MĚSTO HRANICE

USNESENÍ
z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Zahájení, schválení programu

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
program schůze rady města s doplněním dle zápisu
Předloţil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 2/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Kontrola plnění usnesení

Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení k 24.11. 2014 bez připomínek
Předloţil:

Juračka Vladimír, starosta města

Usnesení 3/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Pověření člena rady města

Rada města Hranic po projednání:
1. pověřuje
Mgr. Ivo Lesáka řízením optimalizace samosprávných činností a procesů Městského úřadu
Hranice a dalších městských organizací, společností a řízením činností komisí rady města.
2. ukládá
tajemníkovi městského úřadu zajistit organizační a technické podmínky pro výkon tohoto
pověření v budově Městského úřadu Hranice
T: 15. 12. 2014
O: Ing.Bc. V. Vyplelík
Předloţil:

Ondriášová Radka, místostarostka města

Usnesení 4/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Určení zastupitele pro pořízení územního plánu Hranic

Rada města Hranic po projednání:
1. navrhuje
Zastupitelstvu města Hranic určit zastupitelku Radku Ondriášovou, která bude ve volebním
období 2014 – 2018 s pořizovatelem územního plánu, Odborem stavební úřad, ţivotního
prostředí a dopravy, Městského úřadu Hranice, spolupracovat při pořizování územního plánu
Hranic, při aktualizaci územního plánu Hranic nebo při pořizování jeho změn.
Předloţil:

Ondriášová Radka, místostarostka města

Usnesení 5/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Návrh rozpočtu města na rok 2015

Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2015 dle Přílohy č.1 (v rozsahu
odd.§) upravené dle připomínek uvedených v zápise
Provozní příjmy
254.500 tis. Kč
Investiční příjmy
24.500 tis. Kč
Příjmy města celkem 279.000 tis. Kč
Provozní výdaje
223.500 tis. Kč
Investiční výdaje
24.500 tis. Kč
Výdaje města celkem 248.000 tis. Kč
Financování

- 31.000 tis. Kč

2.
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, peněţitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám,
jak jsou uvedeny v návrhu rozpočtu města na rok 2015 v Příloze č.2 pod poloţkami 5194,
5212, 5213, 5222, 5229, 5329, 5331, 5494
3.
doporučuje
zastupitelstvu města schválit objem mzdových prostředků uvedený v návrhu rozpočtu města
na rok 2015 dle Přílohy č.2 na odd. paragrafech 5311, 6112, 6171
4.
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového výhledu na roky 2016-2018 dle Přílohy č.1
5.
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu dle Přílohy č.3
6.
stanovuje
a) pro rok 2015 závazný ukazatel v oblasti mezd v hlavní činnosti městem zřízeným
příspěvkovým organizacím ve výši uvedené v přílohách důvodové zprávy
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b) pro rok 2015 nulový výsledek hospodaření hlavní činnosti městem zřízeným příspěvkovým
organizacím
Předloţil:

Juračka Vladimír, starosta města

Usnesení 6/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Rozpočtová opatření

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
následující rozpočtová opatření:
A. Dotace na výsadbu melioračních dřevin
a) kap. 7
pol. 4126 ÚZ 29004
+ 51.150 Kč
b) kap. 4 odd.§ 1036 pol. 5166 ÚZ 29004 + 51.150 Kč
ad a) přijetí dotace
ad b) zvýšení výdajů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
B. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
a) kap. 7
pol. 4116 ÚZ 13010
- 12.000 Kč
b) kap. 1 odd.§ 4339 pol. 5169 ÚZ 13010
- 12.000 Kč
ad a) sníţení příjmu státního příspěvku
ad b) sníţení výdajů na ostatní záleţitosti sociálních věcí
C. Zádrţné firma Sates s.r.o. – náměstí TGM
a) kap. 10 odd.§ 3322 pol. 6121 org 2406 + 2.412.000 Kč
b) kap. 10 odd.§ 2212 pol. 6121 org 2406 - 2.412.000 Kč
ad a) výdaje na zachování a obnovu kulturních památek
ad b) výdaje na komunikace
D. Granty na sportovní a kulturní zařízení
a) kap. 3 odd.§ 2142 pol. 6322 orj 1065 + 35.000 Kč
b) kap. 3 odd.§ 3315 pol. 6371 orj 1065 + 24.000 Kč
c) kap. 3 odd.§ 3419 pol. 6322 orj 1065 - 59.000 Kč
ad a) grant v oblasti ubytování a stravování
ad b) grant fyzické osobě na činnost muzeí a galerií
ad c) granty v oblasti tělovýchovy
E. Dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2014
a) kap. 7
pol. 4116 ÚZ 29008 + 273.933 Kč
b) kap. 4 odd.§ 1036 pol. 5166 ÚZ 29008 + 273.933 Kč
ad a) přijetí dotace
ad b) výdaje na činnost odborného lesního hospodáře
Předloţil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 7/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Odkup akcií
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Rada města Hranic po projednání:
1. nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit odkoupení nabízených akcií Nemocnice Hranice a.s. od
jednotlivých akcionářů
Předloţil:

Juračka Vladimír, starosta města

Usnesení 8/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů dle upravené přílohy důvodové zprávy.
2. doporučuje
zastupitelstvu města schválit sazbu poplatku dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o
místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů, ve výši 600,- Kč.
Předloţil:

Juračka Vladimír, starosta města

Usnesení 9/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Aktualizace Grantového programu a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu
města
Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Hranic schválit aktualizaci Grantového programu dle upravené přílohy
č. 1 důvodové zprávy
2. doporučuje
Zastupitelstva města Hranic schválit aktualizaci Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu
města dle důvodové zprávy
Předloţil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 10/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Žádost o změnu použití grantu

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
dodatek č. 1. ke smlouvě č. 01-2014037 o poskytnutí a vyúčtování grantu uzavřené se
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Stanislavem Balkem dle důvodové zprávy
2. pověřuje
starostu města Hranic podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 01-2014037 o poskytnutí a
vyúčtování grantu uzavřené se Stanislavem Balkem
Předloţil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 11/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Žádost o prodloužení termínu vyúčtování příspěvku

Rada města Hranic po projednání:
1. souhlasí
s prodlouţením termínu vyúčtování příspěvku dle smlouvy CES OSM/10/0248/14 na stavbu
dětského hřiště na pozemku města Hranice do 30.4.2015
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Radomír Bradáč
Předloţil:

Radka Ondriášová

Usnesení 12/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže

Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
zastupitelstvu města schválit Koncepci podpory tělovýchovy mládeţe na období od 1.1.2015
do 31.12.2018 dle upravené důvodové zprávy.
Předloţil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 13/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Personální záležitosti MKZ

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
plat ředitelce organizace Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, Bc.
Heleně Votavové, dle upravené důvodové zprávy, s účinností od 1. 1. 2015
Předloţil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 14/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Změna závazného ukazatele mezd příspěvkových organizací
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Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
změnu závazného ukazatele v oblasti mezd pro rok 2014 příspěvkovým organizacím města:
- Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace
- Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková organizace
- Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace
- Městské kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace
dle důvodové zprávy
Předloţil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 15/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Souhlas s podáním projektu

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
účast ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, IČ: 146 18 141 v programu
Podpora integrace romské komunity v roce 2015 s projektem "Pohádkové učení" dle
důvodové zprávy
Předloţil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 16/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Podání žádosti o dotaci "Hranice - venkovní horolezecká stěna"

Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání ţádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality
2015 na projekt Hranice - venkovní horolezecká stěna a vyčlenění finančních prostředků v
rozpočtu Města 2015 na předfinancování a spolufinancování této akce v maximální výši Kč
550 000,- bez DPH.
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Vladimír Zemek
2. schvaluje
Rozpočtové opatření:
a)
b)

kap. 10
kap.10

odd.§ 3421
odd.§ 3639

pol. 6121
pol. 5169

org 14050

+ 20.000 Kč
- 20.000 Kč

ad a) výdaje na vyuţití volného času dětí a mládeţe
ad b) sníţení výdajů Oddělení investic na projektovou přípravu
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Vladimír Zemek
Předloţil:

Juračka Vladimír, starosta města
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Usnesení 17/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Drahotuše - Tyršova ulice - inženýrské sítě - dodatek č.2

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
dodatek č.2 ke smlouvě o dílo OSM/12/0185/14 na akci-" Inţenýrské sítě v Tyršově ulici Hranice IV - Drahotuše" dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
starostu města k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě OSM/12/0185/14.
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Radomír Bradáč
Předloţil:

Radka Ondriášová

Usnesení 18/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
„Hranice, Partyzánská – oprava zakrytého úseku Bezejmenného potoka“ - jmenování
komise
Rada města Hranic po projednání:
1. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci :„Hranice,
Partyzánská – oprava zakrytého úseku Bezejmenného potoka“
dle důvodové zprávy
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Radomír Bradáč
Předloţil:

Radka Ondriášová

Usnesení 19/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Nabídka převodu pozemků parc. č. 2448/19, parc.č. 2448/20 a parc.č. 2448/21 vše v
k.ú. Hranice
Rada města Hranic po projednání:
1. nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit úplatný i bezúplatný převod pozemků parc. č. 2248/19 ostatní
plocha, silnice o výměře 17 m2 a parc.č. 2448/21 ostatní plocha, silnice evidovaných na LV
č. 60000 pro k. ú. Hranice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem
státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic
2. nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc.č. 2448/20 ostatní plocha, silnice
o výměře 2042 m2 evidovaného na LV č. 60000 pro k. ú. Hranice z vlastnictví České
republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
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majetkových do vlastnictví města Hranic
a doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku parc.č.
2448/20 ostatní plocha, silnice díl "A" evidovaného na LV č. 60000 pro k. ú. Hranice dle
přílohy č. 2 důvodové zprávy z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem
státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic a to z
důvodu, ţe se na ní nachází chodník a autobusová zastávka které jsou v majetku města
Hranice
a p o v ě ř u j e starostu města k podání ţádosti o bezúplatný převod části pozemku.
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Radomír Bradáč
Předloţil:

Radka Ondriášová

Usnesení 20/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Výpůjčka části pozemku parc. č. 2716/3 v k.ú. Drahotuše

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
výpůjčku části pozemku parc.č. 2716/3 trvalý travní porost, díl "B", o výměře cca 100.141 m 2
v k.ú. Drahotuše zapsaného na LV č. 1328 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

na dobu: 5 let od podpisu smlouvy s tím, ţe pokud půjčitel nejpozději 1 měsíc před
uplynutím sjednané doby výpůjčky nesdělí vypůjčiteli, ţe trvá na vrácení vypůjčeného
pozemku, platí, ţe výpůjčka se prodluţuje o jeden rok za stejných podmínek
za podmínek:
- část pozemku se přenechává za účelem sečení louky na seno pro koně s tím, ţe první seč
proběhne nejdříve 5. července běţného roku, pokud se vypůjčitel a Myslivecké sdruţení
Pobečví Drahotuše nedohodnou jinak;
- pozemek nesmí být dán do nájmu, výpůjčky a uţívání dalším osobám, subjektům bez
souhlasu půjčitele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po
vzájemné dohodě účastníků, formou písemného dodatku;
- vypůjčitel se zavazuje uţívat vypůjčenou nemovitost řádně a v souladu s účelem, ke
kterému je vypůjčena;
- vypůjčitel musí pozemky udrţovat v řádném stavu tak, aby nedocházelo k zaplevelování
okolních pozemků;
- vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené
doby zapůjčení. Půjčitel můţe poţadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliţe vypůjčitel věc neuţívá řádně nebo jestliţe ji uţívá v rozporu s účelem,
kterému slouţí;
- vypůjčitel bere na vědomí vyjádření odboru rozvoje města MěÚ Hranice č.j. ORM/12744/09
ze dne 15.6.2009, které bude nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce;
- vypůjčitel bere na vědomí, ţe část pozemku parc. č. 2716/3 , díl „A“ o výměře cca 10.000
m2, v k.ú. Drahotuše je vypůjčen Mysliveckému sdruţení Pobečví Drahotuše;
- vypůjčitel bere na vědomí vyjádření Mysliveckého sdruţení Pobečví Drahotuše ze dne
9.8.2009 a zavazuje se dodrţet termín první seče nejdříve 5. července v kaţdém roce,
pokud se vypůjčitel a Myslivecké sdruţení Pobečví Drahotuše nedohodnou jinak;
- vypůjčitel bere na vědomí, ţe pozemek parc. č. 2716/3 v k.ú. Drahotuše je přičleněn k
honebním pozemkům tvořícím honitbu Honebního společenstva Drahotuše;
- v případě neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o výpůjčce se vypůjčitel zavazuje
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uhradit městu Hranice sankci ve výši 10.000,-- Kč a smlouvu o výpůjčce lze zrušit
okamţikem doručení písemného projevu vůle, ţe město Hranice od smlouvy odstupuje.
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Radomír Bradáč
Předloţil:

Ondriášová Radka, místostarostka města

Usnesení 21/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Zřízení věcného břemene - Teplo Hranice, s.r.o.

Rada města Hranic po projednání:
1. neschvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě spočívající v
právu strpění zřízení a uloţení přípojky NN a dále pro strpění vstupu za účelem provádění
veškerých oprav a běţné údrţby přípojky NN v rámci stavby "Kogenerační jednotka na
kotelně K15" zatěţující pozemky:
- parc. č. st. 1624 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2
- parc. č. st. 1625/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m2
- parc. č. st. 1625/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2
- parc. č. 529/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 281 m2
- parc. č. 529/2 ostatní plocha zeleň o výměře 1.700 m2
- parc. č. 529/7 ostatní plocha zeleň o výměře 2.197 m2
- parc. č. 529/20 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 3.085 m2
- parc. č. 529/21 ostatní plocha zeleň o výměře 1.686 m2
- parc. č. 2556 ostatní plocha zeleň o výměře 1.418 m2
- parc. č. 2558 ostatní plocha zeleň o výměře 1.280 m2
- parc. č. 2559 ostatní plocha zeleň o výměře 158 m2
zapsané na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice do doby dořešení prodeje pozemků pod kotelnami
dle usnesení rady města č. 2245/2014-RM 69 ze dne 15.4.2014, č. 2376/2014-RM 73 ze dne
23.6.2014, č. 2583/2014-RM 80 ze dne 6.10.2014
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Radomír Bradáč
Předloţil:

Radka Ondriášová

Usnesení 22/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Záměr na výpůjčku části dvorany, MAFRA, a.s.

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
záměr na výpůjčku části dvorany (vstup do budovy č.p. 1 ze strany Pernštejnského náměstí
v Hranicích) o výměře cca 0,35 x 0,35 m dle přílohy
Ţadateli:
MAFRA, a.s., IČO 45313351
se sídlem Karla Engliše 519, 150 00 Praha Smíchov
za podmínek:
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- výpůjčka bude sjednána na dobu určitou ode dne 1.2.2015 do 31.12.2016;
- výpůjčka bude sjednána za účelem umístění stojanu na distribuci Týdeníku 5+2dny;
- předmět výpůjčky nesmí být dán do nájmu, výpůjčky a uţívání dalším osobám, subjektům
bez souhlasu půjčitele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze
po vzájemné dohodě účastníků, formou písemného dodatku;
- vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené
doby zapůjčení. Půjčitel můţe poţadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliţe vypůjčitel věc neuţívá řádně nebo jestliţe ji uţívá v rozporu s účelem,
kterému slouţí
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Radomír Bradáč
Předloţil:

Radka Ondriášová

Usnesení 23/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Pronájem prostor sloužících k podnikání v čp.1399, Purgešova v Hranicích – Policie
ČR
Rada města Hranic po projednání:
1. revokuje
částečně usnesení 2616/2014-RM 81 ze dne 20.10.2014 ve věci pronájmu místnosti č. 01 v
čp. 1399, Purgešova v Hranicích
2. schvaluje
záměr na pronájem prostor slouţících k podnikání, místnosti č. 01 o výměře 27,55 m2 v
domě čp. 1399, Purgešova v Hranicích:
ţadateli: Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje
se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc
zastoupeného plk. RNDr. Jaroslavem Skříčilem, ředitelem
cena nájmu: 776,- Kč/měs/bez DPH
za podmínek :
pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle § 2312 občanského
zákoníku;
nájemce se výslovně zaváţe, ţe bude souhlasit s tím, aby pronajímatel výši ročního
nájemného upravoval podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu a zaváţe
se takto upravené nájemné řádně a včas platit v měsíčních splátkách; informaci o míře
inflace zajistí pronajímatel; takto upravené nájemné bude účinné vţdy do 30. června
kalendářního roku;
nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě bez souhlasu
pronajímatele;
nájemce je povinen zajišťovat běţnou údrţbu všech pronajatých prostor;
nájemce se zaváţe, ţe po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v
původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běţnému opotřebení;
zájemce je povinen nejpozději do 10 dnů před jednáním rady města sepsat protokol o
projednání a sloţit na účet města Hranic jistotu ve výši jednoměsíčního nájmu vyhlášeného v
záměru města;
v případě, ţe zájemci nebudou usnesením rady města předmětné prostory slouţící k
podnikání pronajaty, bude jistota vrácena, a to 10 dnů ode dne usnesení o pronájmu
předmětných prostor;
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v případě, ţe zájemce od ţádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pronájmu
předmětných prostor, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty;
v případě, ţe zájemci budou usnesením rady města předmětné prostory pronajaty,
bude jistota povaţována za úhradu radou schválené ceny pronájmu;
vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 10 dnů ode dne obdrţení
písemné výzvy, v případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce,
pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětných prostor slouţících k podnikání
platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty;
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Radomír Bradáč
Předloţil:

Radka Ondriášová

Usnesení 24/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Pronájem prostor sloužících k podnikání v čp.1399, Purgešova v Hranicích – Úřad
práce ČR
Rada města Hranic po projednání:
1. revokuje
částečně usnesení 2616/2014-RM 81 ze dne 20.10.2014 ve věci pronájmu kanceláře č. 224
a č. 225 v čp. 1399, Purgešova v Hranicích
2. schvaluje
záměr na pronájem prostor slouţících k podnikání, kanceláře č. 224 o výměře 15,50 m2 a
kanceláře č. 225 o výměře 15,61 m2 v domě čp. 1399, Purgešova v Hranicích:
ţadateli: Úřad práce České republiky, IČO 724 96 991, se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7
cena nájmu : kancelář č. 224
kancelář č. 225

1.736,- Kč/měs/bez DPH
1.748,- Kč/měs/bez DPH

za podmínek :
pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle § 2312 občanského
zákoníku;
nájemce se výslovně zaváţe, ţe bude souhlasit s tím, aby pronajímatel výši ročního
nájemného upravoval podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu a zaváţe
se takto upravené nájemné řádně a včas platit v měsíčních splátkách; informaci o míře
inflace zajistí pronajímatel; takto upravené nájemné bude účinné vţdy do 30. června
kalendářního roku;
nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě bez souhlasu
pronajímatele;
nájemce je povinen zajišťovat běţnou údrţbu všech pronajatých prostor;
nájemce se zaváţe, ţe po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním
stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běţnému opotřebení;
zájemce je povinen nejpozději do 10 dnů před jednáním rady města sepsat protokol o
projednání a sloţit na účet města Hranic jistotu ve výši jednoměsíčního nájmu vyhlášeného v
záměru města;
v případě, ţe zájemci nebudou usnesením rady města předmětné prostory slouţící k
podnikání pronajaty, bude jistota vrácena, a to 10 dnů ode dne usnesení o pronájmu
předmětných prostor;
v případě, ţe zájemce od ţádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pronájmu
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předmětných prostor, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty;
v případě, ţe zájemci budou usnesením rady města předmětné prostory pronajaty,
bude jistota povaţována za úhradu radou schválené ceny pronájmu;
vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 10 dnů ode dne obdrţení
písemné výzvy, v případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce,
pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětných prostor slouţících k podnikání
platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty;
T: 15. 12. 2014
O: Ing. Radomír Bradáč
Předloţil:

Radka Ondriášová

Usnesení 25/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Výroční zprávy škol a školských zařízení

Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
Výroční zprávy základních škol a školských zařízení za školní rok 2013/14
Předloţil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 26/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Projednání sdělení Ministerstva vnitra ČR k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o
stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území
města Hranic
Rada města Hranic po projednání:
1. nedoporučuje
Zastupitelstvu města Hranic zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení
některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Hranic.
Předloţil:

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

Usnesení 27/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Generální plná moc

Rada města Hranic po projednání:
1. souhlasí
s tím, aby byl starosta města Hranic pověřen Zastupitelstvem města Hranice k podpisu
plných mocí pro právního zástupce města, k zastupování města v soudních sporech před
soudy všech stupňů, příp. před Ústavním soudem.
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Hranice pověřit starostu města Hranic k podpisu plných mocí dle bodu
1. tohoto usnesení.
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Předloţil:

Juračka Vladimír, starosta města

Usnesení 28/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014
Programové prohlášení rady města

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014 - 2018
dle upravené přílohy č.1 důvodové zprávy
T: 15. 12. 2014
O: R. Ondriášová
2. ukládá
místostarostce předloţit toto Programové prohlášení na zasedání zastupitelstva města dne
11.12.2014
T: 15. 12. 2014
O: R. Ondriášová
Předloţil:

Ondriášová Radka, místostarostka města

PhDr. Vladimír Juračka
starosta města

Ing. Radka Ondriášová
místostarostka
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