Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

1.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

12. listopadu 2018
v pracovně starosty města
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.1.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle přiloženého
a v podkladech pro 1. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
2.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o finanční podporu – dar – na provoz Linky bezpečí, z. s. v roce 2018.
b) schválila
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finanční podpory ve výši 3 000 Kč, určené na provoz
Linky bezpečí, z. s. v roce 2018.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o finanční podporu – dar – na provoz Charitního domu Salvator Krnov v roce 2018.
b) schválila
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finanční podpory ve výši 4 000 Kč, určené na provoz
Charitního domu Salvator Krnov v roce 2018.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
4.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace týkající se přesunu kina do prostor budovy č.p. 61 (obecní dům) v Žimrovicích.
b) schválila
zahrnout do rozpočtu města na rok 2019 finanční náklady ve výši 600 000 Kč na přesun kina
do prostor obecního domu č.p. 61 v Žimrovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
5.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace týkající se přesunu knihovny do prostor bývalé restaurace v budově Městského
úřadu Hradec nad Moravicí.
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b) pověřila
starostu města osobou zodpovědnou za přesun knihovny.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
6.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod
Hanuší".
b) uložila
investičnímu technikovi prověřit oprávněnost položek ve ZL 02.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
7.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost firmy CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) o ukončení pronájmu nebytových
prostor v hasičské zbrojnici v Domoradovicích dohodou ke dni 31. 12. 2018.
b) schválila
ukončení pronájmu nebytových prostor v hasičské zbrojnici v Domoradovicích pronajatých
na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 13. 3. 1997 firmě CETIN (Česká
telekomunikační infrastruktura), IČ 04084063 dohodou ke dni 31. 12. 2018.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
8.1.2018/RM
Rada města
schválila
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6000201603 ze dne 15. 3. 2016, IČ 62289039
podle předloženého a v podkladech pro 1. schůzi rady města založeného návrhu.
Z. Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
9.1.2018/RM
Rada města
schválila
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (prodejna - květinářství) v
severní části budovy Národního domu č.p. 156, Podolská ul. , Hradec nad Moravicí, IČ
87044692 podle předloženého a v podkladech pro 1. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
10.1.2018/RM
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Rada města
schválila
záměr města prodat byty v 5. NP bytových domu č.p. 590, 591, 592, Lidická ul., Hradec nad
Moravicí tzv. nástavby. Jedná se o byty v bytové domě č.p. 592 - byt. č 51, 52, 53, v bytovém
domě č.p. 591 - č. 52, č. 53, v bytovém domě č. 590 - 51, 52,53.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a kultury
Rada města nepřijala tento návrh usnesení.
Citace návrhu:
„11.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o postupu přípravy podkladů pro podání žádosti o dotaci na projekt: Výstavba
přestupního terminálu, Hradec nad Moravicí.
b) vzala na vědomí
změnu v podání žádosti o dotaci na projekt: Výstavba přestupního terminálu, Hradec nad
Moravicí - do 11. výzvy MAS Opavsko-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
12.1.2018/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt: Společně celý rok ve
výši 59 000 Kč, tj. 80 % z uznatelných nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
13.1.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt: Ozdravné pobyty pro
žáky 1. stupně ZŠ, Hradec nad Moravicí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
14.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
možnost podání žádosti o dotaci 100. výzvy Ministerstva životního prostření na projekt:
Rekonstrukce plynové kotelny, MŠ Hradec nad Moravicí.
b) schválila
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podání žádosti o dotaci na projekt: Rekonstrukce plynové kotelny, Hradec nad Moravicí do
100. výzvy Ministerstva životního prostředí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
15.1.2018/RM
Rada města
a) projednala
hromadnou žádost o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les.
b) souhlasí
s kácením stromu (modřín opadavý) na pozemku parc. č. 2152/10 vk.ú. Hradec nad Moravicí,
ve vlastnictví města. Obvod kmene stromu měřeno 130 cm nad zemí je 74 cm.
c) uložila
odboru majetku a investic zajistit kácení stromu dle části b) tohoto usnesení mimo vegetační
období listopad 2018 - březen 2019 a zajistit náhradní výsadbu 3 ks stromů v dané lokalitě.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
16.1.2018/RM
Rada města
a) projednala
žádost o opravu příjezdové komunikace v místní části Bohučovice - pozemek parc. č. 70/6 v
k.ú. Bohučovice.
b) uložila
odboru majetku a investic zajistit vypracování položkového rozpočtu na opravu komunikace
na pozemek parc. č. 70/6 v k.ú. Bohučovice.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
17.1.2018/RM
Rada města
a) projednala
žádost o zřízení parkovacího místa u rodinného domu č.p. 675 na ulici Bezručova, pozemek
parc. č. 168/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí - zastavěná plocha/společný dvůr.
b) odložila
rozhodnutí o zřízení parkovacího místa u rodinného domu č.p. 675 na ulici Bezručova,
pozemek parc.č. 168/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí - zastavěná plocha/společný dvůr do
projednání s vlastníky sousedních bytových jednotek.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
18.1.2018/RM
Rada města
a) projednala
žádost občanů Hradce nad Moravicí, vlastnící nemovitosti a bydlící v okolí ulice Pod Kalvárií,
o provedení opravy asfaltového povrchu na ulici Pod Kalvárií.
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b) uložila
odboru majetku a investic zajistit vypracování položkového rozpočtu na opravu komunikace
Pod Kalvárií v Hradci nad Moravicí - pozemek parc. č. 1200, 1199 a 1226/1 vše v k.ú. Hradec
nad Moravicí včetně komunikace u kaple.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
19.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zřízení věcného břemena - služebnosti, spočívající v zajištění přístupu a příjezdu k
pozemkům v jeho vlastnictví, tj.
parc. č. 659/4, 659/5, 659/6, 659/41, 661/4 a 1723/12 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí přes
pozemek parc. č. 659/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města.
b) uložila
vyzvat žadatele o upřesnění a přesné vyznačení požadované služebnosti na snímku
katastrální mapy z důvodu složitých majetkoprávních vztahů vlastníků okolních pozemků a
následně znovu předložit k projednání na schůzi rady města.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
20.1.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky a vnějšího
domovního rozvodu vody pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 5 (zahrada) k.ú.
Domoradovice přes pozemek p.č. 992/1 (ostatní plocha) v k.ú. Domoradovice 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 podle části a) tohoto usnesení.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
21.1.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění přípojky kanalizace splaškové,
přípojky dešťové kanalizace, zemní vodoměrné šachty v tubusu a části nového sjezdu k RD
č.p. 697 v k.ú. Hradec nad Moravicí v jeho vlastnictví přes pozemek parc. č. 984 v k.ú. Hradec
nad Moravicí ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 8.000 Kč +
DPH. 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 podle části a) tohoto usnesení.
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Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
22.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost T-Mobile Czech Republic, a.s. o zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění vedení
podzemní telekomunikační sítě přes pozemek parc. č. KN 1226/1 (ostatní plocha), parc. č.
2011 (ostatní plocha) a parc. č. 2007/1 (lesní pozemek) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města za jednorázovou náhradu 8.958 Kč + DPH včetně návrhu smlouvy nebo o
prodloužení stávající nájemní smlouvy a její doplnění.
b) rozhodla
neschválit zřízení věcného břemena a schválit záměr města prodloužit stávající nájemní
smlouvu č. 0079727-000-00 ze dne 3.7.1997 a dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2007 na dobu
dalších 10 let, tj. do 31. 12. 2028 a doplnit o další části dvou pozemků parc. č. 2011 (ostatní
plocha) a parc. č. 2007/1 (lesní pozemek) v k.ú. Hradec nad Moravicí dle geometrického
plánu.
c) uložila
zveřejnit záměr města prodloužit stávající nájemní smlouvu na dalších 10 let, tj. do 31. 12.
2028 a doplnit ji o další části dvou pozemků parc. č. 2011 (ostatní plocha) a parc. č. 2007/1
(lesní pozemek) v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
23.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o směnu pozemků v k.ú. Jakubčovice.
b) rozhodla
neschválit záměr města směnit pozemek parc. č. 425/38 (ostatní plocha) v k.ú. Jakubčovice o
výměře 575 m2 ve vlastnictví města za část pozemku parc.č. 40 (zahrada) v k.ú. Jakubčovice
o výměře cca 65 m2 v podílovém spoluvlastnictví z důvodu zatížení jejich pozemku zástavním
právem smluvním a nedostatečné žádosti.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
24.1.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
plán zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města v roce 2019 podle předloženého a
v podkladech pro 1. Schůzi rady města založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
25.1.2018/RM
Rada města
schválila
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darovací smlouvu mezi Obcí Skřipov jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 2 096 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817.
Z: starosta města
26.1.2018/RM
Rada města
schválila
dodatek č. 13 ke smlouvě č. 10/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi Městem Hradec nad Moravicí jakožto
objednatelem, společností TQM-holding s.r.o. jakožto dopravcem a společností Koordinátor
ODIS s.r.o. jakožto koordinátorem podle předloženého a v podkladech pro 1. schůzi rady
města založeného návrhu.
Z: starosta města
27.1.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě: "Výměna topení a zdroje tepla - KD Domoradovice".
b) schválila
předložený soupis víceprací na stavbě "Výměna topení a zdroje tepla - KD Domoradovice".
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
HAJMA s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 2 podle části c) tohoto usnesení.
Z: starosta města
Zpracovala: 14.11.2018, Jana Pastyříková

Ověřil:
Zdeněk Bareš, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.
Poznámka:
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 12 na
MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265.

8. strana usnesení č. 1 RM

