Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

61.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.61.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 61. radu města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
2.61.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů se společností RESPECT, a.s., se sídlem v Praze
4, Pod Krčským lesem 2016/22, dle čl. 28 nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR), a to podle návrhu založeného v materiálech pro 61. schůzi Rady
města Hradec nad Moravicí.
b) vzala na vědomí
přílohu o poskytování informací o zpracování osobních údajů při činnosti pojistníka se
společností UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem v Praze 6, Evropská 136, dle čl. 28 nařízení EU č.
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
c) vzala na vědomí
Dodatek smlouvy na dodávku kopie programového produktu, k převodu práv jeho užití na
nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, dále je "Smlouvy" od společnosti
GORDIC spol .s r.o., se sídlem Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava , IČO: 47903783.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
3.61.2018/RM
Rada města
schválila
Plán kontrolní činnosti na rok 2018.
Z: vedoucí finančního odboru
4.61.2018/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 5/2018 v celkové výši 216 000 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
5.61.2018/RM
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Rada města
a) vzala na vědomí
Zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k pronájmu bytu č. 4 v
bytovém domě č.p. 590, na Lidické ul. v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
uzavření nájemní smlouvy na byt. č. 4 v bytovém domě č.p. 590, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí, který podala dle vyhlášených podmínek pro město finančně nejvýhodnější nabídku
nájmu. V případě odstoupení výše vybraného nájemce od podpisu nájemní smlouvy
postupuje na jeho místo uchazeč druhý v pořadí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.61.2018/RM
Rada města
uložila
p. Římskému do příštího jednání rady města předložit náklady na nakládání s komunálním
odpadem za účelem stanovení poplatku za využití systému zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.
Z: Rostislav Římský, referenta odboru majetku a investic
7.61.2018/RM
Rada města
a) schválila
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č.
552/DPS/OP/V/2017 uzavřenou podle § 8, odst. 3 a 15 zákona č. 274/2001 Sb. mezi
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 a Městem Hradec nad
Moravicí, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 003002144, DIČ:
CZ00300144.
b) zplnomocnila
starostu města podepsáním Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
vodovodů provozně souvisejících č. 552/DPS/OP/V/2017 uzavřenou podle § 8, odst. 3 a 15
zákona č. 274/2001 Sb. dle bodu a) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
8.61.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zajištění technického dozoru investora na stavbě: "Polyfunkční
komunitní centrum, Hradec nad Moravicí".
b) schválila
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cenovou nabídku na zajištění technického dozoru investora na stavbě: "Polyfunkční
komunitní centrum Hradec nad Moravicí".
c) rozhodla
uzavřít smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí a Ing. Danielem Halfarem.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
9.61.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis víceprací a méněprací na stavbě oprava technologie strojovny koupaliště.
b) schválila
předložený soupis víceprací a méněprací na stavbě oprava technologie strojovny koupaliště.
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
10.61.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat pozemek parc.č. 719/1 (trvalý travní porost) o výměře 26 m2
k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat pozemek dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit k rozhodnutí na červnovém zasedání
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
11.61.2018/RM
Rada města

a) rozhodla
schválit záměr města prodat část pozemku parc.č. 933 (ostatní plocha) o výměře cca 7 m2 a
část pozemku parc.č. 915 (ostatní plocha) o výměře cca 4 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat části pozemků dle bodu a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit k rozhodnutí na červnovém zasedání
Zastupitelstva města Hradec na Moravicí.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic
12.61.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat část pozemku parc.č. 7/1 (ostatní plocha) o výměře cca 660 m2
v k.ú. Žimrovice
b) uložila
zveřejnit záměr města prodat část pozemku dle bodu a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit k rozhodnutí na červnovém zasedání
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
13.61.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
doporučit Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí odkoupit pozemek parc.č. 54/3 o
výměře 204 m2 v k.ú. Bohučovice za cenu 70,-- Kč/m2.
b) uložila
předložit nabídku na odkoupení pozemku dle části a) tohoto usnesení k rozhodnutí na
červnovém zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
14.61.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace ved. OMaI o zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 659/1 v
k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře cca 6060 m2 včetně vyznačení zájmové části na snímku
katastrální mapy.
b) uložila
svolat schůzku všech uživatelů předmětné části pozemku parc.č. 659/1 k.ú. Hradec nad
Moravicí (uvnitř areálu bývalého ZD) za účelem dohody o vyřešení způsobu, případně i
rozdělení a následného majetkoprávního narovnání a o výsledku informovat na některé další
schůzi Rady města Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
15.61.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
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pronajmout část pozemku p.č. 663 (ostatní plocha) o výměře cca 1.000 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí firmě CARMAN-WOOD, s.r.o., Žimrovická 34, Hradec nadf Moravicí, IČ: 26845245,
na dobu určitou do 31. 12. 2018 za cenu 3.000,-- Kč za celou dobu nájmu za účelem
uskladnění kulatiny.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku i investic
16.61.2018/RM
Rada města
a) odložila
rozhodnutí zřídit pro a.s. SMVaK Ostrava, se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava - Mariánské
Hory, IČ: 45193665, věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění rekonstrukce
vodovodního řádu přes pozemky p.č. 1151/5 (ostatní plocha), p.č. 1026/1 (ostatní plocha),
p.č. 1027/1 (zahrada), p.č. 1016/2 (ostatní plocha) a p.č. 1016/3 (ostatní plocha) vše v k.ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) uložila
jednat se zástupci SMVaK Ostrava a.s., aby současně s uzavřením příslušných smluv dle části
a) tohoto usnesení byla uzavřena s nimi i dohoda o úpravě povrchu ulice Meleček v
Žimrovicích po rekonstrukci vodovodního řádu místo recyklátu asfaltem.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
17.61.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace starosty a ved. OMaI o pokračování řešení prodloužení vodovodního řádu (formou
přípojky) v ul. Fučíkova (pro 4 rodinné domky).
b) uložila
jednat se zástupci Magistrátu města Opavy o možnostech rekolaudace vodovodní přípojky,
na kterou byl vydán územní souhlas, na vodovodní řád.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
18.61.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky včetně vodoměrné
šachty (dimenzované v komunikaci na vodovodní řad), vodovodního domovního vedení a
obslužné plocha s účelovou komunikací pro novostavbu RD na pozemku parc.č. KN 640/4
k.ú. Jakubčovice přes pozemek parc.č. KN 1241 (ostatní plocha) v k.ú. Jakubčovice ve
vlastnictví města za jednorázovou náhradu 2.000,00 Kč bez DPH. Současně schvaluje i
smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Vypracování příslušných smluv,
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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
19.61.2018/RM
Rada města
schválila
uzavření dodatku č. 2 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
20.61.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum Hradec nad
Moravicí, okres Opava, ze dne 10. 5. 2018 o souhlas s přijetím účelově určené dotace z
projektu s názvem Česká knihovna, který byl vyhlášen Moravskou zemskou knihovnou na
podporu nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury v objemu max. 6 500 Kč
příspěvkovou organizací Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres
Opava.
b) souhlasí
s přijetím účelově určené dotace z projektu s názvem Česká knihovna, který byl vyhlášen
Moravskou zemskou knihovnou na podporu nákup nekomerčních titulů uměleckých děl
české literatury v objemu max. 6 500 Kč příspěvkovou organizací Městská knihovna a
informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava.
Z: místostarosta města
21.61.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost zhotovitele stavby na prodloužení termínu stavby: Oprava havarijního stavu opěrné
zdi na ul. Zámecká.
b) schválila
prodloužení termínu stavby: Oprava havarijního stavu opěrné zdi na ul. Zámecká.
c) rozhodla
uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností After
mining.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku dle bodu c) tohoto usnesení.
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Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
22.61.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost zhotovitele stavby na prodloužení termínu stavby: Multifunkční učebna pro
polytechnickou a praktickou výchovu v ZŠ Žimrovice.
b) schválila
prodloužení termínu stavby: Multifunkční učebna pro polytechnickou a praktickou výchovu v
ZŠ Žimrovice.
c) rozhodla
uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a Ing. Pekárek stavební společnost s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
23.61.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost zhotovitele stavby na prodloužení termínu stavby: Obnova hřbitova, k.ú. Jakubčovice
- středová komunikace.
b) schválila
prodloužení termínu stavby: Obnova hřbitova, k.ú. Jakubčovice - středová komunikace.
c) rozhodla
uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
Intergasservis Opava s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
24.61.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost zhotovitele stavby na prodloužení termínu stavby: Rekonstrukce bytu v bytovém
domě č.p. 590
b) neschválila
prodloužení termínu stavby: Rekonstrukce bytu v bytovém domě č.p. 590.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
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25.61.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
Informace o možnosti zpracování PD a následně zahradnických úprav v lokalitě u rybníku v
Kajlovci podané p. Rychtarem.
Z: starosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 6.6.2018

Ověřil:
Ing. František Sonnek, 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 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 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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