Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

42.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

9. listopadu 2020
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
(zároveň videokonference)

Přijatá usnesení:
1.42.2020/RM
Rada města
schválila
přijetí dotace na nákup dopravního automobilu pro JSDH Bohučovice z Programu Účelové investiční
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro rok 2021 v max. výši 450.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.42.2020/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Kdo cvičí, nezlobí a hlavně nestárne, fitness park Hradec
nad Moravicí do Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.42.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost R.H., který má na základě Nájemní smlouvy ze dne 12. 1. 2012 pronajatý byt č. 1, v bytovém
domě č.p. 715, ul. Na Tylovách, Hradec nad Moravicí, ohledně ukončení nájmu v tomto bytě.
b) rozhodla
ukončit nájem bytu č. 1, v bytovém domě č.p. 715, ul. Na Tylovách, Hradec nad Moravicí dohodou ke
dni 31. 12. 2020.
c) rozhodla
připravit otevřené výběrové řízení na pronájem bytu č. 1, Na Tylových 715, Hradec nad Moravicí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.42.2020/RM
Rada města
schválila
vzorovou Smlouvu o nájmu hrobového místa podle předloženého a v podkladech pro 42. schůzi rady
města založeného návrhu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
5.42.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Domov Bílá Opava, IČO 00016772, o finanční podporu na zajištění
kvalitní služby dvěma občanům města Hradec nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí příspěvkové organizaci
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Domov Bílá Opava, IČO 00016772, na spolufinancování pobytové sociální služby poskytované dvěma
občanům města Hradec nad Moravicí.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
6.42.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Dětská rehabilitace, IČO 47811820, o finanční příspěvek na
poskytování sociální služby občanu města Hradec nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí příspěvkové organizaci
Dětská rehabilitace, IČO 47811820, na poskytování sociální služby občanu města Hradec nad
Moravicí.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
7.42.2020/RM
Rada města
schválila
kácení 5 kusů stromů (ořešáky) na pozemku p.č. 2166/2 (1 kus) a na pozemku p.č. 2166/3 (4 kusy) v
k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
8.42.2020/RM
Rada města
schválila
kácení 4 kusů stromů (jeřáby ptačí) na pozemku p.č. 848/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
9.42.2020/RM
Rada města
schválila
kácení 2 kusů stromů (lípy) na pozemku p.č. 607 (1 kus) a na pozemku p.č. 310 (1 kus) v k.ú.
Žimrovice ve vlastnictví města.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
10.42.2020/RM
Rada města
a) schválila
žádost o zásah do místní komunikace na pozemku p.č. 809/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí z důvodu
opravy oplocení přilehlé nemovitosti podle předloženého a v podkladech pro 42. schůzi rady města
založeného postupu opravy.
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b) neschválila
umístění dopravní značky B 29 - Zákaz stání na místní komunikace pozemek p.č. 809/1 v k.ú. Hradec
nad Moravicí - ulice Na Cihelně.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
11.42.2020/RM
Rada města
a) projednala
nabídku na dodávku plynu pro rok 2021, do budov ve vlastnictví města od společnosti LAMA Energy
a.s., IČO 28262026.
b) schválila
uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o sdružených službách dodávek plynu, na prodloužení dodávky
plynu do budov ve vlastnictví města a to do konce roku 2021 se společností LAMA Energy a.s., IČO
28262026.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
12.42.2020/RM
Rada města
schválila
uzavření dodatku č. 1 o provozování plynových kotelen, nájmu technologického zařízení a
nebytových prostor ze dne 10. 7. 2012 se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
13.42.2020/RM
Rada města
schválila
záměr města směnit část pozemku p.č. 253 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Žimrovice o
výměře cca 125 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za část pozemku p.č. 221/5 (ostatní
plocha, manipulační plocha) v k. ú. Žimrovice o výměře 90 m2 v soukromém vlastnictví s doplatkem
za rozdílnou výměru. Přesná výměra směňovaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.42.2020/RM
Rada města
rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Hradec nad Moravicí
(Městečko) o výměře 2 100 m2 za účelem parkování osobních aut a autobusů na dobu určitou do 31.
12. 2021 za cenu ve výši 50 % z vybraného nájemného.
Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.42.2020/RM
Rada města
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rozhodla
prodloužit dobu nájmu části pozemku p.č. 663 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1 000 m2 za
účelem uložení kulatiny, sjednaného nájemní smlouvou č. 6171201849 ze dne 5. 6. 2018 do 31. 12.
2021 za nájemné ve výši 6.000 Kč za kalendářní rok.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
16.42.2020/RM
Rada města
rozhodla
prodloužit pacht pozemku p.č. 2117/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 2
782 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za účelem zemědělské činnosti do 31. 12. 2025 za
pachtovné ve výši 1.000 Kč za kalendářní rok.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
17.42.2020/RM
Rada města
schválila
záměr města prodloužit dobu pachtu pozemku p.č. 3 (vodní plocha) v k. ú. Kajlovec o výměře 19 562
m2 (Kajloveckého rybníka) do 31. 12. 2026.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
18.42.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o propachtování části pozemku p.č. 1183/1 v k. ú. Jakubčovice o výměře cca 150 m2 ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
nepropachtovat část pozemku p.č. 1183/1 v k. ú. Jakubčovice o výměře cca 150 m2 ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
19.42.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající ve
strpění nadzemního vedení distribuční sítě NN a umístění dvou sloupů na pozemku p.č. 1231/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o
souhlas s umístěním stavby.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění nadzemního vedení distribuční sítě NN a umístění dvou
sloupů na pozemku p.č. 1231/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí., pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu 18.000
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Kč (bez DPH) a souhlasit s umístěním stavby. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v
KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
20.42.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 64/2 (zahrada) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře cca 50
m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) schválila
záměr města prodat část pozemku p.č. 64/2 (zahrada) o výměře cca 50 m2 v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
21.42.2020/RM
Rada města
a) projednala
možnosti úpravy pojištění majetku a odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu.
b) schválila
uzavření dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 1526306715 o pojištění majetku města Hradec nad
Moravicí a pojištění odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu, uzavřené s pojistitelem
Generali Českou pojišťovnou a.s., IČO 45272956, kterým se aktualizuje pojistné krytí s účinností od
15.11.2020.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
22.42.2020/RM
Rada města
a) vydala souhlasné stanovisko
k navýšení kapacity mateřské školy z 28 na 34 dětí a zvýšení kapacity školní výdejny z 75 na 81
stravovaných příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, příspěvková
organizace, IČO 70984549, se sídlem Meleček 91, Žimrovice, s účinností od 1. 9. 2021.
b) pověřila
Mgr. Jana Volfa, ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice,
příspěvková organizace, IČO 70984549, k provedení potřebných úkonů pro změnu zápisu v rejstříku
škol a školských zařízení.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
23.42.2020/RM
Rada města
a) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, IČO
75123959, na rok 2021.
b) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí,
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příspěvková organizace, IČO 75123959, ve výši 8.031.450 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2021. Z
této částky je výše 227.350 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2021.
c) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, IČO
75123959, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2021 ve výši 227.350 Kč, částka se rovná výši odpisů.
d) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum, okres Opava, příspěvková
organizace, IČO 71237895, na rok 2021.
e) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum, okres
Opava, příspěvková organizace, IČO 71237895, na rok 2021 ve výši 4.359.930 Kč, včetně odpisového
plánu na rok 2021. Z této částky je výše 2.830 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2021.
f) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum, okres Opava, příspěvková
organizace, IČO 71237895, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2021 ve výši 2.830 Kč, částka se
rovná výši odpisů.
g) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČ 70984344, na rok 2021.
h) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, na rok 2021 ve výši 4.329.100 Kč, včetně odpisového
plánu na rok 2021. Z této částky je výše 1.429.100 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2021.
ch) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČO 70984344, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2021 ve výši 1.429.100 Kč, částka se
rovná výši odpisů.
i) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, příspěvková organizace,
IČO 70984549, na rok 2021.
j) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice,
příspěvková organizace, IČO 70984549, na rok 2021 ve výši 1.401.200 Kč, včetně odpisového plánu
na rok 2021. Z této částky je výše 268.200 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2021.
k) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, příspěvková organizace, IČO
70984549, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2021 ve výši 268.200 Kč, částka se rovná výši odpisů.
l) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČO 70984352, na rok 2021.
m) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352 na rok 2021 ve výši 3.287.460 Kč, včetně odpisového
plánu na rok 2021. Z této částky je výše 1.065.460 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2021.
n) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČO 70984352, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2021 ve výši 1.065.460 Kč, částka se
rovná výši odpisů.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
24.42.2020/RM
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Rada města
a) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 u příspěvkové organizace Městská knihovna a
informační centrum, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 71237895.
b) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 u příspěvkové organizace Základní škola Mateřská
škola Žimrovice, IČO 70984549.
c) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 u příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec
nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352.
d) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 u příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344.
e) vzala na vědomí
schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 u příspěvkové organizace Technické
služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, IČO 75123959.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
25.42.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
prodloužení funkčního období členů školské rady při Základní škole Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace, IČO 70984344, na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy č.j. MSMT-40610/2020-1 ze dne 29. 10. 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
26.42.2020/RM
Rada města
a) schválila
platový výměr Mgr. Jana Volfa, ředitele příspěvkové organizace města, Základní škola a Mateřská
škola Žimrovice, příspěvková organizace, IČO 70984549, s účinností od 1.11.2020 podle předloženého
a v podkladech pro 42. radu města založeného materiálu.
b) schválila
platový výměr Mgr. Jiřího Kupčíka, ředitele příspěvkové organizace města Základní škola Hradec nad
Moravicí, příspěvková organizace, IČO 70984344, s účinností od 1.11.2020 podle předloženého a v
podkladech pro 42. radu města založeného materiálu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 9. 11. 2020

Zdeněk Bareš, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.
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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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