Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

22.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

2. prosince 2019
v pracovně starosty města
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.22.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého
a v podkladech pro 22. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města
2.22.2019/RM
Rada města
a) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum, okres Opava,
příspěvková organizace na rok 2020.
b) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační
centrum, okres Opava, příspěvková organizace, na rok 2020 ve výši 2.534.830 Kč, včetně
odpisového plánu na rok 2020. Z této částky je výše 2.832 Kč určena na pokrytí odpisů
pro rok 2020.
c) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum, okres Opava,
příspěvková organizace, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2020 ve výši 2.832 Kč, částka
se rovná výši odpisů.
d) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace na rok 2020.
e) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí,
příspěvková organizace ve výši 7.727.900 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2020. Z této
částky je výše 251.934 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2020.
f) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace,
odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2020 ve výši 251.934 Kč, částka se rovná výši odpisů.
g) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace na rok 2020.
h) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, na rok 2020 ve výši 4.104.330 Kč, včetně odpisového
plánu na rok 2020. Z této částky je výše 1.404.328 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2020.
ch) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2020 ve výši 1.404.328 Kč, částka se rovná
výši odpisů.
i) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, na rok 2020.
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j) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice, na rok 2020 ve výši 1.144.200 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2020. Z této
částky je výše 268.194 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2020.
k) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, odvod do rozpočtu
zřizovatele na rok 2020 ve výši 268.194 Kč, částka se rovná výši odpisů.
l) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace na rok 2020.
m) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, na rok 2020 ve výši 3.288.860 Kč, včetně odpisového
plánu na rok 2020. Z této částky je výše 1.065.860 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2020.
n) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2020 ve výši 1.065.860 Kč, částka se rovná
výši odpisů.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
3.22.2019/RM
Rada města
a) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 u příspěvkové organizace Městská
knihovna a informační centrum, okres Opava, příspěvková organizace.
b) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 u příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Žimrovice.
c) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 u příspěvkové organizace Mateřská škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
d) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 u příspěvkové organizace Základní škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
e) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 u příspěvkové organizace Technické
služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
4.22.2019/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 8/2019.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
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5.22.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na vyřazení majetku města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech
pro 22. schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 31 949,10 Kč.
b) schválila
vyřazení majetku města podle předloženého a v podkladech pro 22. schůzi rady města
založeného návrhu v celkové hodnotě 31 949,10 Kč.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
6.22.2019/RM
Rada města
vydala
nařízení města Hradec nad Moravicí č. 1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na území města podle předloženého a v podkladech pro 22. schůzi rady města založeného
návrhu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
7.22.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
plán zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města v roce 2020 podle předloženého
a v podkladech pro 22. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
8.22.2019/RM
Rada města
a) projednala
žádost církevní právnické osoby Charita Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17,
Ostrava-Vítkovice, IČ 44940998, zastoupenou ředitelem Bc. Martinem Pražákem, DiS.,
o finanční dar na úhradu deficitu sociální služby, kterou Charita Ostrava poskytuje občanu
města, resp. opatrovankyni města.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí církevní
právnické osobě Charita Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice,
IČ 44940998, na úhradu deficitu sociální služby, kterou Charita Ostrava poskytuje občanu
města, resp. opatrovankyni města.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
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9.22.2019/RM
Rada města
a) projednala
žádost o umístění zákazové značky na obslužnou komunikaci na pozemku p.č. 1875 v k.ú.
Hradec nad Moravicí.
b) neschválila
umístění dopravní značky B 11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel doplněnou
o dodatkovou tabulku E 13 s textem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY na obslužnou komunikaci
na pozemku p.č. 1875 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
10.22.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
1. ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města
a pravidla pro jejich zřizování,
2. pravidla pro prodej a koupi pozemků městem.
b) schválila
ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města a pravidla
pro jejich zřizování s účinností od 1. 1. 2020.
c) doporučila
zastupitelstvu města schválit pravidla pro prodej a koupi pozemků městem.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.22.2019/RM
Rada města
schválila
Spisový a skartační řád města Hradec nad Moravicí včetně příloh, podle předloženého
a v podkladech pro 22. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
12.22.2019/RM
Rada města
rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 1011/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec
nad Moravicí o výměře 10 m2 za cenu 200 Kč ročně od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic

5. strana Usnesení RM č. 22

13.22.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
podání ze dne 14. 11. 2019, označené jako "Odvolání proti rozhodnutí Rady města Hradec
nad Moravicí", které se týká usnesení rady města ze dne 7. 10. 2019, č. 5.19.2019/RM.
b) projednala
připomínku k usnesení rady města ze dne 7. 10. 2019, č. 5.19.2019/RM, s tím, že rada města
na svém rozhodnutí trvá.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.22.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 206 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o
výměře cca 40 m2 v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města.
b) schválila
záměr města prodat část pozemku p.č. 206 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
v k. ú. Žimrovice o výměře cca 40 m2.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.22.2019/RM
Rada města
rozhodla
zřídit věcná břemena spočívající ve strpění uložení vodovodní přípojky, přípojky splaškové
kanalizace a sjezdu pro novostavbu RD na pozemku 555/2 v k. ú. Hradec nad Moravicí, na
pozemcích p.č. 553 a p.č. 313 (ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 9.370 Kč. Současně uzavřít i dohodu
o umístění staveb s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí žadatelé.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
16.22.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spol. Dehon s.r.o., IČ 146171129, o zřízení práv služebnosti spočívajících ve strpění
uložení vodovodní přípojky a sjezdu pro novostavbu RD na pozemku 835/21 v k. ú.
Jakubčovice, na pozemku p.č. 835/19 (orná půda) v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města a o
souhlas s umístěním staveb.
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b) rozhodla
zřídit věcné břemeno spočívající ve strpění uložení vodovodní přípojky a sjezdu pro
novostavbu RD na pozemku 835/21 v k. ú. Jakubčovice, na pozemku p.č. 835/19 (orná půda)
v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 3.000 Kč. Současně uzavřít i
dohodu o umístění staveb s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
17.22.2019/RM
Rada města
rozhodla
zřídit věcné břemeno spočívající ve strpění uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové
kanalizace pro novostavbu RD na pozemku 230 v k. ú. Žimrovice, na pozemku p.č. 253
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města, za jednorázovou
náhradu 3.000 Kč. Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím související.
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelé.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
18.22.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ: 49452011, o souhlas s umístěním
vodovodního řádu do pozemku p.č. 1498/1 a 1498/3 v k.ú. Bohučovice a pozemku
p.č. 747/43 v k. ú. Jakubčovice vše ve vlastnictví města.
b) rozhodla
zřídit věcné břemeno pro společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ 49452011, spočívající
ve strpění uložení vodovodního řádu na pozemku p.č. 747/43 v k. ú. Jakubčovice za částku
300 Kč za 1 BM. Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím související. Geometrický
plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
c) nesouhlasí
s uložením vodovodního řádu do pozemků p.č. 1498/1 a 1498/3 vše v k. ú. Bohučovice
ve vlastnictví města.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
19.22.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost ve věci stavu oplocení pozemku p.č. 1704/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
20.22.2019/RM
Rada města
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vzala na vědomí
žádost o opravu mostu přes potok Meleček u hasičské zbrojnice v Žimrovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
21.22.2019/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Hradec - město bohaté historie do Programu
podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
22.22.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
IČ 70984352, zastoupené ředitelkou Bc. Gabrielou Lackovou o souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí a v školní jídelně, v době
od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 (včetně), podané dne 13. 11. 2019 na Městský úřad v Hradci
nad Moravicí.
b) vydala souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí a ve školní jídelně, v době
od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 (včetně).
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 5. 12. 2019
Ověřil:
Martin Kowal, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r .
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.

Poznámka:
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 12 na MěÚ Hradec
nad Moravicí, Opavská 265.
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