Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

6
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

23.03.2015
v kanceláři starosty města v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Město Hradec nad Moravicí

2.

strana usnesení RM č. 6 ze dne 23.03.2015

Přijatá usnesení:
01.06.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
a vyhodnotila návrhy zájemců o pronájem Městského koupaliště v Hradci nad
Moravicí podle vyhlášeného záměru na úřední desce a internetu.
b) rozhodla
pronajmout Městské koupaliště v Hradci nad Moravicí, tzn. pozemky parc.č. 947/1
(ostatní plocha, 11.433 m2) a parc.č. 947/4 (zastavěná plocha a nádvoří, 27 m2) vše
v k.ú. Hradec nad Moravicí včetně příslušenství (bazény, úpravna vody, vstupní
objekt, převlékárny, sociální zařízení a zděný stánek pro občerstvení) Technickým
službám Hradec nad Moravicí za cenu nájmu ve výši 10 % vybraného vstupného za
celou sezónu, na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní lhůtou.
c) uložila
informovat zájemce o pronájem koupaliště o rozhodnutí rady města formulovaném
v části b) tohoto usnesení.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

02.06.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti pro s.r.o. SEMPRONEMO, Ostrava spočívající ve strpění
přípojky splaškové kanalizace a vedení části domovního NTL plynovodu přes
pozemky parc.č. 580/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc.č. 580/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) vše k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města za
jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Vypracování geometrického plánu,
správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel. Současně RM
schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím související.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

Zpracoval:
Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil:
Jan Horák, v.r.
Josef Vícha, v.r.
starosta města

Roman Celta, v.r.
místostarosta města

Poznámka:
Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.
Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 13 na MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.

