Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

17.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

25.listopadu 2015
ve společenské místnosti v budově
MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :

1.17.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech pro 17. radu
založeného materiálu.

2.17.2015/RM
Rada města
a) schválila
Poskytnutí finančního daru jako kompenzaci nákladů za spotřebovanou elektřinu při provozu tlakové domovní
kanalizační přípojky v roce 2015. Jmenný seznam občanů je v příloze tohoto materiálu.
b) vzala na vědomí
Informaci o třech občanech, kteří nereagovali na upozornění týkající se kompenzace nákladů za spotřebovanou
elektřinu při provozu tlakové domovní kanalizační přípojky v roce 2015.

Z : ved. OFI
T:

3.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Výsledky hospodaření města Hradec nad Moravicí k 31.10.2015.
b) vzala na vědomí
Informace o stavech účtů k 31.10.2015.

4.17.2015/RM
Rada města
schválila
Navrácení neoprávněně nárokovaných a proplacených výdajů v celkové výši 16 105,34 Kč Regionální radě
regionu soudržnosti Moravskoslezsko v návaznosti na projekt Naučná stezka k zámku v Hradci na Moravicí, reg.
číslo CZ.1.10/2.2.00/18.01485

5.17.2015/RM
Rada města
schválila
Rozpočtová opatření na rok 2015 dle předloženého materiálu v objemu 650.890,00 Kč na celkovou výši
90.603.850,00 Kč.
Dále schválila vnitřní úpravy rozpočtu.
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6.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Návrh rozpočtu města Hradec nad Moravicí pro rok 2016.
b) doporučila
Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí schválit rozpočet města na rok 2016 v předloženém znění včetně
příloh, které jsou součástí rozpočtu.

7.17.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
zápis z jednání Zemědělské a dotační komise ze dne 2. 11. 2015.

8.17.2015/RM
Rada města
schválila
podání žádosti na realizaci projektu: Zvýšení bezpečnosti na silnici č. I/57 v Hradci nad Moravicí a Kajlovci, 3.
etapa - chodníky Hradec

9.17.2015/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu " Zateplení a výměna oken na objektu Opavská 228 Hradec n/M"
sepsaný mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou FENBAU s r.o. , Ostrava, IČ 25815458
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku č.1 dle bodu a/ tohoto usnesení

Z : ved. OFI
T : 21.12.2015

10.17.2015/RM
Rada města
a) schválila
Schválila výsledek poptávkového řízení na zhotovitele stavby " Rekonstrukce chodníku za nádražím v Hradci
n/M" a na zhotovitele projektové dokumentace " Oprava a údržba místní komunikace v Jakubčovicích"
b) schválila
Smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Lubomír Hrabina, Opava, IČ 48828637 na realizaci
stavby" Rekonstrukce chodníku za nádražím v Hradci n/M" a Smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a
zhotovitelem projektové dokumentace Marcelem Schwanem, Štítina na akci "Oprava a údržba místní
komunikace v Jakubčovicích" a Smlouvu o dílo mezi Městem Hradec n/M a firmou JaJ studio inženýrské sítě,
Opava, IČ 26864169 na zhotovení projektové dokumentace " Dešťová kanalizace Bohučovice"
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy o dílo dle bodu b/ tohoto usnesení

Z : ved. OFI
T : 21.12.2015
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11.17.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
předloženou zprávu o stavební činnosti na území města

12.17.2015/RM
Rada města
a) schválila
kácení jednoho kusu stromu (dub letní) na pozemku parcela č. 1191/2, k.ú. Hradec nad Moravicí z důvodu
špatného stavu stromu.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromu na Městský úřad Hradec nad Moravicí dle bodu a) tohoto
usnesení.
c) uložila
zajistit náhradní výsadbu na pozemku v majetku města.

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

13.17.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
o přijetí výpůjčky 1 ks dopravního automobilu za podmínky, že Moravskoslezský kraj převezme dopravní
automobil od prodávajícího a stane se jeho vlastníkem.
b) pověřila
starostu města podpisem smlouvy

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

14.17.2015/RM
Rada města
a) projednala
žádost velitele JSDH Žimrovice a člena jednotky JSDH Žimrovice o poskytnutí příspěvku na absolvování
odborného výcviku pro získání řidičského oprávnění skupiny C pro člena JSDH Žimrovice.
b) schválila
poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč na absolvování odborného výcviku pro získání řidičského oprávnění
skupiny C pro člena JSDH Žimrovice za podmínky setrvání v JSDH Žimrovice po dobu nejméně 5 let. Částka ve
výši 10 000,- Kč bude vyplacena po úspěšném ukončení odborného výcviku.

Z : ved. OMVV
T:

15.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh smlouvy o spolupráci mezi Městem Hradec nad Moravicí a Opavskou lesní a.s., se sídlem Na
Poříčí 1041/12, Praha 1, IČ: 45193177, podle které zajistí druhá strana komplexní lesnické činnosti, včetně
těžební a pěstební činnosti v obecních lesích
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b) rozhodla
předložit Smlouvu o spolupráci mezi Městem Hradec nad Moravicí a Opavskou lesní a.s., se sídlem Na Poříčí
1041/12, Praha 1, IČ: 45193177, podle které zajistí druhá strana komplexní lesnické činnosti, včetně těžební a
pěstební činnosti v obecních lesích zastupitelstvu města na zasedání dne 14.12.2015
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy o spolupráci dle části b) tohoto usnesení

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

16.17.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout nebytové prostory ve II. NP (prodloužené prosklené foyer u kinisálu) v budově čp. 156, Podolská ul. v
Hradci nad Moravicí za účelem poskytování občerstvení pro návštěvníky kina panu Radimu Gebauerovi, IČ:
62289039, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu 500,-- Kč ročně + paušální poplatek za
poskytované služby (teplo, voda, el. energie, odpady) ve výši 1.000,-- Kč/ročně.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

17.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Záměr města na rozšíření foyer v Národním domě spočívající v rozšíření služeb pro návštěvníky kina,
návštěvníky akcí v kinosále, na pěší zóně apod. a na propagaci kina spočívající v umístění označení kina na
budově Národního domu a v umístění nástěnek
b) schválila
Záměr města na rozšíření foyer v Národním domě spočívající v rozšíření služeb pro návštěvníky kina,
návštěvníky akcí v kinosále, na pěší zóně apod. a na propagaci kina spočívající v umístění označení kina na
budově Národního domu a v umístění nástěnek v částce max. 250 000,- Kč na stavební úpravy objektu
Národního domu (rozšíření foyer). Tyto prostředky budou čerpány z příjmu dotace Fondu kinematografie na
digitalizaci kina.

Z : ved. KT
T:

18.17.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
prodloužit dobu nájmu kajlovského rybníka, tzn. pozemku p.č. KN 3 (vodní plocha) v k.ú. Kajlovec o výměře
19562 m2, sjednanou v nájemní smlouvě č. 6000201201 ze dne 19.1.2012 mezi městem a Českým rybářským
svazem na dobu určitou do 31. 12. 2018 za stávajících podmínek.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě podle části a) tohoto usnesení

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

19.17.2015/RM
Rada města
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a) rozhodla
zvýšit se souhlasem nájemce od 1. 1. 2016 cenu nájmu u zemědělských pozemků, které má v pronájmu
I. Hradecká zemědělská a.s., u všech uzavřených nájemních smluv ve všech katastrálních územích města na
2.400,-- Kč/ha ročně formou dodatků k nájemním smlouvám
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatků k nájemním smlouvám podle části a) tohoto usnesení

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

20.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
ústní žádost o souhlas města s převedením sídla ZO českého svazu zahrádkářů Jakubčovice na adresu Opavská
265, Hradec nad Moravicí (MěÚ Hradec nad Moravicí)
b) rozhodla
neudělit souhlas s převedením sídla zájmových organizací na adresu Opavská 265, Hradec nad Moravicí

21.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zapůjčení volných nebytových prostor pro klub deskových her v budově MěÚ - bývalá restaurace
"Stužkonoska modrá"
b) rozhodla
schválit zapůjčení nebytových prostor v přízemí budovy MěÚ Hradec nad Moravicí pro Klub deskových her na
dobu 30 dní od 2.12.2015
c) uložila
zveřejnit záměr města na úřední desce MěÚ

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

22.17.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti spočívající ve strpění podzemního vedení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty
MODULO v pozemcích p.č. 189/1 (ostatní plocha) a 188 (ostatní plocha) v k.ú. Benkovice ve vlastnictví města za
jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč. Správní poplatek za zavkladování v KN a geometrický plán uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

23.17.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit převedení nájmu bytu v obecním domě čp. 61 na Hradecké ul. v Žimrovicích ze stávající nájemkyně na
právnickou osobu Areál dobré pohody Žimrovice s.r.o., IČ: 01462997, za stejných podmínek.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nové nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení

6. strana usnesení RM č. 17

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

24.17.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro právo služebnosti, spočívající ve strpění přípojky kanalizace splaškové k novostavbě RD na pozemku
p.č. 130 ve vlastnictví žadatele a sjezdu k němu přes pozemek p.č. 536 k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města za
jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč bez DPH. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování uhradí žadatel
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

25.17.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit prodloužení doby nájmu, sjednanou nájemní smlouvou č. 106 333 ze dne 1. 1. 2010 mezi městem a s.p.
Lesy ČR na pronájem části pozemku p.č. 503 (ostatní plocha) o výměře 235 m2 a části pozemku p.č. 663 (vodní
plocha) o výměře 15 m2 vše v k.ú. Žimrovice (ČOV Žimrovice) na dobu určitou do 31. 12. 2019 za cenu nájmu
1.373,-- Kč
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě dle části a) tohoto usnesení

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

26.17.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce. a.s. Děčín věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění zemního vedení přípojky
NN + HDS pro nově budovanou klubovnu SDH na pozemku p.č. 1128/3 v pozemcích p.č. 1128/4 a 1537 k.ú.
Bohučovice ve vlastnictví Města Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 5.000,-- Kč bez DPH. Správní
poplatek za zavkladování v KN a geometrický plán uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

27.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení pozemků kolem budovy ADP v Žimrovicích o celkové výměře 1498 m2 dle zákresu v
přiloženém snímku KM
b) rozhodla
odložit rozhodnutí o prodeji části pozemků kolem budova ADP v Žimrovicích a předložit žádost k vyjádření
stavební komisi na jejím nejbližším zasedání
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28.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 2082/8 (ostatní plocha) o výměře 106 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí,
který užívá a má v pronájmu
b) rozhodla
neschválit záměr města prodat pozemek p.č. 2082/8 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí a nedoporučit
prodej ani ZM
c) uložila
předložit žádost k projednání a k rozhodnutí na prosincovém jednání ZM

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

29.17.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout nebytové prostory v ND, Podolská čp. 156, Hradec nad Moravicí (bývalý Green bar, Café U Pekaře)
paní Petře Grossové, Chvalíkovice ( IČ: 87044692) na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu
4.000,-- Kč měsíčně.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení

Z : ved. OMVV
T : 21.12.2015

30.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o podané žádosti předsedkyně občanského sdružení "Ochotnického souboru Na Podolí" o udělení
souhlasu města s umístěním sídla "Ochotnický soubor Na Podolí" z.s. na adresu Podolská 156, 747 41 Hradec
nad Moravicí.
b) souhlasí
jako vlastník nemovitosti s umístěním sídla " Ochotnický soubor Na Podolí" z.s. na adresu Podolská 156, 747 41
Hradec nad Moravicí.

31.17.2015/RM
Rada města
schválila
vyřazení majetku města a Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí podle předloženého a v materiálech
pro 17. jednání rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 124.408,77 Kč.

32.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
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vyjádření sociální komise rady města k dopisu ze dne 3.11.2015 k výši finančního odškodnění školního úrazu , ke
kterému došlo dne 5.9.2015 v mateřské škole v Kajlovci.
b) schválila
vyplacení odškodnění školního úrazu žáka dle části a) tohoto usnesení ve výši 5 tis. Kč na základě Darovací
smlouvy.

33.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost SDH Žimrovice o dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 7.000,00 Kč na náklady spojené s konáním
Vánočního jarmarku v Žimrovicích,který se bude konat dne 3. prosince 2015 v obci Žimrovice.
b) schválila
dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 7.000,00 Kč na náklady spojené s konáním Vánočního jarmarku v
Žimrovicích,který se bude konat dne 3. prosince 2015 v obci Žimrovice.

Z : místostarosta
T:

34.17.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o povolení prodeje uzenářských specialit na ulici Podolská v Hradci nad Moravicí v době předvánočních
svátků v délce trvání tří dnů.
b) schválila
povolení prodeje uzenářských specialit na ulici Podolská v Hradci nad Moravicí v době předvánočních svátků v
souladu s OZV města č. 5/2012 za užívání veřejného prostranství.

35.17.2015/RM
Rada města
a) pověřila
s ustanovením § 102 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve vznění pozdějších předpisů s účinností
od 1. ledna 2016 výkonem funkce ředitele příspěvkové organizace města Technické služby Hradec nad Moravicí,
se sídlem Opavská 228, Hradec nad Moravicí(IČ: 75123959) pana Jiřího Hanákaí k zastupování ředitele PO
města Technické služby Hradec nad Moravicí, pana Romana Celty, po jeho dobu výkonu funkce dlouhodobě
uvolněného člena zastupitelstva města Hradec nad Moravicí v plném rozsahu.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu pověření k zastupování dle části a) tohoto usnesení.

Z : místostarosta
T : 21.12.2015

36.17.2015/RM
Rada města
b) vzala na vědomí
nabídku zpracovanou společností RESPECT OSTRAVA, s.r.o. na uzavření pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla pro pojistné období od 1.1.2016 do 31.12.2016 s Českou pojišťovnou a.s.
a) schválila
výpověď individuálních pojistných smluv za škodu způsobem provozem vozidla se stávajícím pojistitelem
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Kooperativa pojišťovna a.s. ke dni 31.12.2015.
c) schválila
Pojistnou smlouvu sdruženého pojištění souboru vozidel v majetku města mezi městem a Českou Pojišťovnou
a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, s účinností od 1.1.2016.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy dle části c) tohoto usnesení .

Z : místostarosta
T : 21.12.2015

37.17.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, výši odměn ředitelům
příspěvkových organizací zřízených městem podle předloženého a v materiálech místostarosty města
založeného návrhu.

38.17.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o.s. FIT Sports Club, Opava o dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 18 500,00 Kč na mezinárodní
setkání partnerských města v Hradci nad Moravicí, které se konalo 16.5.2015 v hotelu Belaria.

39.17.2015/RM
Rada města
schválila
Dodatek ke smlouvě o využívání sportoviště ze dne 27.1.2015 mezi městem a SK LAMA o.s.Hradec nad
Moravicí.

40.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace o navrhovaných změnách v organizaci MěÚ Hradec nad Moravicí souvisejících s odchody pracovníků
do důchodu
b) schválila
schválila navrhované změny v organizaci MěÚ Hradec nad Moravicí
c) uložila
přepracovat organizační řád města a předložit ke schválení Radě města na příštím jednání
d) vzala na vědomí
předložené návrhy na úpravu přízemí budovy městského úřadu spočívající ve zřízení pracoviště podatelny,
pokladny, kanceláře pro terénní pracovníky a skladu kancelářských potřeb
e) schválila
záměr města provést navrhované stavební úpravy přízemí budovy městského úřadu spočívající ve zřízení
pracoviště podatelny, pokladny, kanceláře pro terénní pracovníky a skladu kancelářských potřeb - vybraná
varianta č. 1
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Z : ved. KT
T : 21.12.2015

41.17.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění, Darovací smlouvu na finanční dar
ve výši 30.000,00 Kč pro příspěvkovou organizaci města Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, pro potřeby
ZŠ a MŠ Žimrovice od společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o., se sídlem Skandinávská 1000, Žebrák.

42.17.2015/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost předsedy TJ Papírny Žimrovice o dotaci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2015 ve výši
40 000,- Kč na úhradu pronájmu sportoviště a zázemí pro provoz TJ Papírny Žimrovice.
b) schválila
dotaci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2015 ve výši 40 000,- Kč na úhradu pronájmu sportoviště a
zázemí pro provoz TJ Papírny Žimrovice.
c) pověřila
starostu města podpisem smlouvy

Z : místostarosta
T : 21.12.2015

43.17.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění, Darovací smlouvu na finanční dar
ve výši 10.000,00 Kč pro příspěvkovou organizaci města Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, pro potřeby
ZŠ a MŠ Žimrovice od Mgr. Davida Šroma, bytem Bílovecká 943/66, 747 06 Opava.

44.17.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
stanovisko advokáta města Mgr.Romana Pospiecha , LL.M. ke lhůtě pro uložení odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve věci vrácení části dotace ve výši 1.703.863,66 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Hradec nad Moravicí mezi městem a SK LAMA o.s. Hradec nad Moravicí ze dne 13.12.2004.

45.17.2015/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
Návrh Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících uzavřená
mezi městem a společností Smurfit Kappa Czech s.r.o., Žebrák.
b) pověřila
starostu města jednat o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících se
společností Smurfit Kappa Czech s.r.o.,Žebrák.

46.17.2015/RM
Rada města

schválila
Vnitřní směrnici č. 01/2015, kterou se stanovují zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek

Z : ved. KT
T:

47.17.2015/RM
Rada města
schválila
Vnitřní směrnici č. 2/2015, kterou se stanovuje postup při podávání žádostí o dotace a při schvalování přijetí
dotací

Z : ved. KT
T:

48.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Předložené návrhy na úpravu stávajících prostor v Národním domě v 1. NP (knihovna)
b) doporučila
spojit oba návrhy a pro část skladu knihovny využít variantu č. 1 a pro část kancelářských prostor a infocentra
využít variantu č. 2
c) schválila
zadat vypracování projektu dle usnesení b)
d) doporučila
realizovat výše uvedené stavební úpravy v roce 2016 v souladu s návrhem rozpočtu

Z : ved. KT
T : 31.12.2015

49.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
písemnou nabídku bezúplatného převodu trvale nepotřebného majetku v souladu s § 27 odst. 6 z.č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, příspěvkové organizace města ZŠ Hradec nad Moravicí a to 2 ks teplovzdušných
jednotek ROBUR F1 31 a 2 ks teplovzdušných jednotek ROBUR 21, inventární identifikátor: A 119 49, A 119 50,
každý za cenu 21 824,- Kč.
b) souhlasí
s bezúplatným převodem majetku příspěvkové organizace města ZŠ Hradec nad Moravicí a to 2 ks
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teplovzdušných jednotek ROBUR F1 21,inventární identifikátor : A A 119 49, A 119 50, každý za cenu 21 824 Kč
do vlastnictví města.
c) souhlasí
s umístěním 2 ks teplovzdušných jednotek ROBUR F1 31 do hasičské zbrojnice v Jakubčovicích.

50.17.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Výpověď z nájmu Jezdeckého areálu s.r.o. ke dni 31.12.2015
b) vzala na vědomí
Informace o převodu majetku 1. Hradecké zemědělské na nového vlastníka.

Z : starosta
T:

Zpracovala :

Ing. Hana Vaculová, v.r.
Ověřil :

MUDr. Pavel Selingr, v.r.
Roman Celta, v.r.
místostarosta města

Josef Vícha, v.r.
starosta 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.
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