Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

69.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :

1.69.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 69. radu města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice

2.69.2018/RM
Rada města
a) projednala
dočasný přesun městského kina Orion (po dobu rekonstrukce prostorů v Národním domě)
do obecního domu v Žimrovicích.
b) schválila
přesun městského kina Orion po dobu rekonstrukce prostorů v Národním domě do obecního
domu, Hradecká 61, Žimrovice.
c) uložila
předložit návrh rozpočtu na stavební úpravy potřebné pro provoz kina
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.69.2018/RM
Rada města
a) schválila
Záměr města prodloužit dobu nájmu u nájemní smlouvy č. 6000201603 ze dne 15. 3. 2016 na
pronájem nebytového prostoru ("klub a bar") ve II. NP budovy Národního domu č.p. 156 na
Podolské ul. v Hradci nad Moravicí o výměře 47 m2 v určité dny v týdnu na dobu do 31. 3.
2019.
b) schválila
záměr města pronajmout nebytový prostor (současné květinářství) v Národním době na
dobu od 1.1.2019 do 31.3.2019.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.69.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost, která má na základě Nájemní smlouvy ze dne 19. 11. 2001 pronajatý byt č. 8, v
bytovém domě č.p. 197, Opavská ul., Hradec nad Moravicí, ohledně ukončení nájmu v tomto
bytě.

b) schválila
ukončení nájmu v bytě č. 8, v bytovém domě č.p. 197, Opavská ul., Hradec nad Moravicí ke
dni 01. 10. 2018
d) schválila
na základě návrhu sociální komise pronajmout byt č. 8, v bytovém domě č.p. 197, Opavská
ul., Hradec nad Moravicí od 2.10.2018 (dle navrženého pořadí viz zápis z jednání sociální
komise ze dne 19. 9. 2018; v případě, že nebude mít zájem zájemce na 1. místě 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
5.69.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Rada města vzala na vědomí situaci žádosti, aby nájemce poskytl klíč od objektu z důvodů
provozních a důvodů údržby. Rada vzala také na vědomí návrh dodatku ke smlouvě.
b) rozhodla
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.
c) pověřila
Rada města pověřila dokončením celé žádosti, vytvořením dodatku, předložením dodatku k
podpisu a převzetím klíče od objektu Petra Jakeše, pracovníka Odboru majetku a investic.
Z: Petr Jakeš, referent odboru majetku a investic
6.69.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Rada města vzala na vědomí předložený návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě
plynu - pro potřeby připojení KD Domoradovice.
b) rozhodla
Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě plynu - KD
Domoradovice.
c) pověřila
Rada města pověřila dokončením záležitosti ve věci žádosti připojení k distribuční soustavě
plynu KD Domoradovice Petra Jakeše pracovníka Odboru majetku a investic.
Z: Petr Jakeš, referent odboru majetku a investic
7.69.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o prodloužení termínu stavby: Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší.
b) vzala na vědomí
předložený soupis víceprácí na stavbě: Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší.

c) schválila
předložený soupis víceprací na stavbě Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší.
d) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 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.
f) uložila
pozvat zástupce zhotovitele na příští jednání Rady města.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
8.69.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového sběrného
dvoru.
b) schválila
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového sběrného
dvoru.
c) pověřila
projektanta výběrem vhodné lokality pro umístění sběrného dvora a předložením návrhu ve
dvou variantách na prosincové jednání zastupitelstva.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
9.69.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice
v Jakubčovicích.
b) uložila
pozvat zástupce zhotovitele a stavební dozor na příští jednání rady města.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

10.69.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o úpravu smlouvy o dílo vítězného uchazeče na stavbu Multifunkční hřiště ZŠ Hradec
nad Moravicí.
b) neschválila
úpravu smlouvy o dílo na stavbu Multifunkční hřiště u ZŠ Hradec nad Moravicí.

c) rozhodla
v případě, že vítězná společnost nepodepíše původní smlouvu o dílo v termínu do 10. 10.
2018, vyhlásit nové výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

11.69.2018/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO: 70890692 a Městem Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad
Moravicí, IČO: 00300144.
b) zplnomocnila
starostu města podepsáním Darovací smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
12.69.2018/RM
Rada města
a) schválila
kácení 3 ks stromů (olší) na pozemku parcela č. 2082/1, k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromů na Městský úřad Hradec nad Moravicí dle
bodu a) tohoto usnesení.
c) uložila
odboru majetku a investic zajistit náhradní výsadbu za pokácené stromy.
d) schválila
odprodej dřeva z pokácených stromů za cenu 400,- Kč/m3 včetně DPH.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
13.69.2018/RM
Rada města
a) schválila
kácení stromu (lípa malolistá) na pozemku parcela č. 613/1, k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromu na Městský úřad Hradec nad Moravicí dle
bodu a) tohoto usnesení.
c) uložila
odboru majetku a investic zajistit náhradní výsadbu za pokácený strom.

d) schválila
odprodej dřeva z pokáceného stromu za cenu 400,- Kč/m3 včetně DPH.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
14.69.2018/RM
Rada města
a) projednala
žádost nájemníků domů č.p. 194 a 196 ulice Tovární okruh v Hradci nad Moravicí o svolení s
výstavbou zahradního altánu.
b) souhlasí
s výstavbou zahradního altánu na pozemku parcela č. 2180/1, k.ú. Hradec nad Moravicí, ve
spoluvlastnictví Města Hradec nad Moravicí (51 % ) a společnosti BRANO a.s. (49 %).
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
15.69.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
nabídku možnosti využití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu k pozemkům
parc.č. 247 (trvalý travní porost), parc.č. 248 (ostatní plocha) a parc.č. 249 (zahrada) vše k.ú.
Žimrovice investičního fondu STING Třinec.
b) rozhodla
nabídku investiční fondu STING Třinec nevyužít a neuplatnit předkupní právo na odkoupení
spoluvlastnického podílu k pozemkům v k.ú. Žimrovice dle části a) tohoto usnesení.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
16.69.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost MAS Opavsko, z.s., o odprodej nevyužívané unimobuňky, umístěné na pozemku
parc.č. 659/1 k.ú. Hradec nad Moravicí (vedle sbeného dvora), která je ve vlastnictví
Technických služeb Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
prodat nevyužívanou unimobuňku, umístěnou na pozemku parc.č. 659/1 k.ú. Hradec nad
Moravicí za cenu 3.000,-- Kč.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
17.69.2018/RM
Rada města
odložila

rozhodnutí zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. o právo služebnosti, spočívající ve strpění
rozšíření vedení podzemní přípojky NN pro pozemek parc.č. KN 75/4 k.ú. Domoradovice
(Vladař) přes pozemek parc.č. KN 969 (ostatní plocha) v k.ú. Domoradovice ve vlastnictví
města za jednorázovou náhradu 5.000,-- Kč bez DPH.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
18.69.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
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 za jednorázovou náhradu 50,-- Kč/m2 bez DPH. Vypracování
smlouvy, 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
19.69.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat pozemek parc.č. 2154/93 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 6 m2 v 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 na příštím jednání ZM k rozhodnutí s kladným
vyjádřením rady města.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
20.69.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
připomínky občanů ke zveřejnění záměru města propachtovat obecní pozemky nebo jejich
částí.
b) rozhodla
zveřejnit znovu záměr města propachtovat požadované pozemky nebo jejich částí s
uvedením výměr a podrobnějším zdůvodněním:
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
c) uložila
zveřejnit znovu 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
21.69.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění rozšíření vedení
distribuční sítě NN pro připojení nových odběrných míst k.ú. Hradec nad Moravicí (7 RD Fus)
přes pozemky parc.č. KN 582/24 (ostatní plocha), parc.č. 582/61 (orná půda), parc.č. 582/64
(orná půda), parc.č. 582/73 (orná půda) a parc.č. 614/26 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec
nad Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 10.000,00 Kč bez DPH. Současně
schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Vypracování příslušných smluv,
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: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
22.69.2018/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi společností BRANO GROUP a.s. se sídlem Opavská 1000, 74741
Hradec nad Moravicí a městem Hradec nad Moravicí na poskytnutí finančního daru ve výši
2000,- Kč na podporu akce "Mezinárodní den seniorů" konané dne 1.10.2018 v Žimrovicích.
b) schválila
poskytnutí daru ve výši 2000,- Kč paní Mgr. Heleně Víchové, Hradecká 29, Žimrovice na
podporu akce " Mezinárodní den seniorů" dne 1.10.2018 v Žimrovicích pořádané Klubem
seniorů Žimrovice formou Darovací smlouvy.
Z: starosta města
23.69.2018/RM

Rada města
schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Chvalíkovice jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.461,- Kč na spolufinancování
nákladů vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č.
TC001817.
Z: místostarosta města
24.69.2018/RM
Rada města
jmenovala
pana Emila Henniga členem Školské rady Základní školy a Mateřské školy Žimrovice s
účinností od 1. 10. 2018.
Z: místostarosta města
25.69.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci p. starosty o záměru p. Fischera realizovat stavbu prodejny květinářství na
pozemku parc. č. 896/1 v kú Hradec nad Moravicí.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
Zpracovala: 3.10.2018, Jana Pastyříková

Ověřil:
MUDr. Pavel Selingr, 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.

