Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

65.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.65.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 65. radu města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
2.65.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zrušit své usnesení č. 22.59.2018/RM, část a) ze dne 14. 5. 2018.
b) rozhodla
zrušit své usnesení č. 22.59.2018/RM, část b) ze dne 14. 5. 2018.
c) rozhodla
zrušit své usnesení č. 22.59.2018/RM, část c) ze dne 14. 5. 2018.
d) rozhodla
zrušit své usnesení č. 22.59.2018/RM, část d) ze dne 14. 5. 2018.
e) rozhodla
zrušit své usnesení č. 22.59.2018/RM, část e) ze dne 14. 5. 2018.
f) rozhodla
zrušit své usnesení č. 22.59.2018/RM, část f) ze dne 14. 5. 2018.
g) rozhodla
zrušit své usnesení č. 22.59.2018/RM, část g) ze dne 14. 5. 2018.
h) rozhodla
revokovat své usnesení č. 22.59.2018/RM, část h) ze dne 14. 5. 2018
i) rozhodla
zrušit své usnesení č. 22.59.2018/RM, část i) ze dne 14. 5. 2018.
j) rozhodla
zrušit své usnesení č. 22.59.2018/RM, část j) ze dne 14. 5. 2018.
k) uložila
zadat vypracování studie na vyřešení veřejné a dopravní infrastruktury v ul. Na Tylovách v Hradci nad
Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
3.65.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část a) ze dne 14. 5. 2018.
b) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část b) ze dne 14. 5. 2018.
c) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část c) ze dne 14. 5. 2018.
d) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část d) ze dne 14. 5. 2018.
e) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část e) ze dne 14. 5. 2018.
f) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část f) ze dne 14. 5. 2018.
g) rozhodla
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zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část g) ze dne 14. 5. 2018.
h) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část h) ze dne 14. 5. 2018.
i) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část i) ze dne 14. 5. 2018.
j) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část j) ze dne 14. 5. 2018.
k) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část k) ze dne 14. 5. 2018.
l) rozhodla
zrušit své usnesení č. 23.59.2018/RM část l) ze dne 14. 5. 2018.
m) uložila
zadat zpracování celkové studie řešení dopravní a technické infrastruktury v ul. Na Tylovách v Hradci
nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
4.65.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zrušit své usnesení č. 24.59.2018/RM, část a) ze dne 14. 5. 2018.
b) rozhodla
zrušit své usnesení č. 24.59.2018/RM, část b) ze dne 14. 5. 2018.
c) rozhodla
zrušit své usnesení č. 24.59.2018/RM, část c) ze dne 14. 5. 2018.
d) rozhodla
zrušit své usnesení č. 24.59.2018/RM, část d) ze dne 14. 5. 2018.
e) rozhodla
zrušit své usnesení č. 24.59.2018/RM, část e) ze dne 14. 5. 2018.
f) rozhodla
zrušit své usnesení č. 24.59.2018/RM, část f) ze dne 14. 5. 2018.
g) rozhodla
zrušit své usnesení č. 24.59.2018/RM, část g) ze dne 14. 5. 2018.
h) rozhodla
zrušit své usnesení č. 24.59.2018/RM, část h) ze dne 14. 5. 2018.
i) rozhodla
zrušit své usnesení č. 24.59.2018/RM, část i) ze dne 14. 5. 2018.
j) rozhodla.
zrušit své usnesení č. 24.59.2018/RM, část j) ze dne 14. 5. 2018.
k) uložila
zadat zpracování celkové studie řešení dopravní a technické infrastruktury v ul. Na Tylovách v
Hradci nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
5.65.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zrušit své usnesení č. 25.59.2018/RM, část a) ze dne 14. 5. 2018.
b) rozhodla
zrušit své usnesení č. 25.59.2018/RM, část b) ze dne 14. 5. 2018.
c) rozhodla
zrušit své usnesení č. 25.59.2018/RM, část c) ze dne 14. 5. 2018.
d) rozhodla
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zrušit své usnesení č. 25.59.2018/RM, část d) ze dne 14. 5. 2018.
e) rozhodla
zrušit své usnesení č. 25.59.2018/RM, část e) ze dne 14. 5. 2018.
f) rozhodla
zrušit své usnesení č. 25.59.2018/RM, část f) ze dne 14. 5. 2018.
g) rozhodla
zrušit své usnesení č. 25.59.2018/RM, část g) ze dne 14. 5. 2018.
h) rozhodla
zrušit své usnesení č. 25.59.2018/RM, část h) ze dne 14. 5. 2018.
i) uložila
zadat zpracování celkové studie řešení dopravní a technické infrastruktury v ul. Na Tylovách v Hradci
nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
6.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení dvou částí pozemku parc.č. 168/1 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr) v
k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře cca 300 m2.
b) schválila
záměr města prodat části pozemku parc.č. 168/1 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr) v k.ú.
Hradec nad Moravicí, výměry budou upřesněny geometrickým plánem.
c) uložila
oslovit ostatní vlastníky bytů a současně i uživatelé pozemku s žádosti o vyjádření k případnému,
třeba i postupnému prodeji jednotlivých částí tohoto pozemku.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
7.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o pronájem nebytových prostor v bývalé budově Českých drah v Hradci nad Moravicí za
účelem provozování "únikové hry".
b) rozhodla
nebytové prostory v bývalé budově Českých drah v Hradci nad Moravicí nepronajmout z důvodu
jejich využití pro potřeby města.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
8.65.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S18-012 ze dne 17. 5. 2018 na renovaci oken a dveří v
budově MěÚ Hradec nad Moravicí ve výši 17.255,-- Kč bez DPH.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
9.65.2018/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
žádost ČEZ Distribuce Děčín, a.s. o zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění rozšíření vedení
podzemní přípojky NN pro pozemek parc.č. KN 75/4 k.ú. Domoradovice přes pozemek parc.č. 969
(ostatní plocha) v k.ú. Domoradovice ve vlastnictví města.
b) uložila
zkoordinovat vedení navrhované elektropřípojky s celkovým řešením vedení inženýrských sítí v celé
komunikaci na pozemku parc.č. 969 v k.ú. Domoradovice s projektantem.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
10.65.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění přípojky splaškové kanalizace a vodovodní
přípojky pro jinou stavbu bez č.p. na pozemku parc.č. 456/2 v k.ú. Hradec nad Moravicí v jejím
vlastnictví přes pozemek parc.č. 444 v k.ú. Hradec nad Moravicí (ul. Slezská) ve vlastnictví Města
Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč za každou přípojku, tj. celkem 2.000,-- 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 odboru majetku a investic
11.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výsledek schůzky všech uživatelů části pozemku parc.č. 659/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí (uvnitř
areálu bývalého ZD) za účelem dohody o vyřešení způsobu, případně i rozdělení a následného
majetkoprávního narovnání.
b) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 659/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 3212 m2 za
cenu 5,-- Kč/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
c) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 659/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1289 m2 za
cenu 5,-- Kč/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
d) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 659/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1226 m2 za
cenu 5,-- Kč/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
e) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 659/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 357 m2 MAS
Opavsko, Opavská 228, Hradec nad Moravicí za cenu 5,-- Kč/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.
f) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemních smluv dle části b) až e) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
12.65.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
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zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí ke dni 31.7.2018, včetně zůstatků fondů a
zůstatků úvěrů.
Z: vedoucí finančního odboru
13.65.2018/RM
Rada města
schválila
slevu na nájemném v bytě č.4, Lidická ul.č.p. 590, Hradec nad Moravicí, který je na základě nájemní
smlouvy ze dne 29. 6. 2018 pronajat ve výši 1 700,00 Kč měsíčně. Sleva se stanovuje zpětně od 1. 7.
2018 do 31. 8. 2018.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
14.65.2018/RM
Rada města
a) projednala
žádost o "Opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel města Na Tylovách - ul. Lidická".
b) schválila
opatření ke zvýšení bezpečnosti na ulici Lidická spočívající ve zvýraznění obrubníků v zatáčce u domu
č.p. 328 v ulici Lidická.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
15.65.2018/RM
Rada města

a) projednala
žádost o rozšíření veřejného osvětlení na ulici Pod Kalvárií - úvozní obslužná komunikace k domům
č.p. 740 a 731.
b) odložila
žádost o rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Pod Kalvárií do rozhodnutí zastupitelstva o rozpočtu
města pro rok 2019.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
16.65.2018/RM
Rada města
a) projednala
cenové nabídky na opravu a výměnu motoru hasičského vozidla MAN 4T6 8924 zaslané společnosi
MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. a společnosti PTN - VESTRA s.r.o. - Smluvní partner MAN
Truck & Bus.
b) rozhodla
provést opravu - výměnu polomotoru dle předložené nabídky společnosti PTN - VESTA s.r.o. Oprava
bude financována z přebytku hospodaření.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
17.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
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2 nově doplněné cenové nabídky na opravu zatékající střechy na objektu - DPS Smetanova.
b) rozhodla
na základě předložených cenových nabídek opravit zatékající střechu na objektu - DPS Smetanova
firmou HROMADA STŘECHY s.r.o.
c) schválila
finanční prostředky na zajištění akce: DPS Smetanova - Oprava zatékající střechy takto, částka 50 000
Kč z rozpočtované rezervy ORJ 1500 – starosta a částka 185 000 Kč, z přebytku hospodaření minulých
let.
Toto finanční zajištění bude zohledněno v rozpočtovém opatření č. 7/2018.
Z: Petr Jakeš, referent odboru majetku a investic
18.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Oprava interiéru KD Benkovice".
b) schválila
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Oprava interiéru KD Benkovice".
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností RENESA stavební firma s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
19.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Multifunkční učebna pro polytechnickou a praktickou
výchovu v ZŠ Žimrovice".
b) schválila
předložený soupis více/méněprací na stavbě Multifunkční učebna pro polytechnickou a praktickou
výchovu v ZŠ Žimrovice.
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností 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
20.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost zhotovitele stavby na prodloužení termínu realizace "Rekonstrukce MŠ Bohučovice".
b) schválila
prodloužení termínu realizace "Rekonstrukce MŠ Bohučovice do 10. 9. 2018
c) vzala na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě "Rekonstrukce MŠ Bohučovice".
d) neschválila
předložený soupis víceprací na stavbě "Rekonstrukce MŠ Bohučovice" s tím, že výše víceprací bude
opětovně projednána se zhotovitelem.
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e) rozhodla
uzavřít dodatek ke smlouvě dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností FENBAU s.r.o. na
prodloužení termínu realizace.
f) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku dle bodu e) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
21.65.2018/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) rozhodla
pozvat zástupce zhotovitele na příští schůzi rady města.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

Rada města nepřijala tento návrh usnesení:
Citace návrhu usnesení:
„22.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné
zakázce "Rekonstrukce plynové kotelny v MŠ Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce plynové kotelny v MŠ Hradec nad Moravicí" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče.Šimek gass s.r.o. , Ostrava.
Nabídková cena 1 250470 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Šimek gass s.r.o. , Ostrava.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu c) tohoto usnesení.“
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
23.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu sběrného dvora.
b) odložila
schválení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na výstavbu sběrného dvora na
příští schůzi rady města.
c) uložila
pozvat ředitele Technických služeb Hradec nad Moravicí a zástupce projekčních firem na příští schůzi
rady města.
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Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
24.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace týkající se realizace stavebních úprav chodníků v lokalitě Pod Hanuší včetně cenové
nabídky na provedení chodníku mezi ulicemi Pod Hanuší a Slezská.
b) neschválila
cenovou nabídku na opravu stávajícího chodníku mezi ulicemi Slezská a Pod Hanuší.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
25.65.2018/RM
Rada města

vzala na vědomí
přehled financování investiční akce "Zateplení a výměna oken bytového domu č.p. 197 v Hradci nad
Moravicí - II. etapa“.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
26.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o mostu přes řeku Moravici - zpracování projektu.
b) rozhodla
vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu přes řeku
Moravici.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
27.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o veřejné zakázce "Oprava chodníku na p.č. 269, k.ú. Kajlovec".
b) rozhodla
zrušit veřejnou zakázku "Oprava chodníku na p.č. 269, k.ú. Kajlovec" z důvodu nepřijetí žádné cenové
nabídky.
c) rozhodla
opětovně zveřejnit záměr města na výběr zhotovitele stavby.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
28.65.2018/RM
Rada města
schválila
darovací smlouvu mezi společností Smurfit Kappa Czech s.r.o., se sídlem Žebrák, Skandinávská 1000,
okres Beroun, PSČ 267 53, IČ: 25105582 a městem Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč pro potřeby Klubu seniorů Žimrovice.
Z: starosta města
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Rada města nepřijala tento návrh usnesení:
Citace návrhu usnesení:
„29.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o výběrovém řízení na vedoucího odboru majetku a investic a skutečnosti, že v případě
nejmenování vedoucího tohoto odboru, dojde od 1.9.2018 k omezení činností odboru majetku a
investic - zejména na úseku majetkoprávním.
b) jmenovala - nejmenovala
na návrh tajemnice dle § 102 odst. 2 písm g) zákona č. 182/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucího
odboru majetku a investic pana ............... s účinností od ...................2018.“
Z: tajemnice městského úřadu
30.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o prodeji drobných propagačních předmětů včetně tvorby prodejní ceny.
b) pověřila
vedoucí odboru financí ve spolupráci s vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury stanovením cen při
prodeji drobných propagačních předmětů města s dodržením zásady marže od 0 % do max. 20 % k
nákupní ceně. Výše marže bude stanovena jednotlivě na každý propagační předmět.
Z: vedoucí finančního odboru
31.65.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, zastoupené Mgr. Davidem
Šromem, ředitelem, ze dne 10. 8. 2018, týkající se použití zůstatku z částky vyčleněné v rozpočtu
města na investiční akci "Multifunkční učebna ZŠ Žimrovice" za účelem financování nákupu vybavení
do nově vzniklých učeben.
b) doporučila
zastupitelstvu města navýšit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
neinvestiční příspěvek zřizovatele na rok 2018 o částku rovnající se zůstatku z částky vyčleněné v
rozpočtu města na investiční akci "Multifunkční učebna ZŠ Žimrovice".
Z: místostarosta města

32.65.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci o možnosti vydat volební noviny.
Z: Jan Horák, člen rady města
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Zpracovala: Jana Pastyříková, 16.8.2018.

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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