MĚSTO HRANICE

USNESENÍ
z 17. schůze Rady města Hranic, dne 20. 8. 2019

Usnesení 540/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Zahájení

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
program rady města bez připomínek.
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 541/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Kontrola plnění usnesení - páteční rozvoz

Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení k 20. 8. 2019 bez připomínek.
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 542/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Rozpočtová opatření

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
následující rozpočtová opatření:
A. Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Hranice
a)
pol. 4222 orj 12 ÚZ 415 org 70 00000 000000
b) odd.§ 5512
pol. 5171 orj 12
org 50 00000 000000
c) odd.§ 5512
pol. 5171 orj 12
org 50 00000 000039
d) odd.§ 6399
pol. 5901 orj 16
org 70 00000 000000
ad a) příjem dotace
ad b) výdaje na věcné vybavení jednotek SDH
ad c) podíl města na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH JPO II
ad d) snížení rezervy

+ 37.000 Kč
+ 37.000 Kč
+ 30.000 Kč
- 30.000 Kč

B. Dotace pro ZŠ Drahotuše
a)
pol. 4122 orj 2 ÚZ 555
org 70 00000 000314
b) odd.§ 3113
pol. 5336 orj 2 ÚZ 555
org 20 00000 000314
ad a) příjem dotace
ad b) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci

+ 20.000 Kč
+ 20.000 Kč

C. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2018
a)
pol. 4116 orj 6 ÚZ 13011 org 70 00000 000018
b) odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16
org 70 00000 000000
ad a) příjem doplatku dotace
ad b) navýšení rezervy
D. Dotace program regenerace městských památkových rezervací
a)
pol. 4116 orj 3 ÚZ 34054 org 70 00000 000000
b) odd.§ 3322 pol. 5493 orj 3 ÚZ 34054 org 20 00000 000000
ad a) příjem dotace
ad b) neinvestiční transfery fyzickým osobám na údržbu památek
E. Sociální fond
a) odd.§ 6330 pol. 4134 orj 15
b) odd.§ 6330 pol. 5342 orj 15
c) odd.§ 6171 pol. 5169 orj 15
d) odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16
ad a) příděl do sociálního fondu
ad b) převody vlastním fondům
ad c) výdaje sociálního fondu
ad d) snížení rezervy

org 54 00000 00 0000
org 54 00000 00 0000
org 54 00000 00 0000
org 70 00000 00 0000

F. Osadní výbor Velká
a) odd.§ 3319 pol. 5021 orj 14 org 07 00000 000000
b) odd.§ 3699 pol. 5901 orj 14 org 07 00000 000000
ad a) výdaje na kronikáře
ad b) snížení rezervy osadního výboru
G. Osadní výbor Drahotuše
a) odd.§ 2219 pol. 6121 orj 14 org 01 15026 000000
b) odd.§ 3699 pol. 5901 orj 14 org 01 00000 000000
ad a) výdaje na rekonstrukce náměstí Osvobození
ad b) snížení rezervy osadního výboru

+ 26.530,95 Kč
+ 26.530,95 Kč

+ 200.000 Kč
+ 200.000 Kč

+ 60.119 Kč
- 60.119 Kč
+ 60.119 Kč
- 60.119 Kč

+ 6.000 Kč
- 6.000 Kč

+ 300.000 Kč
- 300.000 Kč

2. doporučuje
zastupitelstvu města schválit následující rozpočtová opatření:
A. Dotace na bezpečnostní prvky I/35 Teplice nad Bečvou
a)
pol. 4222 orj 8 ÚZ 590 org 70 16003 000000
b) odd.§ 6399 pol. 3129 orj 8
org 70 16003 000000
ad a) příjem dotace
ad b) snížení ostatních příjmů
B. Dotace Cisternová automobilová stříkačka
a)
pol. 4216 orj 12 ÚZ 14984
b) odd.§ 6399 pol. 3129 orj 8
ad a) příjem dotace
ad b) snížení ostatních příjmů
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org 70 17054 000000
org 70 17054 000000

+ 974.440 Kč
- 974.440 Kč

+ 2.500.000 Kč
- 2.500.000 Kč

C. Dotace Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa
a)
pol. 4216 orj 8 ÚZ 107517969
b)
pol. 4216 orj 8 ÚZ 107117968
c) odd.§ 6399 pol. 3129 orj 8
ad a) příjem dotace EU
ad b) příjem dotace SR
ad c) snížení ostatních příjmů

org 70 16004 000000 + 576.245,00 Kč
org 70 16004 000000 + 33.896,76 Kč
org 70 16003 000000 - 610.141,76 Kč

D. Dotace Monitorovací stanice kvality ovzduší
a)
pol. 4116 orj 17 ÚZ 106515974 org 70 18018 000000 +2.534.841,10 Kč
b) odd.§ 6399 pol. 3129 orj 17
org 70 18018 000000 -2.534.841,10 Kč
ad a) příjem dotace
ad b) snížení ostatních příjmů
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 543/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Rozbor hospodaření města za 1. pololetí 2019

Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
rozbor hospodaření města za 1. pololetí roku 2019
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 544/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Změna rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů příspěvkových organizací

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
první změnu rozpočtu na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2020 a 2021
příspěvkovým organizacím:
- Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace, IČO: 49558609
- Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace,
IČO: 14618141
- Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace,
IČO: 14618575
- Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, IČO: 43541496
- Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, IČO: 71294686
- Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, IČO: 70876541
ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka
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Usnesení 545/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Personální záležitosti ředitelek mateřských škol

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
s účinností od 01. 09. 2019 platové výměry ředitelkám mateřských škol zřízených městem
Hranice ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy.
T: 20. 08. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
2. ukládá
odboru školství, kultury a tělovýchovy předložit platové výměry dle bodu 1) usnesení k
podpisu starostovi města.
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 546/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Výjimka z počtu žáků ZŠ a MŠ Struhlovsko

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků na 34 žáků ve čtvrtém ročníku Základní školy a
mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, počínaje školním rokem
2019/20 a následných ročnících
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 547/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Finanční záležitosti MŠ Sluníčko

Rada města Hranic po projednání:
1. ukládá
Mateřské škole Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558625 odvod do
rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 820 Kč dle důvodové zprávy
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
2. schvaluje
prominutí odvodu Mateřské škole Sluníčko Hranice, příspěvková organizace, IČO:
49558625, za porušení rozpočtové kázně v plné výši 7 820 Kč.
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
4

3. ukládá
ředitelce Mateřské školy Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558625,
přijmout opatření, která zabrání dalším pochybením v oblasti účetnictví
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 548/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Žádost o mimořádnou dotaci - ELIM Hranice o. p. s.

Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Hranic poskytnutí mimořádné dotace ELIM Hranice o. p. s., IČO:
02159554, se sídlem Hranická 94, 753 61 Hranice IV - Drahotuše, ve výši 97 000,- Kč, na
rekonstrukci prostor Denního centra - ELIM Hranice, dle důvodové zprávy.
T: 03. 09. 2019
O: M. Pešanová
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Hranic schválit rozpočtové opatření:
a)
odd.§ 4374 pol. 6322 orj 6
org 25 00000 003300
b)
odd.§ 6399
pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000
ad a) investiční dotace spolku - ELIM Hranice
ad b) snížení rezervy
T: 03. 09. 2019
O: Ing. Vladimír Zemek

+ 97.000 Kč
- 97.000 Kč

3. doporučuje
Zastupitelstvu města Hranic uzavření smlouvy č. 02-2019026 o poskytnutí a vyúčtování
dotace mimo dotační řízení uzavřenou mezi Městem Hranice, IČO: 00301311, se sídlem
Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice a ELIM Hranice o. p. s., IČO: 02159554, se sídlem
Hranická 94,
753 6 Hranice IV - Drahotuše, ve znění uvedeném v Příloze č. 3.
T: 03. 09. 2019
O: M. Pešanová
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 549/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Žádost o prodloužení data vyúčtování dotace - Charita Hranice

Rada města Hranic po projednání:
1.

doporučuje
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Zastupitelstvu města Hranic schválit prodloužení vyúčtování dotace, ve výši 150 000,- Kč,
která byla Charitě Hranice, IČO: 45180326, se sídlem Purgešova 1399, 753 01 Hranice,
přidělena usnesením 143/2019 - ZM 7 ze dne 20. 06. 2019, dle důvodové zprávy.
T: 03. 09. 2019
O: M. Pešanová
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Hranic schválit uzavření smlouvy č. 02-2019024, o poskytování a
vyúčtování dotace mimo dotační řízení uzavřenou mezi Městem Hranice, IČO: 00301311, se
sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice a Charitou Hranice, IČO: 45180326, se sídlem
Purgešova 1399, 753 01 Hranice, a to ve znění uvedeném v Příloze č. 1.
T: 03. 09. 2019
O: M. Pešanová
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 550/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Podání žádosti o dotaci - Podpora terénní práce pro rok 2020

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
podání žádosti o dotaci ve výši 300.000,- Kč na projekt Podpora terénní práce v romské
komunitě na Hranicku pro rok 2020 z programu Podpora terénní práce Úřadu vlády ČR a
Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny s rozpočtem projektu v celkové výši 490.761,Kč a spolufinancování města ve výši min. 30%, tj. 190.761,- Kč.
T: 01. 10. 2019
O: Bc. A. Macháčková
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 551/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Podání žádosti o dotaci - Zelená střecha

Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci 119. výzvy Operačního
programu Životní prostředí a spolufinancování akce ve výši min. 15% způsobilých nákladů
akce.
T: 17. 12. 2019
O: Bc. A. Macháčková
2. doporučuje
zastupitelstvu města schválit následující rozpočtové opatření na přípravu akce:
a) odd.§ 3613
b) odd.§ 3613
c) odd.§ 3419

pol. 6121
pol. 5169
pol. 6322

orj 7
orj 7
orj 5

org 10 19063 000000
org 92 19063 000000
org 10 19028 003300
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+ 130.000 Kč
- 100.000 Kč
- 230.000 Kč

ad a) výdaje na akci „Zelená střecha na budově autobusového nádraží“ – projektová
dokumentace, inženýrská činnost
ad b) výdaje na administraci dotace
ad c) snížení výdajů na investiční příspěvek Sokol Hranice rekonstrukce Sokolovny
T: 01. 10. 2019
O: Ing. V. Zemek
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 552/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Přijetí dotace - Modernizace ZŠ Struhlovsko v Hranicích

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
přijetí dotace a podmínek dotace uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
"Modernizace ZŠ Struhlovsko v Hranicích".
T: 20. 08. 2019
O: Bc. A. Macháčková
2. doporučuje
zastupitelstvu města zařazení částky 12 500 000,- Kč do rozpočtu města Hranic na rok 2020
pro účely předfinancování akce.
T: 03. 09. 2019
O: Ing. V. Zemek
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 553/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Souhlas s podáním žádosti o přidělení dotace DDM Hranice

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace Domem dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace,
IČO: 60782196 na projekt "Šablony II" z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
dle důvodové zprávy
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 554/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Souhlas s přijetím nadačního příspěvku pro ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, p. o.

Rada města Hranic po projednání:
1.

souhlasí
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s přijetím nadačního příspěvku od Nadace O2, IČO: 26700000 ve výši 84 000 Kč pro
Základní školu Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace, IČO: 49558609 na účel
uvedený v důvodové zprávě a poskytnutý dle Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku,
která je přílohou materiálu
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
2. schvaluje
Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace, IČO: 49558609 nabytí do
svého vlastnictví drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v důvodové zprávě
a pořízeného z nadačního daru od Nadace O2, IČO: 26700000 dle bodu 1) usnesení
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 555/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Poskytnutí daru Nemocnici Hranice

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
poskytnutí finančního daru Nemocnici Hranice, a.s., IČ: 47677406, DIČ: CZ47677406, se
sídlem:
Zborovská 1245, 753 22 Hranice, zastoupenou: Ing. Janem Ščotkou,
předsedou představenstva dle důvodové zprávy
2. schvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3392
pol. 5213
b) odd. § 6399
pol. 5901

orj. 03 ORG 20 00000 00 3300
orj. 16 ORG 70 00000 00 0000

+ 10.000,- 10.000,-

ad a) poskytnutí finančního daru právnické osobě
ad b) snížení rezervy
dle důvodové zprávy
3. schvaluje
darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru dle bodu 1. tohoto usnesení, která je přílohou
č. 3 této důvodové zprávy
4. pověřuje
starostu města Hranic podpisem darovací smlouvy dle bodu 3. tohoto usnesení
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 556/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Měření vnitřního prostředí na základních školách v Hranicích (CO2, vlhkost, teplota,
osvětlení)
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Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
informace z měření vnitřního prostředí na základních školách, informace o překračujících
doporučených limitech a návrhy řešení pro zlepšení.
T: 20. 08. 2019
O: Bc. A. Macháčková
Předložil:

Kudláček Jiří, starosta

Usnesení 557/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Modernizace ZŠ Šromotovo - dodatek č.2

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.SML/0185/2019/ORM na akci Modernizace ZŠ Šromotovo
2. pověřuje
starostu města podpisem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.SML/0185/2019/ORM na akci
Modernizace ZŠ Šromotovo
T: 01. 10. 2019
O: Ing. D. Čabalová
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 558/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Tělocvična Drahotuše - projektová dokumentace - dodatek č. 2

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0416/2018/ORM na akci Tělocvična
Drahotuše - projektová dokumentace
2. pověřuje
starostu města k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0416/2018/ORM na akci
Tělocvična Drahotuše - projektová dokumentace
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Dagmar Čabalová
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 559/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Oprava podlah v suterénu ZŠ a MŠ Drahotuše - dodatek č. 2 k SOD

Rada města Hranic po projednání:
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1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.smlouvy zhotovitele 03/2019 a č.smlouvy
objednatele SML/0379/2019/ORM dle důvodové zprávy
2. pověřuje
starostu města podpisem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 03/2019 a č.
smlouvy objednatele SML/0379/2019/ORM
T: 03. 09. 2019
O: Ing. Dagmar Čabalová
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Usnesení 560/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
ZŠ Drahotuše, rekonstrukce kotelny - dod. č.1

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0442/2019/ORM ze dne 3. 7. 2019 na akci :" ZŠ
Drahotuše - rekonstrukce kotelny" dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
starostu města k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo SML/0442/2019/ORM.
T: 03. 09. 2019
O: Ing. Dagmar Čabalová
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Usnesení 561/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Vzduchotechnika Domova seniorů - dodatek č.1 - páteční rozvoz

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/0343/2019/ORM na akci Vzduchotechnika Domova
seniorů
2. pověřuje
starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/0343/2019ORM na akci
Vzduchotechnika Domova seniorů
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Dagmar Čabalová
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 562/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Prodej bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách v majetku města
Hranic
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Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
informaci o prodeji bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách v majetku
města Hranic oprávněným nájemcům
2. ukládá
odboru správy majetku zajistit zpracování znaleckých posudků na jednotlivé bytové jednotky
ve střešních nástavbách a vestavbách a následně předložit radě města a zastupitelstvu
města materiál na zveřejnění záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
3. schvaluje
rozpočtové opatření na zpracování znaleckých posudků:
a) odd.§ 3612 pol 5166 orj 7
30 00000 000501 + 390.000 Kč
b) odd.§ 6399 pol 5901 orj 16 70 00000 000000
- 390.000 Kč
ad a) výdaje na znalecké posudky na bytové jednotky ve střešních nástavbách
ad b) snížení rezervy
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Vladimír Zemek
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 563/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Elektrické koloběžky

Rada města Hranic po projednání:
1. stahuje
z projednání materiál ,,Elektrické koloběžky".
T: 17. 12. 2019
O: Bc. A. Macháčková
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 564/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Chodník u hotelu Cementář - zpracování projektové dokumentace

Rada města Hranic po projednání:
1. ukládá
Odboru investic zajistit zpracování projektové dokumentace na vybudování bezbarijerového
chodníku v souběhu s ulicí Zborovská.
T: 05. 11. 2019
O: Ing. D. Čabalová
2. schvaluje
rozpočtové opatření akce: Chodník u hotelu Cementář, Hranice
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a)
Odd. § 2219 pol 6121 ORJ 2 ORG 1019065000000 + 90.000,- Kč
b)
Odd. § 3612 pol 6121 ORJ 8 ORG 1016001000000 - 90.000,- Kč
ad a) výdaje na zpracování projektové dokumentace
ad b) snížení výdajů Struhlovsko II etapa 1 část
T: 05. 11. 2019
O: Ing. D. Čabalová
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 565/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Úprava přechodu pro chodce přes I/35 u ŽS Teplice nad Bečvou - dodatek č. 1 k SOD

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
rozpočtové opatření
a) odd § 2219 pol. 6121 ORJ 8 ORG 1016003 000000 + 110.000,- Kč
b) odd § 3612 pol. 6121 ORJ 7 ORG 1016001 000000 - 110.000,- Kč
ad a) zvýšení výdajů na akci : Úprava přechodu pro chodce přes I/35 u ŽS Teplice nad Bečvou"
ad b) snížení výdajů na akci : RPS Struhlovsko 2.etapa I.část
2. schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.smlouvy objednatele SML/0387/2019/ORM dle
důvodové zprávy
3. pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.smlouvy objednatele
SML/0387/2019/ORM
T: 03. 09. 2019
O: Ing. Dagmar Čabalová
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Usnesení 566/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Hranice, rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání, dod. č.1

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0325/2019/ORM ze dne 20.5.2019 na akci : " Hranice,
rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání" dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
starostu města k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/0325/2019/ORM.
T: 03. 09. 2019
O: Ing. Dagmar Čabalová
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města
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Usnesení 567/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Projektová dokumentace - Odstranění havarijního stavu a zatěsnění průsaků hlavní
hráze rybníka Kuchyňka v Hranicích
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
zpracování projektové dokumentace na: „Odstranění havarijního stavu a zatěsnění průsaků
hlavní hráze rybníka Kuchyňka v Hranicích“, dle finanční nabídky od firmy KOINVEST, s.r.o.,
Ing. Blahoslava Kopečka ze dne 2.7.2019
2. schvaluje
rozpočtové opatření na navýšení finanční částky na zajištění zhotovení realizační projektové
dokumentace: „Odstranění havarijního stavu a zatěsnění průsaků hlavní hráze rybníka
Kuchyňka v Hranicích“,
a)
ood. § 2341 pol. 5169
orj 17 org 81 19064 000000 + 50.000 Kč
b)
odd.§ 6399
pol. 5901
orj 16 org 70 00000 000000 - 50.000 Kč
ad a) výdaje na projektovou dokumentaci na opravu havarijního stavu hráze rybníka Kuchyňka
ad b) snížení rezervy
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Usnesení 568/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Projektové dokumentace na splaškové kanalizační přípojky k nemovitostem v ulici
Komenského v Hranicích
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
návrh smlouvy o součinnosti, která vymezuje práva a povinnosti mezi městem Hranice a
jednotlivými vlastníky nemovitostí - stavebníky přípojek na splaškovou kanalizaci v
souvislosti se stavbou splaškové kanalizace v ulici Komenského v Hranicích a upravuje
součinnosti při realizaci těchto staveb.
2. pověřuje
starostu města Hranic podpisem:
•
smluv o součinnosti, které vymezují práva a povinnosti mezi městem Hranice a
jednotlivými vlastníky nemovitostí - stavebníky přípojek na splaškovou kanalizaci
•
plné moci, udělené projekční společnosti, která vzejde z poptávkového řízení, aby činila
všechny právní úkony potřebné a nutné k zajištění územního souhlasu pro stavbu splaškových
kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem, které budou napojovány na nově
budovanou splaškovou kanalizaci v ulici Komenského
•
plných mocí, udělených vlastníky jednotlivých nemovitostí městu Hranice, aby za
uvedeného vlastníka (stavebníka) činilo všechny právní úkony potřebné a nutné k zajištění
územního souhlasu pro stavby splaškových kanalizačních přípojek k jednotlivým
nemovitostem, které budou napojovány na nově budovanou splaškovou kanalizaci v ulici
Komenského.
T: 01. 10. 2019
O: Ing. arch. Ladislav Patočka
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3. schvaluje
rozpočtové opatření na navýšení finanční částky na zajištění vypracování projektových
dokumentací splaškových kanalizačních přípojek pro nemovitosti, které budou napojovány na
nově budovanou splaškovou kanalizaci v ulici Komenského, včetně provedení inženýrské
činnosti.
1) orj. 17 odd§ 2321
2) orj. 16 odd§ 6399

pol. 6121
pol. 5901

org. 81 19041 000000
org. 70 00000 000000

+ 20.000,- Kč
- 20.000,- Kč

ad. 1) navýšení finanční částky na zajištění vypracování projektových dokumentací
splaškových kanalizačních přípojek pro nemovitosti v ulici Komenského
ad. 2) snížení rezervy
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Usnesení 569/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Plán udržitelné mobility - výběr zhotovitele

Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u akce "Plán udržitelné mobility města Hranic",
dle kterého byla jako nejvhodnější v souladu se stanovenými kritérii vybrána nabídka
uchazeče UDIMO, spol. s r. o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava, dle důvodové zprávy
2. rozhodla
o přidělení veřejné zakázky "Plán udržitelné městské mobility pro město Hranice - návrhová
část - 2.etapa" společnosti UDIMO, spol. s r. o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava
3. pověřuje
starostu města k podpisu smlouvy o dílo se společností UDIMO, spol. s r. o., Sokolská tř. 8,
702 00 Ostrava pro realizaci zakázky Plán udržitelné městské mobility pro město Hranice návrhová část - 2.etapa"
T: 01. 10. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta
4. schvaluje
realizaci akce označené "Informační kampaň k přípravě plánu udržitelné městské mobility
města Hranic – návrhové části, včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" dle důvodové
zprávy
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 570/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Vyhodnocení průjezdnosti motorových vozidel centrem města po uzavření Jiráskovy
ulice.
Rada města Hranic po projednání:
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1. bere na vědomí
Vyhodnocení průjezdnosti motorových vozidel centrem města po uzavření Jiráskovy ulice a
konstatuje, že uvedená opatření většinově splnila očekávání rady města.
T: 03. 09. 2019
O: Miroslav Mann, velitel městské policie
2. ukládá
vedení města průběžně sledovat situaci včetně případných negativních dopadů a předložit
radě města návrhy optimalizačních opatření.
T: 05. 11. 2019
O: PhDr. Vladimír Juračka
Předložil:

Kudláček Jiří, starosta

Usnesení 571/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Severovýchodní obchvat - průzkumy pro dokumentaci pro územní rozhodnutí - výběr
zhotovitele
Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci akce „Hranice – Severovýchodní
obchvat – průzkumy pro dokumentaci pro územní rozhodnutí“, dle které byla vyhodnocena
jako nejvýhodnější nabídka dodavatele G-Consult, s r.o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
2. rozhodla
o přidělení veřejné zakázky „Hranice – Severovýchodní obchvat – průzkumy pro dokumentaci
pro územní rozhodnutí" dodavateli G-Consult, s r.o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
na druhém místě se umístil dodavatel K-Geo s.r.o., Nováčkova 5, 700 30 Ostrava
na třetím místě se umístil dodavatel GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, 627 00 Brno
3. pověřuje
starostu činit potřebné úkony vedoucí k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
pro realizaci zakázky „Hranice – Severovýchodní obchvat – průzkumy pro dokumentaci pro
územní rozhodnutí"
T: 01. 10. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 572/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Státní pozemkový úřad - směna pozemku parc. č. 798/1 v k.ú. Hranice

Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
materiál ve věci žádosti o směnu pozemků parc.č. 782 orná půda o výměře 23.416 m2
zapsaného na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice nebo pozemku parc.č. 1159/1 orná půda o
výměře 26.121 m2 zapsaného na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice z vlastnictví města Hranic za
pozemek parc.č. 798/1 orná půda o výměře 16.568 m2 zapsaný na LV č. 10002 pro k.ú.
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Hranice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní
pozemkový úřad
2. ukládá
starostovi vzít zpět žádost o směnu pozemků parc.č. 782 orná půda o výměře 23.416 m2
zapsaného na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice nebo pozemku parc.č. 1159/1 orná půda o
výměře 26.121 m2 zapsaného na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice z vlastnictví města Hranic za
pozemek parc.č. 798/1 orná půda o výměře 16.568 m2 zapsaný na LV č. 10002 pro k.ú.
Hranice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní
pozemkový úřad
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 573/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Pronájem pozemků pod garážemi

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
pronájem pozemků:
- parc.č.st. 738 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Drahotuše LV 1328
žadatel: ,
- parc.č.st. 740 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Drahotuše LV 1328
žadatel: ,
- parc.č.st. 1644/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel:
- parc.č.st. 1644/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel:
- parc.č.st. 1854 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel
- parc.č.st. 1855 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel
- parc.č.st. 1856 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel,
- parc.č.st. 1857 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel:
- parc.č.st. 1858 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
- parc.č.st. 1859 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
- parc.č.st. 1860 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel: ,
- parc.č.st. 1861 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel:
- parc.č.st. 1862/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel:
- parc.č.st. 1863 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel:
- parc.č.st. 1864 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel:
- parc.č.st. 1865 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
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žadatel:
- parc.č.st. 3191 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel:
- parc.č.st. 3193 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel:
- parc.č.st. 3786 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Hranice LV 3182
žadatel:
Cena nájmu: 22 Kč/m2/rok
s podmínkami:
- na pozemcích se nachází stavby garáží které nejsou ve vlastnictví města Hranic, jedná se o
úpravu užívacího vztahu mezi vlastníkem stavby a vlastníkem pozemku;
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, s tím, že
výpovědní lhůta začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena;
- nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry
inflace dle informací Českého statistického úřadu;
- pozemek nesmí být dán do nájmu, výpůjčky a užívání dalším osobám, subjektům bez
souhlasu pronajímatele. Jakékoliv změny, týkající se tohoto pronájmu, mohou být učiněny
pouze po vzájemné dohodě účastníků, formou písemného dodatku;
- zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před schůzí Rady města Hranic sepsat protokol o
projednání a složit na účet města Hranic jistotu ve výši jednoho měsíčního nájmu vyhlášeného
v záměru města;
- v případě, že zájemci usnesením rady města nebude předmětný pozemek pronajat, bude
uhrazená jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětného
pozemku;
- v případě, že zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí rady města o pronájmu
předmětného pozemku, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši uhrazené jistoty;
- pokud zájemci usnesením rady města bude předmětný pozemek pronajat, bude uhrazená
jistota považována za zálohu na radou města schválenou cenu pronájmu;
- vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne obdržení
písemné výzvy. V případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy ve stanoveném termínu
zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětného pozemku
platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty;
- dle Občanského zákoníku mají rozdílní vlastníci pozemků a staveb mezi sebou vzájemné
předkupní právo. Toto právo se vztahuje i na bezúplatné převody.
a pověřuje starostu města k podpisu smluv.
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 574/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Výkup pozemku parc.č. 1634/6 v k.ú. Hranice

Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku parc. č. 1634/6 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú.
Hranice z vlastnictví paní do vlastnictví města Hranic za cenu 380 Kč/m2
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T:
O:

01. 10. 2019
Ing. Radomír Bradáč

Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 575/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Záměr na pronájem části pozemků parc. č. 829/3 a parc.č. 846/1 v k.ú. Středolesí

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 829/3 ostatní plocha ostatní komunikace, díl "A"
o výměře cca 60 m2 a části pozemku parc. č. 846/1 ostatní plocha ostatní komunikace díl "B"
o výměře cca 25 m2, zapsaných na LV č. 85 pro k.ú. Středolesí dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy
žadatel:
výchozí cena nájmu: 4 Kč/m2/rok
s podmínkami:
- pozemek bude sloužit jako předzahrádka u domu č.p. 2
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, s tím, že
výpovědní lhůta začne běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi;
- nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry
inflace dle informací Českého statistického úřadu;
- pozemek nesmí být dán do nájmu, výpůjčky a užívání dalším osobám, subjektům bez
souhlasu pronajímatele. Jakékoliv změny, týkající se tohoto pronájmu, mohou být učiněny
pouze po vzájemné dohodě účastníků, formou písemného dodatku;
- nájemce musí pozemek udržovat v řádném stavu tak, aby nedocházelo k zaplevelování
okolních pozemků;
- zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před schůzí Rady města Hranic sepsat protokol o
projednání a složit na účet města Hranic jistotu ve výši jednoho měsíčního nájmu vyhlášeného
v záměru města;
- v případě, že zájemci usnesením rady města nebude předmětná nemovitost pronajata, bude
uhrazená jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětné
nemovitosti;
- v případě že zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí rady města o pronájmu
předmětné nemovitosti, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši uhrazené jistoty;
- pokud zájemci usnesením rady města bude předmětná nemovitost pronajata, bude uhrazená
jistota považována za zálohu na radou města schválenou cenu pronájmu;
- vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne obdržení
písemné výzvy. V případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy ve stanoveném termínu
zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětné nemovitosti
platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty;
T: 05. 11. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 576/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene včetně dohody o umístění
stavby (ČEZ Distribuce, a.s., "Hranice, Jungmannova, p.č. 588/1, kNN")
Rada města Hranic po projednání:
1. revokuje
bod č. 3 usnesení č. 380/2019-RM 11 ze dne 14.5.2019.
T: 19. 11. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
2. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-8015776/02, "Hranice, Jungmannova, p.č. 588/1, kNN" ve znění dle přílohy č.
3 důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 577/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene včetně dohody o umístění
stavby (ČEZ Distribuce, a.s., „Hranice - Velká, p.č. 1816/29, smyčka, kNN")
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12-8016992/01, "Hranice-Velká, p.č. 1816/29, smyčka, kNN" ve znění dle přílohy č. 3
důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
T: 19. 11. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 578/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Zřízení věcného břemene – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (Hranice,
Retenční nádrž)
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy v rámci
stavby „16010-041043 VPIC_Hranice_Retenční nádrž SO 40.6" zatěžující pozemek parc. č.
2421/25 ostatní plocha ostatní komunikace zapsaný na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice v rozsahu
dle přílohy č. 3 důvodové zprávy (geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného
břemene č. 5001-571/2019 ze dne 30.4.2019)
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 19. 11. 2019
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O:

Ing. Radomír Bradáč

Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 579/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Zřízení věcného břemene – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (Hranice,
Struhlovsko, trafostanice)
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy v rámci
stavby „16010-048539 VPIC_Hranice_Struhlovsko_trafostanice" zatěžující pozemek parc. č.
1311/2 ostatní plocha jiná plocha zapsaný na LV č. 1328 pro k.ú. Drahotuše v rozsahu dle
přílohy č. 3 důvodové zprávy (geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene
č. 1050-541/2019 ze dne 15.5.2019)
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 19. 11. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 580/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., „Hranice, Pod Bílým kamenem,
Neradová - NNk"
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-8003011/VB/1 ve znění dle přílohy č.
2 důvodové zprávy v rámci stavby „Hranice, Pod Bílým kamenem, - NNk" zatěžující pozemek
parc.č. 2467 ostatní plocha ostatní komunikace zapsaný na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice v
rozsahu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy (geometrického plánu pro vymezení rozsahu
věcného břemene č. 4579-192/2016 ze dne 17.10.2016)
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 05. 11. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 581/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., „Drahotuše, Hranická, Olomoucký
kraj - VNk"
Rada města Hranic po projednání:
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1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-8002309/VB/3 ve znění dle přílohy č.
2 důvodové zprávy v rámci stavby „Drahotuše, Hranická, Olomoucký kraj - VNk" zatěžující
pozemky:
- parc.č. 1592/1 ostatní plocha neplodná půda
- parc.č. 1592/3 ostatní plocha neplodná půda
- parc.č. 2792/2 ostatní plocha ostatní komunikace
zapsané na LV č. 1328 pro k.ú. Drahotuše v rozsahu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
(geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 932-421/2015 ze dne
16.2.2016)
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 05. 11. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 582/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., „Hranice-Drahotuše, , p.č. 1814, NN"

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8011023/VB/1 ve znění dle přílohy č. 2
důvodové zprávy v rámci stavby „Hranice-Drahotuše, , p.č. 1814/2, NN" zatěžující pozemky:
- parc.č. 2797 ostatní plocha ostatní komunikace
- parc.č. 2798 ostatní plocha ostatní komunikace
zapsané na LV č. 1328 pro k.ú. Drahotuše v rozsahu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
(geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 939-615/2015 ze dne
2.8.2016)
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 05. 11. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 583/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Zřízení věcného břemene - manželé

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti sjezdu spočívající v právu strpění zřízení a umístění a
sjezdu a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běžné údržby sjezdu
ve prospěch pozemků parc. č. st. 6229 a parc.č. 1441/95 v k.ú. Hranice, zatěžující pozemek
parc.č. 1441/1 ostatní plocha zeleň zapsaný na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice v rozsahu dle
geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 5005-1997/2019 ze dne
2.5.2019 (příloha č. 2 důvodové zprávy)
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oprávněný:
za jednorázovou úhradu ve výši: 3.050 Kč včetně DPH
za podmínek:
- oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení služebnosti a jejím
vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení služebnosti, nejpozději však
v den jejího podpisu;
- oprávněný provede jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti nejpozději do 60 dnů ode
dne podpisu smlouvy o zřízení služebnosti. V případě nesplnění této podmínky, zavazuje se
oprávněný ze služebnosti uhradit povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši
dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měl oprávněný ze služebnosti zaplatit povinnému
ze služebnosti, nejméně však 10.000 Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné
výzvy k úhradě;
- smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad smlouvy o zřízení služebnosti bude podán po
úhradě částky za zřízení služebnosti a nákladů spojených se zřízením služebnosti a sepisem
smlouvy o zřízení služebnosti
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.
T: 19. 11. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 584/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Zřízení věcného břemene -

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu strpění zřízení, umístění a
provozování přípojky vody a kanalizace a dále pro strpění vstupu za účelem provádění
veškerých oprav a běžné údržby přípojky vody a kanalizace ve prospěch pozemků parc. č.
2093/26 a parc.č. 2108/16 v k.ú. Hranice, zatěžující pozemky:
- parc.č. 2093/27 trvalý travní porost
- parc.č. 2108/18 trvalý travní porost
zapsané na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice v rozsahu dle geometrického plánu pro vymezení
rozsahu věcného břemene č. 5030-75/2019 ze dne 3.7.2019 (příloha č. 2 důvodové zprávy)
oprávněný:
za jednorázovou úhradu ve výši: 1.532 Kč včetně DPH
za podmínek:
- oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení služebnosti a jejím
vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení služebnosti, nejpozději však
v den jejího podpisu;
- oprávněný provede jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti nejpozději do 60 dnů ode
dne podpisu smlouvy o zřízení služebnosti. V případě nesplnění této podmínky, zavazuje se
oprávněný ze služebnosti uhradit povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši
dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měl oprávněný ze služebnosti zaplatit povinnému
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ze služebnosti, nejméně však 10.000 Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné
výzvy k úhradě;
- smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad smlouvy o zřízení služebnosti bude podán po
úhradě částky za zřízení služebnosti a nákladů spojených se zřízením služebnosti a sepisem
smlouvy o zřízení služebnosti
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.
T: 19. 11. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 585/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Zřízení věcného břemene

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu strpění zřízení, umístění a
provozování odtokového potrubí ČOV včetně vyústního objektu a dále pro strpění vstupu za
účelem provádění veškerých oprav a běžné údržby odtokového potrubí ČOV včetně vyústního
objektu ve prospěch pozemků parc. č. st. 6181 a parc.č. 1449/13 v k.ú. Hranice, zatěžující
pozemek parc.č. 1450 ostatní plocha ostatní komunikace zapsaný na LV č. 3182 pro k.ú.
Hranice v rozsahu dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 47891847/2017 ze dne 10.11.2017 (příloha č. 2 důvodové zprávy)
oprávněný:
za jednorázovou úhradu ve výši: 522 Kč včetně DPH
za podmínek:
- oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení služebnosti a jejím
vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení služebnosti, nejpozději však
v den jejího podpisu;
- oprávněný provede jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti nejpozději do 60 dnů ode
dne podpisu smlouvy o zřízení služebnosti. V případě nesplnění této podmínky, zavazuje se
oprávněný ze služebnosti uhradit povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši
dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měl oprávněný ze služebnosti zaplatit povinnému
ze služebnosti, nejméně však 10.000 Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné
výzvy k úhradě;
- smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad smlouvy o zřízení služebnosti bude podán po
úhradě částky za zřízení služebnosti a nákladů spojených se zřízením služebnosti a sepisem
smlouvy o zřízení služebnosti
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.
T: 19. 11. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 586/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
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Žádost spol. EKOLTES Hranice, a.s. o vydání souhlasu s rekonstrukcí střechy na
domě čp. 652 Komenského ulice v Hranicích - páteční rozvoz
Rada města Hranic po projednání:
1. stahuje
z projednání materiál ,,Žádost spol. EKOLTES Hranice, a.s. o vydání souhlasu s
rekonstrukcí střechy na domě čp. 652 Komenského ulice v Hranicích" s připomínkou
uvedenou v zápise.
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 587/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Žádosti o přidělení ubytovacích jednotek v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v
Hranicích
Rada města Hranic po projednání:
1. nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku s paní, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve
vlastnictví Města Hranic“.
2. nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku s paní, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve
vlastnictví Města Hranic“.
3. nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku s, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve
vlastnictví Města Hranic“.
4. nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku s paní, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve
vlastnictví Města Hranic“.
5. nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku s, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve
vlastnictví Města Hranic“.
6. nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku s, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve
vlastnictví Města Hranic“.
7.

nesouhlasí
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s výměnou ubytovací jednotky č. 213 za ubytovací jednotku č. 205,
8. nesouhlasí
s přidělením další ubytovací jednotky.
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 588/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Žádost o povolení podnájmu bytu dle § 2275 obč. zák. v platném znění

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
podnájem bytu dle § 2275 obč. zák. pro pana na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.8.2020.
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 589/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Žádost o převod nájemní smlouvy

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 43, čp. 1297, Bělotínská v Hranicích, , dle „Zásad pro
hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města Hranic“.
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 590/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Žádost o uzavření nájemní smlouvy

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 34, čp. 1848, Nerudova v Hranicích, panu.
Nájemní smlouva bude uzavřena dle „Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve
vlastnictví města Hranic“.
T: 03. 12. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský
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Usnesení 591/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Pronájem bytové jednotky v čp. 1297, Bělotínská v Hranicích

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 62, čp. 1297, Bělotínská v Hranicích, paní, dle Zásad pro
hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města Hranic.
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 592/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 16 o vel.
1+0 o výměře 26,58 m2, I. ktg.
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č.16, o vel. 1+0, o
výměře 26,58 m2, I. ktg, 1. nadzemní podlaží, kde měsíční nájemné pro rok 2019 činí 1 471
Kč, s následným uzavřením nájemní smlouvy
za podmínek:
žadatel o pronájem bytu musí složit do pokladny správce nemovitosti, Ekoltes Hranice,
a.s., finanční částku ve výši 3 000 Kč, nejpozději 2 dny před projednáním žádostí o nájem bytu
v komisi pro sociální věci a byty
v případě nesložení finanční částky v daném termínu se má za to, že nebyly splněny
podmínky vyhlášeného záměru a žádost bude považována za bezpředmětnou
v případě, že bude usnesením rady města žadatel označen za nájemce obecního bytu,
bude složená finanční částka považována za částečnou úhradu jistoty na byt
v případě, že nebude usnesením rady města žadatel označen za nájemce obecního
bytu, bude vyzván k vyzvednutí složené finanční částky v pokladně správce nemovitosti,
Ekoltes Hranice, a.s., Komenského čp. 652
žadatel, který bude Radou města Hranic označen za nájemce bytu, bude vyzván k
podpisu smlouvy o jistotě na byt, její úhradě a podpisu nájemní smlouvy. Výše jistoty je určena
ve smyslu ustanovení § 2254 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v
záměru
po podpisu smlouvy o jistotě a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem
nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s žadatelem nájemní smlouvu. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, maximálně na dobu 1 roku
v případě, že smlouva o jistotě na byt, včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou
ze strany žadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy,
aniž se změnily podmínky vyhlášeného záměru, pozbývá usnesení rady města platnosti a
složená finanční částka propadá ve prospěch Města Hranic. K uzavření nájemní smlouvy
bude vyzván další žadatel v pořadí schváleném radou města
T: 01. 10. 2019
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O:

Ing. Radomír Bradáč

Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 593/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Žádost o snížení výše splátky schváleného splátkového kalendáře

Rada města Hranic po projednání:
1. neschvaluje
snížení výše měsíční splátky schváleného splátkového kalendáře paní, z pravidelných
měsíčních splátek 5 000 Kč na splátku ve výši 2 000 Kč/měsíc.
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 594/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Žádost manželů o povolení splátkového kalendáře

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
plátkový kalendář manželům, v pravidelných měsíčních splátkách po 800 Kč, počínaje
měsícem 9/2019, vždy k 25 dni příslušného kalendářního měsíce až do úplného zaplacení
dluhu, pod ztrátou výhody splátek, na dlužnou částku, spojenou s užíváním pokoje č.
52,53,54 na ubytovně Vrchlického čp. 1466 v Hranicích, dle důvodové zprávy
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 595/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Pověření ředitelky Domova seniorů ke členství v komisi SMO ČR

Rada města Hranic po projednání:
1. pověřuje
Mgr. Simonu Hašovou, ředitelku Domova seniorů Hranice, příspěvková organizace ke
členství v Komisi pro sociální věci a zdravotnictví Svazu měst a obcí České republiky
T: 03. 09. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 596/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
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Dohoda o společné strategii měst

Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dohodu o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři
společnosti VaK Přerov a.s. dle přílohy důvodové zprávy.
T: 01. 10. 2019
O: Ing. Dagmar Čabalová
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Usnesení 597/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019
Dodatek k dohodě o spolupráci Kanalizace a ČOV Lhotka s VaK Přerov

Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek k dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
Kanalizace a ČOV Lhotka v rámci projektu "ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka",
uvedený v příloze č.1 předloženého materiálu
2. doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
A. Kanalizace a ČOV Lhotka
a) odd.§ 2321
b) odd.§ 6310

pol. 6201
pol. 2142

orj 17
orj 16

org 70 18050 000000
org 70 00000 000000

+ 1.300.000 Kč
+1.300.000 Kč

ad a) zvýšení výdajů na akci kanalizace Lhotka
ad b) zapojení dividend VaK Přerov do příjmů města
Předložil:

Kudláček Jiří, starosta

Jiří Kudláček
starosta města

PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta města
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