2.67.2018/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 7/2018 v celkové výši 414 450 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
3.67.2018/RM
Rada města
a) schválila
odpis pohledávky ve výši 7 549 Kč - dlužné nájemné za období duben až červenec 2009,
evidované u bytu na ulici Opavská 265, Hradec nad Moravicí.
b) schválila
odpis pohledávky ve výši 25 541 Kč - dlužné nájemné za období 2/2006, 5/2006,7/2006,
8/2006, 9/2006, 10/2006, 12/2006, 1/2007, 3-8/2007 a vyúčtování služeb za rok 2007,
evidované na bytu ulice Lidická 590, Hradec nad Moravicí.
c) schválila
odpis pohledávky ve výši 5 402 Kč - vyúčtování služeb za rok 2015, evidované v bytovém
domě na ulici Opavská 197, Hradec nad Moravicí
d) schválila
odpis pohledávky ve výši 1 058 Kč - nájem 4/2016, evidovaný v bytovém době na ulici
Opavská 197, Hradec nad Moravicí.
e) schválila
odpis pohledávky ve výši 1 640 Kč - vyúčtování služeb 2007, evidované v bytovém domě Na
Tylovách 715, Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí finančního odboru
4.67.2018/RM
Rada města
a) schválila
odpis pokuty za přestupek ve výši 5000 Kč a nákladů řízení ve výši 1000 Kč za přestupek
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vedený pod sp.zn.PŘ 2/12 uložené rozhodnutím Komise k projednávání přestupků Města
Hradec nad Moravicí z důvodu neekonomické vymahatelnosti.
b) schválila
odpis pokuty za přestupek ve výši 500 Kč a nákladů řízení ve výši 1000 Kč za přestupek
vedený pod sp. zn. PŘ 72,73/2011 uložené rozhodnutím Komise k projednávání přestupků
města Hradec nad Moravicí z důvodu neekonomické vymahatelnosti.
c) schválila
odpis pokuty za přestupek ve výši 1000 Kč vedený pod sp.zn. PŘ 13/12 uložené rozhodnutím
Komise k projednávání přestupků města Hradec nad Moravicí z důvodu neekonomické
vymahatelnosti.
d) schválila
odpis pokuty za přestupek ve výši 2000 Kč vedený pod sp.zn. PŘ 65/14 uložené rozhodnutím
Komise k projednávání přestupků města Hradec nad Moravicí z důvodu neekonomické
vymahatelnosti.
e) schválila
odpis pokuty za přestupek ve výši 1000 Kč vedený pod sp.zn. PŘ 30/13 uložené rozhodnutím
Komise k projednávání přestupků města Hradec nad Moravicí z důvodu neekonomické
vymahatelnosti.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice

5.67.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
cenové nabídky Ing. Halfara a společnosti LAVO Cons na zpracování projektové dokumentace
na výstavbu nového sběrného dvoru.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
6.67.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost zhotovitele stavby na prodloužení termínu realizace "Stavební úpravy a nástavba
objektu hasičské zbrojnice v Jakubčovicích".
b) vzala na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě "Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské
zbrojnice v Jakubčovicích".
c) schválila
prodloužení termínu stavby "Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice v
Jakubčovicích" do 30. 11. 2018.
d) schválila
předložený soupis víceprací na stavbě "Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské
zbrojnice v Jakubčovicích" ve výši 162 402,8 Kč bez DPH.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle částí c) a d) tohoto usnesení.
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Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
7.67.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o zpracovaní projektové dokumentace na přesun knihovny do KD Domoradovice.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
8.67.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Výměna topení a zdroje tepla - KD Domoradovice".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Výměna topení a zdroje tepla - KD Domoradovice" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HAJMA s.r.o.
Nabídková cena: 1 656 973 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností HAJMA s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
9.67.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci, že se do výběrového řízení ve veřejné zakázce Oprava chodníku na pč. 269, kú
Kajlovec, nepřihlásil žádný uchazeč.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
10.67.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Multifunkční hřiště u ZŠ Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Multifunkční hřiště u ZŠ Hradec nad Moravicí" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče PROSTAVBY a.s.
Nabídková cena: 5.581.692,59 Kč bez DPH.
c) rozhodla
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uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností PROSTAVBY a.s.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
11.67.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na vyregulování otopného systému v objektu č.p. 197, Opavská ul., Hradec nad
Moravicí zpracovaný energetickým specialistou Ing. Lubomírem Štenckem.
b) schválila
provedení částečných opatření v rámci vyregulování otopného systému v objektu č.p. 197,
Opavská ul., Hradec nad Moravicí v roce 2018 v předpokládané ceně do 70 000,00 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
12.67.2018/RM
Rada města
odložila
rozhodnutí o úpravě křižovatky místních komunikací Smetanova - Pod Hanuší v Hradci nad
Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
13.67.2018/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Českou republikou - Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO:
70884561 a Městem Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad
Moravicí, IČO: 00300144.
b) zplnomocnila
starostu města podepsáním Smlouvy o bezúplatném převodu majetku dle části bodu a)
tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
14.67.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost pro pana Jana Jurečka, bytem Kajlovec 67, spočívající ve
strpění vodovodní přípojky pro RD čp. 67 v jeho vlastnictví přes pozemek p.č. 74 k.ú. Kajlovec
ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč. Současně
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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
15.67.2018/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 97 k.ú. Bohučovice (Štencel, Tuchyňová) přes
pozemek parc.č. KN 1537 (ostatní plocha) v k.ú. Bohučovice ve vlastnictví města za
jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Předpokládaný rozsah omezení obecního
pozemku věcným břemenem činí 4 m. Současně schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s
tím související. Vypracování příslušných smluv, geometrický plán, správní poplatek za
zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
16.67.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace starosty o pokračování řešení prodloužení vodovodního řádu (formou přípojky) v
ul. Fučíkova (pro 4 rodinné domy).
b) uložila
provést výběrové řízení na dodavatele stavby "Prodloužení vodovodního řádu v ul. Fučíkova
pro 4 RD" s využitím již zpracované nabídky SMVaK Ostrava a.s.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
17.67.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost 1. Hradecké zemědělské a.s. o propachtování obecních pozemků.
b) rozhodla
schválit záměr města propachtovat pozemky:
v k.ú. Hradec nad Moravicí parc.č. 1226/1, parc.č. 1226/2, parc.č. 1782/2, parc.č. 1795,
parc.č. 1818, parc.č. 2022/3, parc.č. 2129/21, parc.č. 2155/2, parc.č. 2162/1, parc.č.
2251/10, parc.č. 2256/40, parc.č. 2256/56 a parc.č. 582/64v k.ú. Jakubčovice parc.č.
1003/22, parc.č. 1072/27, parc.č. 1089/22, parc.č. 1195, parc.č. 135/5 a parc.č. 287/24 v k.ú.
Bohučovice parc.č. 1501/2, parc.č. 530/2 v k.ú. Benkovice parc.č. 324/73, parc.č. 344/3 a
parc.č. 387/2 v k.ú. Žimrovice parc.č. 1242, parc.č. 1489.
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c) uložila
zveřejnit záměr města propachtovat pozemky dle části b) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit na další schůzi rady města k rozhodnutí.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
18.67.2018/RM
Rada města
rozhodla
pojistit žáky mateřských škol zřízených městem Hradec nad Moravicí pro úraz (skupinové
úrazové pojištění) u společnosti Pojišťovna VZP, a.s. v částce ročního pojistného ve výši 13
680 Kč, a to počínaje dnem 6. 9. 2018.
Z: místostarosta města
19.67.2018/RM
Rada města
a) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Branka u Opavy jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 3.995,- Kč na spolufinancování
nákladů vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č.
TC001817.
b) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Pustá Polom jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 3.013,- Kč na spolufinancování
nákladů vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č.
TC001817.
Z: místostarosta města

20.67.2018/RM
Rada města
rozhodla
požádat o změnu jízdního řádu autobusové linky č. 900 262 provozované společností TQM holding s.r.o. u spoje č. 15 tak, aby odjezd ze zastávky Hradec nad Moravicí, škola, byl
opožděn o 9 minut (tj. v 12:40).
Z: místostarosta města
21.67.2018/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum Hradec nad
Moravicí, okres Opava, o povolení instalace Výstavy na stromech ve dnech 6. až 13. 10. 2018
před budovou Národního domu v Hradci nad Moravicí (na ulici Podolská).
b) povolila
konání Výstavy na stromech ve dnech 6. až 13. 10. 2018 před budovou Národního domu v
Hradci nad Moravicí (na ulici Podolská).
Z: místostarosta města
22.67.2018/RM
Rada města
schválila
Darovací smlouvu mezi společností Smurfit Kappa Czech s.r.o.,se sídlem Žebrák,
Skandinávská 1000, PSČ 267 53 okres Beroun, městem Hradec nad Moravicí a Sdružením
hasičů Čech Moravy a Slezska,Sbor dobrovolných hasičů Žimrovice, na poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 80 000 Kč na provoz a opravy, údržbu objektu hasičské zbrojnice č.p. 9, 747
41 Žimrovice a dovybavení výstroje a výzbroje členů JSDH Žimrovice.
Z: starosta města
___________________________________________________________________________
23.67.2018/RM
Rada města
a) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč paní Mgr. Heleně Víchové, bytem Hradecká 29,
Žimrovice, 747 41 Hradec nad Moravicí městem pro potřeby klubu seniorů Žimrovice formou
darovací smlouvy.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: starosta města
___________________________________________________________________________
24.67.2018/RM
Rada města
a) schválila
přijetí finančního daru ve výši 3000,- Kč pro potřeby Klubu seniorů Žimrovice poskytnutý
společností ŠTENCEL TRANSPORT s.r.o. , se sídlem K Rybníčkům 334, 747 81 Otice.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč paní Mgr. Heleně Víchové, bytem Hradecká 29,
Žimrovice, 747 41 Hradec nad Moravicí městem pro potřeby klubu seniorů Žimrovice formou
darovací smlouvy.
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c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle části a)a části b) tohoto usnesení.
Z: starosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 6.9.2018

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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