Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

4.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

14. ledna 2019
v kulturním domě v obci Jakubčovice
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.4.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace týkající se terénních úprav v Jakubčovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
2.4.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého
a v podkladech pro 4. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
3.4.2019/RM
Rada města
a) schválila
darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, a Městem Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí,
IČ 00300144.
b) zplnomocnila
starostu města podepsáním Darovací smlouvy podle bodu a) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
4.4.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
ukončení nájemního poměru k bytu č. 3, Opavská ul., č.p. 197, 747 41 Hradec nad Moravicí ke dni
31. 12. 2018.
b) schválila
na základě přiloženého seznamu zájemců o pronájem bytů, pronájem bytu č. 3, v bytovém domě
č. p. 197, Opavská ul., Hradec nad Moravicí od 01. 02. 2019. V případě, že nebude mít schválený
zájemce zájem, postupuje na jeho místo zájemce na 2. místě nad Moravicí, případně na 3. místě.
Výše nájmu bude činit 51,70 Kč/m2/měsíčně.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.4.2019/RM
Rada města
a) schválila
ujednání o ceně tepelné energie a nosných medií na rok 2019 mezi společností Veolia Energie ČR,a.s.,
IČ 45193410, a Městem Hradec nad Moravicí vztahující se ke smlouvám č. 41406, 41430 a 53351.
b) uložila
2. strana usnesení RM č. 4

odboru majetku a investic připravit podklady pro výběrové řízení dodavatele tepelné energie
a nosných medií pro rok 2020.
Z: Petr Jakeš, referent odboru majetku a investic
6.4.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost výboru chatařů Meleček o opravu komunikace v chatové oblasti Meleček.
b) uložila
odboru majetku a investic nechat zpracovat položkový rozpočet na opravu komunikace v chatovišti
Meleček podle zpracované projektové dokumentace.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
7.4.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
dopis Osadního výboru Domoradovice ve věci "Priority investic obce Domoradovice pro rok 2019".
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
8.4.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost občanů o řešení napojení na technickou infrastrukturu v lokalitě budoucí rodinné zástavby
kolem městského pozemku p.č. 958/4 v k. ú. Domoradovice.
Z: Ing. Josef Hennig,investiční technik
9.4.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o přípravě projektové dokumentace na stavbu Dopravní terminál.
Z: tajemnice městského úřadu
10.4.2019/RM
Rada města
a) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 u příspěvkové organizace Městská knihovna
a informační centrum, okres Opava, příspěvková organizace.
b) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 u příspěvkové organizace Základní škola Mateřská
škola Žimrovice.
c) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 u příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec
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nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
d) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 u příspěvkové organizace Základní škola Hradec
nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
e) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 u příspěvkové organizace Technické služby Hradec
nad Moravicí, příspěvková organizace.
Z: vedoucí finančního odboru
11.4.2019/RM
Rada města
a) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace
na rok 2019.
b) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí,
příspěvková organizace ve výši 7 582 313 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2019. Z této částky je
výše 340 313 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2019.
c) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, odvod
do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 340 313 Kč, částka se rovná výši odpisů.
d) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum, okres Opava, příspěvková
organizace na rok 2019
e) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum, okres
Opava, příspěvková organizace, na rok 2019 ve výši 2 384 832 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2019. Z této částky je výše 2 832 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2019.
f) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum, okres Opava, příspěvková
organizace, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 2 832 Kč, částka se rovná výši odpisů.
g) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace na rok 2019.
h) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, na rok 2019 ve výši 4 275 628 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2019. Z této částky je výše 1 395 628 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2019.
i) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 1 395 628 Kč, částka se rovná výši
odpisů.
j) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, na rok 2019.
k) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice,
na rok 2019 ve výši 1 213 102 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2019. Z této částky je výše 277 102
Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2019.
l) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, odvod do rozpočtu
4. strana usnesení RM č. 4

zřizovatele na rok 2019 ve výši 277 102 Kč, částka se rovná výši odpisů.
m) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace na rok 2019.
n) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, na rok 2019 ve výši 2 760 397 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2019. Z této částky je výše 631 397 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2019.
o) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 631 397 Kč, částka se rovná výši
odpisů.
p) doporučila
schválit investiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace na rok 2019 ve výši 100 000 Kč, účelově vázaných na zřízení
stravovacího systému.
Z: vedoucí finančního odboru
12.4.2019/RM
Rada města
a) projednala
stěhování technologií kina Orion do obecního domu v Žimrovicích.
b) vzala na vědomí
možnost stěhování digitálních technologií kina Orion v letních měsících do areálu letního kina
na Pivovarské ulici.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
13.4.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
aktuální informace o provozu kina Orion.
b) uložila
odboru vnitřních věcí a kultury, aby facebookový profil kino Orion byl jednak apolitický a jednak
nesloužil k prezentaci osobních názorů zaměstnanců města; v případě, že to nebude respektováno,
ukládá se OVVK zřídit facebookový profil kina Orion ve vlastnictví města.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
14.4.2019/RM
Rada města
a) rozhodla
prodloužit dobu výpůjčky nebytových prostor v budově občanské vybavenosti - Národního domu,
Podolská čp. 156, Hradec nad Moravicí, sjednanou Smlouvou o výpůjčce nebytových prostor mezi
Městem Hradec nad Moravicí a Ochotnickým souborem Na Podolí z.s., ze dne 13. 9. 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.
b) rozhodla
5. strana usnesení RM č. 4

prodloužit dobu výpůjčky nebytových prostor v budově občanské vybavenosti - Národního domu,
Podolská čp. 156, Hradec nad Moravicí, sjednanou Smlouvou o výpůjčce nebytových prostor mezi
Městem Hradec nad Moravicí a Hudební skupinou Country s.r.o. ze dne 9. 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
15.4.2019/RM
Rada města
rozhodla
prodloužit dobu nájmu části pozemku p.č. 663 (ostatní plocha) k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře
1 000 m2, sjednaný nájemní smlouvou č. 6171201849 ze dne 5. 6. 2018 mezi Městem Hradec
nad Moravicí a CARMAN-WOOD s.r.o., o jeden rok, tj. do konce roku 2019, za cenu nájmu 6 000 Kč
za sjednanou dobu.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
16.4.2019/RM
Rada města
rozhodla
zřídit 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 za jednorázovou
náhradu 5 000 Kč + DPH po dobu trvání funkčnosti trafostanice.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
17.4.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o majetkoprávní narovnání současného stavu užívání pozemků v Jakubčovicích.
b) uložila
odboru majetku a investic provést místní šetření s vytýčením stávající a nové hranice pozemku
p.č. 1231/1 (ostatní plocha), pozemku p.č. 1188/2 (ostatní plocha) ve vlastnictví města a pozemku
p.č. 132/1 (zahrada) vše v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví fyzické osoby po vzájemné dohodě
a výsledek předložit na některé z příštích schůzí rady města.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
18.4.2019/RM
Rada města
schválila
v souvislosti se změnou platových tarifů provedenou nařízením vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019 platové výměry ředitelů příspěvkových organizací
zřízených městem Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech pro 4. schůzi Rady města
Hradec nad Moravicí založeného materiálu.
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Z: místostarosta města
19.4.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne
29. 11. 2018 o schválení přijetí účelově vázaného finančního daru.
b) souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 20 000 Kč (včetně DPH) za účelem vybavení nové polyfunkční
učebny ZŠ Žimrovice novým nábytkem na základě uzavření darovací smlouvy mezi společností
Smurfit Kappa Czech s.r.o., závod Žimrovice a Základní a Mateřskou školou Žimrovice.
Z: místostarosta města
20.4.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne
29. 11. 2018 o schválení přijetí finančního daru.
b) souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 60 000 Kč (včetně DPH) na základě uzavřené darovací smlouvy mezi
společností Smurfit Kappa Czech s.r.o., závod Žimrovice a Základní školou a Mateřskou školou
Žimrovice.
Z: místostarosta města
21.4.2019/RM
Rada města
jmenovala
v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, členem Dotační komise Rady města Hradec nad Moravicí
Mgr. Antonína Henniga.
Z: starosta města
22.4.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
nabídku společnosti Eurovalley s.r.o., IČ 29368324, na zpracování nezávislého auditu stávajících
pojistných smluv.
b) vzala na vědomí
nabídku společnosti Sillet Group a.s., IČ 27774007, na bezúplatné zpracování nezávislého auditu
stávajících pojistných smluv.
Z: starosta města
23.4.2019/RM
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Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 217, 747 41 Hradec
nad Moravicí, IČ 27004228, o poskytnutí individuální dotace na pořádání plesu, který se uskuteční
dne 9. 2. 2019.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč Spolku rodičů a přátel ZŠ Hradec nad Moravicí,
se sídlem Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 27004228 na pořádání plesu, který se
uskuteční dne 9. 2. 2019.
c) vzala na vědomí
žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domoradovice, se sídlem
Domoradovice 68, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 66738083, o poskytnutí individuální dotace
na pořádání hasičského plesu, který se uskuteční dne 26. 1. 2019.
d) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 500 Kč pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Domoradovice, se sídlem Domoradovice 68, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 66738083,
na pořádání hasičského plesu, který se uskuteční dne 26. 1. 2019.
Z: místostarosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 17. 1. 2019

Ověřil:
Ing. Jan Lindovský, 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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