Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

38.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

17. srpna 2020
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.38.2020/RM
Rada města
schválila
Řád veřejného pohřebiště v Hradci nad Moravicí a veřejného pohřebiště v Jakubčovicích podle
předloženého a v podkladech pro 38. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
2.38.2020/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Zatraktivnění okolí u rozhledny v Baborowě a rozhledny
Šance, Jakubčovice do Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů v
Euroregionu Silesia.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.38.2020/RM
Rada města
schválila
přijetí dotace na realizaci projektu: Provoz městského kina Orion v Hradci nad Moravicí z rozpočtu
Státního fondu kinematografie v max. výši 30.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.38.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku pana Jiřího Dudyse, IČ 76001776, na opravu dřevěných prvků na budově č.p. 694 v
Hradci nad Moravicí.
b) schválila
cenovou nabídku pana Jiřího Dudyse, IČ 76001776, na opravu dřevěných prvků na budově č.p. 694 v
Hradci nad Moravicí.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a fyzickou osobou podnikající Jiří Dudys, IČ
76001776.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
5.38.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku společnosti OPATHERM a.s., IČ 25385771, na dodávku tepelné energie pro budovy
v majetku města č.p. 156 a 265 v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
cenovou nabídku společnosti OPATHERM a.s., IČ 25385771, na dodávku tepelné energie pro budovy
v majetku města č.p. 156 v Hradci nad Moravicí.
c) schválila
provozování kotelen v budově č.p. 156 městem Hradec nad Moravicí (bez externího dodavatele).

d) rozhodla
vzít zpět výpověď smlouvy č. 53351 v části týkající se nebytových prostor budovy č.p. 265 v Hradci
nad Moravicí.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
6.38.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti B PLUS TV a.s., IČ 47677481, o uzavření nájemní smlouvy o umístění technologie
převaděče DVB-T2 na budově č.p. 715 v Hradci nad Moravicí.
b) rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí a společností B PLUS TV a.s., se sídlem
Požárnická Klimkovice, IČ 47677481, týkající se umístění technologie převaděče DVB-T2 na budově
č.p. 715 v Hradci nad Moravicí za nájemné ve výši 12.000 Kč/rok.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
7.38.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o narovnání hranice mezi pozemkem p.č. 983/2 a pozemky p.č. st. 2/2 a p.č. 376/5 to vše v k.
ú. Domoradovice.
b) schválila
záměr města směnit část pozemku p.č. 983/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 24
m2 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města, za část pozemku p.č. 376/5 (zahrada) o výměře cca 19
m2 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví pana Ing. Jaromíra Víchy, bytem Domoradovice 28, s
finančním vyrovnáním rozdílné výměry a kvality pozemků.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.38.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o úpravu části pozemku p.č. 253 v k. ú. Žimrovice.
b) schválila
úpravu části pozemku p.č. 253 v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města na náklady žadatelky.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 17. 8. 2020
Ověřil:
Zdeněk Bareš, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.
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.

