MĚSTO HRANICE

USNESENÍ
z 7. schůze Rady města Hranic, dne 12. 3. 2019

Usnesení 260/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Zahájení

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
program rady města s doplněním uvedeným v zápise.
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 261/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Kontrola plnění usnesení

Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení k 12.3.2019 bez připomínek.
Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 262/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Den Policie České republiky

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
poskytnutí dotace (mimo grantové řízení) na rok 2019 ve výši 30.000 Kč, na zajištění akce
Den Policie České republiky dle Grantového programu města Hranic QI 61-01-10 městem
Hranice, pro Krajské ředitelství policie České republiky, Územní odbor Přerov za účelem tak,
jak je uvedeno v důvodové zprávě a v žádosti, která tvoří přílohu č. 1.
2. schvaluje
rozpočtové opatření:
a)
odd.§ 5311 5319 orj 13
b)
odd.§ 6399 5901 orj 16
ad a) neinvestiční transfer Polici ČR
ad b) snížení rezervy

org 40 00000 003300
org 70 00000 000000

+ 30.000 Kč
- 30.000 Kč

T:
O:

25. 06. 2019
Miroslav Mann, velitel městské policie

3. schvaluje
smlouvu o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantu pro právnickou osobu, která tvoří přílohu
č. 2.
4. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantu na rok 2019 ve
výši 30.000 Kč pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 14. 05. 2019
O: Miroslav Mann, velitel městské policie
Předložil:

Kudláček Jiří, starosta

Usnesení 263/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Nákup vozidla pro Školní jídelnu Hranice, p. o.

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
Školní jídelně Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558617 nákup užitkového vozidla
CITROEN Berlingo 1,6 BlueHDi SX formou leasingu s 30% akontací dle důvodové zprávy
T: 09. 04. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 264/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Nákup mobilních aplikací - páteční rozvoz

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
nákup mobilní aplikace Česká obec a mobilní aplikace Naše Hranicko a jejich provozování.
T: 28. 05. 2019
O: Bc. A. Macháčková
2. schvaluje
rozpočtové opatření na nákup mobilních aplikací Česká obec a Naše Hranicko a jejich
provozování:
a)
odd.§ 3349 pol. 5168 orj 10 org 92 19035 000000 + 100.000 Kč
b)
odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000 - 100.000 Kč
ad a) pořízení a provozování mobilních aplikací
ad b) snížení rezervy
T: 12. 03. 2019
O: Ing. V. Zemek
Předložil:

Jiří Kudláček

2

Usnesení 265/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Svoz komunálního odpadu ze zahrádkářských kolonií - páteční rozvoz

Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
stanovení svozu komunálního odpadu ze zahrádkářských kolonií města Hranic dle důvodové
zprávy
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 266/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Plán udržitelné městské mobility

Rada města Hranic po projednání:
1. stahuje z projednání
materiál "Plán udržitelné městské mobility" dle připomínek uvedených v zápise.
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 267/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Zklidňování dopravy v městské památkové zóně

Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
předložený materiál.
2. schvaluje
návrh 1. etapy (fáze 1 a 2 předloženého materiálu) zklidňování dopravy v městské
památkové zóně uvedený v důvodové zprávě předloženého materiálu.
3. ukládá
odboru správy majetku zažádat o vydání povolení příslušných orgánů k osazení dopravního
značení v rámci první etapy zklidnění dopravy.
T: 25. 06. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
4. ukládá
1. místostarostovi zajistit seznámení veřejnosti s plánovanou 1. etapou zklidnění dopravy.
T: 14. 05. 2019
O: PhDr. V. Juračka
5. ukládá
2. místostarostovi jednat se společností EKo.Prima Fin, s.r.o. o možnosti zřízení parkovací
plochy v ulici Komenského ve smyslu návrhu předloženého městu uvedenou společností.
T: 14. 05. 2019
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O:

D. Vitonský

6. ukládá
1. místostarostovi předložit radě města po skončení zkušebního provozu vyhodnocení
přínosů a zkušeností zavedených zklidňováním dopravy v městské památkové zóně.
T: 03. 09. 2019
O: PhDr. Vladimír Juračka
Předložil:

Juračka Vladimír, 1. místostarosta města

Usnesení 268/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Změna nejvyšší dovolené rychlosti na části silnice č. I/47 v ulici Bělotínská a
Olomoucká v Hranicích
Rada města Hranic po projednání:
1. doporučuje
provedení úpravy dopravního značení, tj. zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti na 70 km/h v
intravilánu města, na části silnice č. I/47 v ulici Bělotínská a Olomoucká v Hranicích v úseku o
délce 2,2 km, mezi kruhovými objezdy u křižovatek s ulicemi Zborovská (Hranice) a Hranická
(Drahotuše), dle přílohy důvodové zprávy.
a ukládá
Odboru správy majetku připravit žádost o úpravu dopravního značení na silnici I/47 na
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
T: 09. 04. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Komise pro dopravu

Usnesení 269/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Sociologická analýza ubytoven v Hranicích (páteční rozvoz)

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek QS 74-01, bodu 4.5, přímé zadání
realizace akce Sociologická studie ubytoven v Hranicích
2. rozhodla
o zadání zakázky na realizaci akce Sociologická studie ubytoven v Hranicích firmě PROCES
– Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ:
28576217.
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na realizaci akce Sociologická studie ubytoven
v Hranicích
T: 14. 05. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta
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Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 270/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Severovýchodní obchvat – průzkumy pro dokumentaci pro územní rozhodnutí vyhlášení výběrového řízení
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na akci "Hranice – Severovýchodní obchvat – průzkumy pro
dokumentaci pro územní rozhodnutí"
2. schvaluje
výzvu k podání nabídky na akci "Hranice – Severovýchodní obchvat – průzkumy pro
dokumentaci pro územní rozhodnutí", dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3. schvaluje
seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídek na akci "Hranice –
Severovýchodní obchvat – průzkumy pro dokumentaci pro územní rozhodnutí", dle důvodové
zprávy
4. pověřuje
starostu města k podpisu výzvy pro podání nabídek na akci "Hranice – Severovýchodní
obchvat – průzkumy pro dokumentaci pro územní rozhodnutí"
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 271/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - epitafní desky

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na akci "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích" epitafní
desky
T: 14. 05. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta
2. schvaluje
výzvu k podání nabídky na akci "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích" epitafní desky
3. stanovuje
seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídek na akci "Revitalizace
městského hřbitova v Hranicích" epitafní desky dle důvodové zprávy, dle zápisu.
4. pověřuje
starostu města k podpisu výzvy pro podání nabídek na akci "Revitalizace městského hřbitova
v Hranicích" epitafní desky
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Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 272/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Revitalizace městského hřbitova v Hranicích – V. etapa

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na akci: "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích" V etapa dešťová kanalizace
2. schvaluje
Výzvu k podání nabídky na akci: "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích" V etapa dešťová kanalizace
3. stanovuje
seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídek na akci: "Revitalizace
městského hřbitova v Hranicích" V etapa - dešťová kanalizace, dle důvodové zprávy, dle
zápisu.
4. pověřuje
starostu města k podpisu výzvy pro podání nabídek na akci: "Revitalizace městského
hřbitova v Hranicích" V. etapa - dešťová kanalizace
T: 14. 05. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 273/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Tělocvična Drahotuše - projektová dokumentace (páteční rozvoz)

Rada města Hranic po projednání:
1. rozhodla
o zpracování projektové dokumentace na akci "Tělocvična ZŠ a MŠ Drahotuše - projektová
dokumentace" dle VARIANTY B dle důvodové zprávy.
T: 14. 05. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Usnesení 274/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
ZŠ Drahotuše, rekonstrukce kotelny - vyhlášení výběrového řízení

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na akci: „ZŠ Drahotuše, rekonstrukce kotelny".
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2. schvaluje
výzvu pro podání nabídek na akci: „ZŠ Drahotuše, rekonstrukce kotelny".
3. stanovuje
seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy k podání nabídek na akci: „ZŠ Drahotuše,
rekonstrukce kotelny".
4. pověřuje
starostu města k podpisu výzvy k podání nabídek na akci: „ZŠ Drahotuše, rekonstrukce
kotelny".
T: 14. 05. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Usnesení 275/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Modernizace ZŠ Šromotovo - výběr zhotovitele

Rada města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, ze které vyplývá jako nejvýhodnější nabídka na
realizaci akce Modernizace ZŠ Šromotovo, nabídka firmy NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha
2088/13, 741 01 Nový Jičín
2. rozhodla
o přidělení zakázky na realizaci akce Modernizace ZŠ Šromotovo firmě NOSTA, s.r.o.,
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
3. pověřuje
starostu města činit všechny potřebné úkony vedoucí k uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem pro realizace akce Modernizace ZŠ Šromotovo
T: 14. 05. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 276/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Smlouvy o partnerství na projektu ZŠ a MŠ Struhlovsko

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smluv o partnerství při realizaci projektů Základní škole a mateřské škole Hranice,
Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO: 14618575:
1) "Řízení přírodovědných procesů digitálními technologiemi " z OP VVV – Výzva č.
02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP.
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Spolupráce na plnění klíčových aktivit projektu v roli partnera příjemce Společnosti pro kvalitu
školy, z.s., IČ: 69610606 dle důvodové zprávy
2) "Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami" z OP VVV – Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního
vzdělávání II v prioritní ose 3 OP. Spolupráce na plnění klíčových aktivit projektu v roli
partnera realizátora projektu Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty dle
důvodové zprávy
T: 09. 04. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Předložil:

PhDr. Vladimír Juračka

Usnesení 277/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Vzduchotechnika Domova seniorů - výběr zhotovitele - na stůl

Rada města Hranic po projednání:
1. stahuje z projednání
materiál Vzduchotechnika Domova seniorů Hranice - výběr zhotovitele dle připomínek
uvedených v zápise.
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 278/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Hranice - doplnění splaškové kanalizace v ul. Komenského - vyhlášení výběrového
řízení (páteční rozvoz)
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na akci: „Hranice - doplnění splaškové kanalizace v
Komenského ulici"
2. schvaluje
výzvu pro podání nabídek na akci: „Hranice - doplnění splaškové kanalizace v Komenského
ulici"
3. stanovuje
seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídek na akci: „Hranice doplnění splaškové kanalizace v Komenského ulici"
4. pověřuje
starostu města k podpisu výzvy k podání nabídek na akci: „Hranice - doplnění splaškové
kanalizace v Komenského ulici"
T: 09. 04. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města
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Usnesení 279/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene včetně dohody o umístění
stavby (ČEZ Distribuce, a.s., „Hranice - Drahotuše, Jana Nerudy, p.č. 2130 v )
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8016307/2," Hranice, Drahotuše, Jana Nerudy, p.č. 2130,v" ve znění dle přílohy
důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
T: 09. 04. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 280/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene včetně dohody o umístění
stavby (ČEZ Distribuce, a.s., „Hranice, za Lokálkou, p.č. 1872/1, kNN")
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12-8015724/03, "Hranice, Za Lokálkou, p.č. 1872/1, kNN" ve znění dle přílohy č. 3
důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
T: 28. 05. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 281/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., „Hranice, KROK CZ, Tovární, KVN,
RVN/VB/01"
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-80142613261 VB/01 ve znění dle
přílohy č. 2 důvodové zprávy v rámci stavby „Hranice, KROK CZ, Tovární, KVN, RVN/VB/01"
zatěžující pozemek parc.č. 2363/2 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. 4947-165/2018 ze dne 5.11.2018)
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
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T:
O:

15. 01. 2019
Ing. Radomír Bradáč

Předložil:

Jiří Kudláček

Usnesení 282/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Zřízení věcného břemene - manželé

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu strpění zřízení, umístění a
provozování přípojky vody a přípojky kanalizace a dále pro strpění vstupu za účelem provádění
veškerých oprav a běžné údržby přípojky vody a přípojky kanalizace ve prospěch pozemku
parc. č. st. 1078 zapsaného na LV č. 583 pro k.ú. Hranice, zatěžující pozemek parc.č. 2447/4
ostatní plocha ostatní komunikace zapsaný na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice v rozsahu dle
geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 4911-63/2018 ze dne
21.6.2018 (příloha č. 3 důvodové zprávy)
oprávněný:
za jednorázovou úhradu ve výši: 1.730 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: 09. 04. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 283/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Směna pozemků k.ú. Velká u Hranic a k.ú. Hranice - páteční rozvoz

Rada města Hranic po projednání:
1.

bere na vědomí
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předložený materiál ve věci směny pozemků mezi městem Hranice a Českou republikou
Státním pozemkovým úřadem dle budoucí směnné smlouvy uzavřené 26.6.2000
2. schvaluje
záměr na směnu pozemku parc. č. 3091 orná půda v k.ú. Velká u Hranic z vlastnictví města
Hranic do vlastnictví České republiky - Státní pozemkový úřad IČO 013 12 774 za
podmínek uvedených v smlouvě viz. příloha č. 3 důvodové zprávy.
T: 09. 04. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 284/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Souhlas s umístěním stavby v k.ú. Drahotuše

Rada města Hranic po projednání:
1. trvá
na bodě č. 3 usnesení č. 113/2018 – RM 3 ze dne 11.12.2018.
T: 09. 04. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 285/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Převzetí objektů společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Středolesí

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
převzetí společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy tj. větrolamů VL1, VL6 a
lokálního biokoridoru LBK6 – část v k.ú. Středolesí v hodnotě 1.210.066,55 Kč realizovaných
na pozemcích p.č. 881, 890, 1030, 1077 a 1136 v k.ú. Středolesí ve vlastnictví města Hranic
a pověřuje starostu k podpisu protokolu o předání a převzetí větrolamů VL1, VL6 a lokálního
biokoridoru LBK6 – část v k.ú. Středolesí
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Usnesení 286/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Realizace opatření Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Velká - Nájemní smlouvy a
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Olomouckým krajem, jako vlastníkem nemovitosti či budoucím povinným, zastoupeným
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Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, vykonávající právo hospodaření
se svěřeným majetkem Olomouckého kraje na základě zřizovací listiny č.j. H-325/2002 ze
dne 28.2.2002 a jejich dodatků a Městem Hranice, jako nájemcem či budoucím oprávněným
na stavbu „Realizace opatření KoPÚ k. ú. Velká u Hranic – napojení polní cesty C28“ a
pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
2. schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Olomouckým krajem, jako vlastníkem nemovitosti či budoucím povinným, zastoupeným
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, vykonávající právo hospodaření
se svěřeným majetkem Olomouckého kraje na základě zřizovací listiny č.j. H-325/2002 ze
dne 28.2.2002 a jejich dodatků a Městem Hranice, jako nájemcem či budoucím oprávněným
na stavbu „Realizace opatření KoPÚ k. ú. Velká u Hranic – napojení polní cesty C21“ a
pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
3. schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy mezi Olomouckým krajem, jako vlastníkem nemovitosti,
zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, vykonávající
právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje na základě zřizovací listiny
č.j. H-325/2002 ze dne 28.2.2002 a jejich dodatků a Městem Hranice, jako nájemcem na
stavbu „Realizace opatření KoPÚ k. ú. Velká u Hranic – oprava propustku na sil.
III/44022“ a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
T: 09. 04. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Usnesení 287/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Přidělení pokojů v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích

Rada města Hranic po projednání:
1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 201, s panem, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 203, s paní, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
3. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 204, s panem, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
4. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 205, s panem, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.

12

5. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 206, s paní za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
6. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 208, s panem, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
7. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 209, s panem, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
8. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 210, s paní, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
9. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 211, s manžely , za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
10. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 212, s paní, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
11. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 213, s manžely, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
12. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 214, s paní, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
13. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 216, s manžely, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
14. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 217, s manžely za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
15. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 218, s paní za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
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16. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 219, s panem , za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
17. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 301, s paní za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
18. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 303, s paní za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
19. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 304, s panem, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
20. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 306, s paní, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
21. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 307, s panem, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
22. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 309, s panem, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
23. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 310, s paní, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
24. souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Jaslo, Tovární čp. 1957 v Hranicích, na
ubytovací jednotku č. 311, s manžely, za podmínek dle „Zásad pro hospodaření s bytovým
fondem ve vlastnictví Města Hranic“.
T: 14. 05. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 288/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Pronájem bytové jednotky č. 25, Struhlovsko čp. 1536, Hranice
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Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 25 o vel. 1+0, o výměře 19,60 m2, I.ktg., Struhlovsko čp.1536,
Hranice
žadateli :
náhradník:
za podmínek:
složená jistota bude považována za částečnou úhradu kauce na byt
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 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, dle „Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města
Hranic“.
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: 14. 05. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 289/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Pronájem bytové jednotky č. 27, Nerudova čp. 1721, Hranice

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 27 o vel. 1+0, o výměře 26,58 m2, I.ktg., Nerudova čp. 1721,
Hranice
žadateli :
náhradník:
za podmínek:
složená jistota bude považována za částečnou úhradu kauce na byt
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 výši trojnásobku
měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru

15

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, dle „Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města
Hranic“.
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: 14. 05. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 290/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Záměr na postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 42 o
vel. 1+0, I. ktg.
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
záměr na postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým již vystěhovaným
nájemníkem města Hranic a to bytu v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 42 o vel. 1+0 o
výměře 26,58 m2, I. ktg., 3. nadzemní podlaží, s následným uzavřením nájemní smlouvy, ve
výši: 4 660 Kč za podmínek:
žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice pohledávku, která
je tvořena:
a)
b)
c)

faktura za vyklizení bytu ve výši: 2 179 Kč
faktura za výměnu zámku ve výši: 1 029 Kč
faktura za přepravu a vývoz na skládku ve výši: 1 452 Kč

•
žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady
spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných
cenových předpisů;
•
žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady
na opravu předmětného bytu;
•
žadatel je povinen nejpozději 10 dnů před jednáním rady města sepsat protokol o
projednání a složit jistotu ve výši 10% z ceny pohledávky vyhlášené v záměru města;
•
v případě, že žadateli usnesením rady města nebude schváleno postoupení
pohledávky, bude složená jistota vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o schválení
postoupení pohledávky;
•
v případě, že žadatel od žádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí rady města o
postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky o postoupení pohledávky,
uhradí smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
•
v případě, že vybraný žadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději
do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky
nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním zaviněním,
pozbude usnesení rady města platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit městu Hranice
smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
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•
po podpisu smlouvy o jistotě a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem
nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným žadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou dle
„Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města Hranic;
•
v případě, že smlouva o jistotě včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany
vybraného žadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení úhrady
doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení rady města o
označení za nájemce platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní
pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město Hranice má právo označit
nového nájemce bytu;
•
výše jistoty je určena ve smyslu ustanovení § 2254 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve výši trojnásobku měsíčního nájemného;
•
zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, že právo na vydání
bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle § 638 z.č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
T: 14. 05. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 291/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Záměr na postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1536, byt č. 27 o
vel. 1+1, I. ktg.
Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
záměr na postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým již vystěhovaným
nájemníkem města Hranic a to bytu v Hranicících, Struhlovsko čp. 1536, byt. č. 27 o vel. 1+1
o výměře 43,85 m2, I. ktg., 1. nadzemní podlaží, s následným uzavřením nájemní smlouvy, ve
výši: 84 053 Kč za podmínek:
- žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice pohledávku, která je
tvořena:
a)
nájemné za období 5,6/2017 ve výši: 4 138 Kč
b)
úroky z prodlení za nájemné za období 5,6/2017 ke dni 27.2.2019 ve výši: 496 Kč
c)
bezdůvodné obohacení za období 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/2018 ve výši: 19 288 Kč
d)
úroky z prodlení za bezdůvodné obohacení za období 1-9/2018 a 1-11.10.2018 ke dni
27.2.2019 ve výši: 1 209 Kč
e)
vyúčtování služeb za rok 2017 - nedoplatek ve výši: 13 332 Kč
f)
poplatky z prodlení za vyúčtování služeb za rok 2017 ke dni 27.2.2019 ve výši: 6 999
Kč
g)
zálohy na služby za období 1-9/2018 ve výši: 35 551 Kč
h)
úroky z prodlení zálohy na služby za období 1-9/2018 ke dni 27.2.2019 ve výši: 2 269
Kč
ch)
faktury za výměnu zámku ve výši: 771 Kč
•
žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady
spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných
cenových předpisů;
•
žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady
na opravu předmětného bytu;
•
žadatel je povinen nejpozději 10 dnů před jednáním rady města sepsat protokol o
projednání a složit jistotu ve výši 10% z ceny pohledávky vyhlášené v záměru města;
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•
v případě, že žadateli usnesením rady města nebude schváleno postoupení
pohledávky, bude složená jistota vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o schválení
postoupení pohledávky;
•
v případě, že žadatel od žádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí rady města o
postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky o postoupení pohledávky,
uhradí smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
•
v případě, že vybraný žadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději
do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky
nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním zaviněním,
pozbude usnesení rady města platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit městu Hranice
smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
•
po podpisu smlouvy o jistotě a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem
nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným žadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou dle
„Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města Hranic;
•
v případě, že smlouva o jistotě včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany
vybraného žadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení úhrady
doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení rady města o
označení za nájemce platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní
pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město Hranice má právo označit
nového nájemce bytu;
•
výše jistoty je určena ve smyslu ustanovení § 2254 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve výši trojnásobku měsíčního nájemného;
•
zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, že právo na vydání
bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle § 638 z.č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
Předložil:

Daniel Vitonský

Usnesení 292/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Žádost o poskytnutí dotace - Babybox - STATIM

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
poskytnutí finanční dotace spolku STATIM se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 Hájek, IČO 27006891, ve výši 30 000,- Kč na výměnu původního babyboxu, který je umístěn
při Nemocnici Přerov.
T: 09. 04. 2019
O: M. Pešanová
2. schvaluje
rozpočtové opatření:
a)
odd.§ 3599
pol. 5222 orj 6 org 25 00000 003300
b)
odd.§ 6399
pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000
ad a) výdaje na dotace mimo dotační řízení
ad b) snížení rezervy
T: 09. 04. 2019
O: M. Pešanová

+ 30.000
- 30.000

3. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení, uzavřenou mezi
Městem Hranice, IČO: 00301311, se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice a spolkem
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STATIM, IČO: 27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, ve znění
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.
T: 09. 04. 2019
O: M. Pešanová
4. pověřuje
starostu Města Hranic podpisem smlouvy uvedené v bodu 3.
T: 09. 04. 2019
O: M. Pešanová
Předložil:

Juračka Vladimír, 1. místostarosta města

Usnesení 293/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019
Komunikace Pod bílým kamenem - slepá část

Rada města Hranic po projednání:
1. schvaluje
rozpočtové opatření
a)
ORJ 7 odd. §. 3612 pol. 6121
b)
ORJ 8 odd. §. 2212 pol. 6121

ORG 1016001000000
ORG 1017022000000

-100.000,- Kč
+100.000,- Kč

ad a) snížení výdajů na akci Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa 1. část
ad b) navýšení výdajů na akci Lokalita Pod Křivým slepá část ulice Pod Bílým kamenem
Předložil:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Jiří Kudláček
starosta města

PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta města
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