Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

3.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

17. prosince 2018
v pracovně starosty města
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.3.2018/RM
Rada města
schválila
vnitřní předpis č. 11/2018 Inventarizace majetku a závazků.
Z: vedoucí finančního odboru
2.3.2018/RM
Rada města
a) projednala
výsledky poptávkového řízení na dodavatele (grafické zpracování a tisk) zpravodaje města Hradec
nad Moravicí Hradecké noviny.
b) schválila
na základě výsledků poptávkového řízení dodavatele (výrobce) zpravodaje města Hradec nad
Moravicí Hradecké noviny společnost Retis Group s.r.o., se sídlem Nádražní 2, Krnov a to s účinností
od 01. 01. 2019.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.3.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Charity Opava o finanční podporu formou daru na charitativní účely.
b) schválila
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finanční podpory ve výši 1 300 Kč určené na charitativní
účely Charity Opava.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
4.3.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o přesunu technologie kina Orion z Národního domu do obecního domu Žimrovice.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
5.3.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost, která má na základě Nájemní smlouvy ze dne 1. 11. 2018 pronajatý byt
č. 8, v domě s pečovatelskou službou č.p. 694, Smetanova ul., Hradec nad Moravicí, ve věci ukončení
pronájmu bytu ke dni 31. 12. 2018.
b) schválila
ukončení nájmu v bytě č. 8, v domě s pečovatelskou službou č.p. 694, Smetanova ul., Hradec
nad Moravicí ke dni 31. 12. 2018.
c) vzala na vědomí
pronájem bytu č. 8, v domě s pečovatelskou službou č. p. 694, Smetanova ul., Hradec nad Moravicí
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od 01. 01. 2019 zájemci na 3. místě, z důvodu nezájmu zájemců na 1. a 2. místě zápisu sociální
komise ze dne 10. 10. 2018. Výše nájmu bude činit 51,70 Kč/m2/měsíčně.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.3.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
možnost získaní dotace z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.3.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu.
b) schválila
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu.
Z: Petr Jakeš, referent odboru majetku a investic
8.3.2018/RM
Rada města
schválila
Dodatek číslo 2/2018 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací
PVVK číslo 1152 ze dne 30.05.2014 mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665 a Městem Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
9.3.2018/RM
Rada města
rozhodla
prodloužit dobu výpůjčky nebytových prostor v budově občanské vybavenosti - Národního domu,
Podolská čp. 156, Hradec nad Moravicí, sjednanou Smlouvou o výpůjčce nebytových prostor ze dne
4. 8. 2016, o jeden měsíc, tj. do 31. 1. 2019, v případě nezahájení rekonstrukce Národního domu
do tohoto termínu se prodlužuje tato sjednaná výpůjčka o další měsíc atd. do doby zahájení
rekonstrukce.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
10.3.2018/RM
Rada města
a) odložila
rozhodnutí o zřízení pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, právo
služebnosti, spočívající ve strpění stavby trafostanice na pozemku p.č. 2154/93 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí
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za jednorázovou náhradu 5 000 Kč + DPH.
b) uložila
odboru majetku a investic městského úřadu prověřit možnost vázat věcné břemeno podle části a)
tohoto usnesení na podmínku doby trvání funkčnosti trafostanice.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
11.3.2018/RM
Rada města
rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky pro novostavbu
rodinného domu na pozemku p.č. 144/1 (orná půda) v k. ú. Benkovice ve vlastnictví žadatele přes
pozemek p.č. 584 (ostatní plocha) v k. ú. Benkovice 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.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
12.3.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodloužit dobu nájmu části pozemku p.č. 663 (ostatní plocha) v k. ú. Hradec
nad Moravicí o výměře 1 000 m2, sjednaný nájemní smlouvou č. 6171201849 ze dne 5. 6. 2018,
o jeden rok, tj. do konce roku 2019.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodloužit dobu nájmu o jeden rok podle části a) tohoto usnesení
po stanovenou dobu na úřední desce a internetu a předložit k rozhodnutí na další schůzi rady města.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
13.3.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o výběrovém řízení na vedoucího odboru majetku a investic.
b) nejmenovala
na návrh tajemnice podle § 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.
c) doporučila
tajemnici městského úřadu pověřit vedením odboru majetku a investic referenta odboru majetku a
investic městského úřadu, a to s účinností od 1. 1. 2019 na dobu šesti měsíců.
Z: tajemnice městského úřadu
14.3.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
4. strana usnesení č. 3 RM

ve znění pozdějších předpisů, zřídit s účinností od 1. 1. 2019 tyto Komise Rady města Hradec nad
Moravicí: Stavebně - investiční komise, Kulturní komise, Sportovní komise, Dotační komise, Komise
pro zpravodaj města Hradecké noviny (redakční rada zpravodaje).
b) schválila
Statut komisí Rady města Hradec nad Moravicí, a to s účinností od 1. 1. 2019.
c) jmenovala
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019, předsedou Stavebně - investiční komise Rady
města Hradec nad Moravicí Ing. Jana Lindovského, členy Stavebně - investiční komise Rady města
Hradec nad Moravicí pana Jana Fojtíka, Ing. Milana Kolovrata, Ing. Jaromíra Víchu a pana Karla Vlčka.
d) jmenovala
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019, předsedou Kulturní komise Rady města
Hradec nad Moravicí paní Dagmar Poláškovou, členy Kulturní komise Rady města Hradec
nad Moravicí pana Alexandra Bareše, pana Tomáše Oršového, Ing. BcA. Richarda Vaculu a Ing. Marka
Wolfa.
e) jmenovala
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019, předsedou Sportovní komise Rady města
Hradec nad Moravicí pana Svatopluka Tomčíka, členy Sportovní komise Rady města Hradec
nad Moravicí Mgr. Hanu Hozovou, paní Marii Hutníkovou, Ing. Marka Šindláře a Bc. Lukáše Víchu.
f) jmenovala
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019, předsedou Dotační komise Rady města
Hradec nad Moravicí Bc. Dagmar Holáskovou, členy Dotační komise Rady města Hradec
nad Moravicí pana Jakuba Hertela, Ing. Ladislava Kříže a pana Michala Maroše.
g) jmenovala
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019, předsedou Komise Rady města Hradec nad
Moravicí pro zpravodaj města Hradecké noviny (redakční rada zpravodaje) paní Miroslavu
Vavrečkovou, členy Komise Rady města Hradec nad Moravicí pro zpravodaj města Hradecké noviny
(redakční rada zpravodaje) paní Natálii Jarošovou, Mgr. Tomáše Volného a Mgr. Jiřinu Živnou.
h) jmenovala
z řad zaměstnanců Městského úřadu Hradec nad Moravicí garanty jednotlivých komisí Rady města
Hradec nad Moravicí takto: Stavebně - investiční komise - Ing. Josef Hennig; Kulturní komise - Jitka
Celtová; Sportovní komise - Ing. Josef Hennig; Dotační komise - Ing. Jana Štenclová; Komise
pro zpravodaj města Hradecké noviny (redakční rada zpravodaje) - Jitka Celtová.
Z: starosta města
15.3.2018/RM
Rada města
a) revokovala
své usnesení ze dne 26. 11. 2018, č. 22.2.2018/RM, v části b).
b) vzala na vědomí
informaci o tom, že povinné ručení a havarijní pojištění vozidel pro rok 2019 bude pokračovat
na základě stávající smlouvy č. 898307233 uzavřené mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
Allianz pojišťovna a.s.
Z: starosta města
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16.3.2018
Rada města
a) schválila
rozpočtové opatření č. 11/2018 ve výši 32 500 Kč v příjmech i výdajích.
b) schválila
převod průtokové dotace příspěvkové organizaci Městská knihovna informační centrum Hradec
nad Moravicí ve výši 32 500 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
17.3.2018
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ze dne 17. 12. 2018 o prodloužení smlouvy o výpůjčce ze dne
13. 2. 2018 na dobu neurčitou.
b) schválila
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 13. 2. 2018, kterým se prodlužuje doba výpůjčky
do 31. 12. 2019.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
Zpracovala: Ing. Hana Vaculová, 17. 12. 2018

Ověřil:
Martin Kowal, 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.
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