Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

2.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

26. listopadu 2018
v pracovně starosty města Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.2.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého
a v podkladech pro 2. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
2.2.2018/RM
Rada města
pověřila
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 11a zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, k přijímání prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, pro volební období
2018–2022, tyto členy Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí: RNDr. Tomáše Grima, Ph.D.,
Tomáše Hozu a Mgr. Jana Špičku.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.2.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
nutnost výměny kopírovacího stroje KONICA MINOLTA BIZHUB C 20, který je využíván finančním
odborem městského úřadu z důvodu stáří a opotřebení.
b) rozhodla
uzavřít Smlouvu o nájmu kopírovacího stroje za cenu kopie č. 064 mezi městem Hradec nad Moravicí
a společností EMPECO Office, s.r.o.
c) rozhodla
vypovědět Servisní a materiálovou smlouvu S+M č. 040, mezi městem Hradec nad Moravicí
a společností EMPECO OFFICE, s.r.o., v souladu s ustanovením čl. 8 této smlouvy.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy a výpovědi dle části b) a c) tohoto usnesení.
Z: Jan Fejt, správce sítě
4.2.2018/RM
Rada města
schválila
výplatu finanční kompenzace nákladů na elektřinu při provozu tlakové splaškové kanalizační přípojky
za rok 2018 finančním darem v celkové výši 25 750 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru

2. strana usnesení č. 2 RM

5.2.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí za období leden až říjen 2018, Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC, DSO a RR sestavený k 10/2018.
Z: vedoucí finančního odboru
6.2.2018/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na projekt: Festival dechové hudby 2019 do dotačního programu podpory
aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.2.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
přehled dotačních možností v následujících letech.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
8.2.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
prodloužit stávající nájemní smlouvu č. 0079727-000-00 ze dne 3. 7. 1997 včetně dodatku č. 1 ze dne
18. 1. 2007 na dalších 10 let, tj. do 31. 12. 2028 a doplnit ji o další části dvou pozemků p.č. 2011
(ostatní plocha) a p.č. 2007/1 (lesní pozemek) v k. ú. Hradec nad Moravicí podle přiloženého
geometrického plánu.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě podle části a) tohoto usnesení.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
9.2.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení podzemní přípojky
NN pro novostavbu RD na pozemku p.č. 230 k. ú. Žimrovice přes pozemek p.č. 253 (ostatní plocha) v
k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5 000 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
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10.2.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zřízení věcného břemene – služebnost, spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky
a sjezdu pro novostavbu rodinného domku na pozemku p.č. 75/4 v k. ú. Domoradovice v jejich
vlastnictví přes pozemek p.č. 969 (ostatní plocha) v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví Města Hradec
nad Moravicí.
b) odložila
rozhodnutí o zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky
a sjezdu pro novostavbu rodinného domku na pozemku p.č. 75/4 v k. ú. Domoradovice v jejich
vlastnictví přes pozemek p.č. 969 (ostatní plocha) v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví Města Hradec
nad Moravicí do doby vydání pravomocného stavebního povolení na veřejnou technickou a dopravní
infrastrukturu v dané lokalitě.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
11.2.2018/RM
Rada města
rozhodla
neschválit záměr města prodat pozemek p.č. 1270 (zahrada) o výměře 650 m2 v k. ú. Bohučovice.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
12.2.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o opravu komunikace na p.č. 196/1 v k. ú. Benkovice.
Z: Ing. Josef Hennig,investiční technik
13.2.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zpracovaný položkový rozpočet na opravu komunikace p.č. 74/1 v k. ú. Bohučovice.
b) rozhodla
provést geodetické zaměření komunikace p.č. 74/1 v k. ú. Bohučovice a následně jednat s vlastníky
přilehlých nemovitých věcí.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
14.2.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zpracovaný položkový rozpočet na opravu komunikace p.č. 70/6 (u kaple) v k. ú. Bohučovice.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

15.2.2018/RM
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Rada města
vzala na vědomí
zpracovaný položkový rozpočet na opravu části komunikace ulice Zahradní v Hradci nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
16.2.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zpracování položkového rozpočtu na opravu komunikace Pod Kalvárií.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
17.2.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší".
b) schválila
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší".
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností NOSTA s.r.o.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku podle části c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
18.2.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
seznam připracovaných investičních akcí a jejich stav.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
19.2.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost p. ředitelky Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, příspěvková organizace Bc. Gabriely
Lackové o souhlasné vyjádření k přerušení provozu v mateřské škole, v době od 22. 12. 2018
do 2. 1. 2019 (včetně), podané dne 8. 11. 2019 na Městský úřad v Hradci nad Moravicí.
b) vydala souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v mateřské škole v době od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 (včetně).
Z: místostarosta města
20.2.2018/RM
Rada města
schválila
ve vazbě na ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výši
odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Hradec nad Moravicí za období
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od 1. 5. 2018 do 30. 10. 2018 podle předloženého a v podkladech pro 2. schůzi rady města
založeného materiálu.
Z: starosta města
21.2.2018/RM
Rada města
schválila
uzavření dodatku č. 15 k pojistné smlouvě č. 1526306715 o pojištění majetku města Hradec
nad Moravicí a pojištění odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu, uzavřené s pojistitelem
Generali Pojišťovnou a.s., kterým se aktualizuje pojistné krytí, čímž dochází k navýšení ročního
pojistného o částku 3 770 Kč na částku 273 086 Kč.
Z: starosta města
22.2.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace týkající se obnovy povinného ručení a havarijního pojištění pro rok 2019 včetně informace
o ukončení pojistné smlouvy č. 898307233 uzavřené mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
Allianz pojišťovna a.s.
b) rozhodla
uzavřít pojistnou smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a havarijního pojištění s účinností od 1. 1. 2019 podle předložené a v materiálech pro 2. schůzi
rady města založené nabídky.
Z: starosta města
23.2.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace tajemnice městského úřadu o stavu výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího
odboru majetku a investic Městského úřadu v Hradci nad Moravicí.
Z: tajemnice městského úřadu
24.2.2018/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 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) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o výpůjčce nebytových prostor podle
části a) tohoto usnesení.
Z: pověřený vedoucí odboru majetku a investic
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25.2.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o projektové přípravě komunikace "Jakubčovice za školkou".
b) doporučila
Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí stanovit cenu 70 Kč/m2 pro budoucí majetkoprávní
vypořádání pozemků na komunikaci "Jakubčovice za školkou".
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
26.2.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o projektové přípravě komunikace "Domoradovice jižní záhumenní".
b) doporučila
Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí stanovit cenu 70 Kč/m2 pro budoucí majetkoprávní
vypořádání pozemků na komunikaci "Domoradovice jižní záhumenní".
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
27.2.2018/RM
Rada města
a) revokovala
své usnesení ze dne 12. 11. 2018, č. 4.1.2018/RM, v části b).
b) schválila
zahrnout do rozpočtu města pro rok 2019 částku ve výši 600 000 Kč na částečnou opravu obecního
domu v Žimrovicích v souvislosti s přesunem kina.
c) uložila
příslušným zaměstnancům městského úřadu vyčíslit náklady na přesun technologie kina do obecního
domu v Žimrovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik; vedoucí Odboru vnitřních věcí a kultury
__________________________________________________________________________________
Zpracovala: Jana Pastyříková, 27.11.2018
Ověřil:
Ing. Drahomíra Hertlová, členka Rady města Hradec nad Moravicí, 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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