Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

33.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

1. června 2020
v zasedací místnosti
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.33.2020/RM
Rada města
a) projednala
otevření koupaliště v Hradci nad Moravicí od 19. 6. 2020 se závěrem, že rada města souhlasí s
otevřením koupaliště v Hradci nad Moravicí od 19. 6. 2020.
b) schválila
ceník vstupného koupaliště v Hradci nad Moravicí pro rok 2020 takto:
- celodenní vstupné – dospělí: 60 Kč
- celodenní vstupné – děti do 15 let: 40 Kč
- vstup po 16. hodině – dospělí: 40 Kč
- vstup po 16. hodině – děti do 15 let: 30 Kč.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
2.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o využívání sběrného dvoru města Hradec nad Moravicí občany obce Branka u Opavy.
b) rozhodla
vyzvat obec Branka u Opavy k úhradě příspěvku ve výši 48 000 Kč pro rok 2020 za možnost ukládání
odpadů jejími občany na sběrném dvoře města Hradec nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
3.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
usnesení Konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele / ředitelky Základní školy
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344.
b) jmenovala
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, ředitelem příspěvkové organizace Základní školy Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, Mgr. Jiřího Kupčíka s účinností od 1. 8. 2020 na
dobu neurčitou.
c) uložila
místostarostovi města zajistit příslušné legislativní kroky při jmenování ředitele Základní školy Hradec
nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu všech dokumentů souvisejících se jmenováním ředitele Základní školy
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
4.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984352, o
schválení podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání Výzva č. 02 20 080 Šablony III.
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b) souhlasí
s podáním žádosti Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ
70984352, o dotaci, respektive podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum,
vývoj, vzdělávání - Výzva č. 02 20 080 Šablony III. o celkovém požadovaném finančním objemu
469.107 Kč.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
5.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČ 70984352, ze
dne 13. 5. 2020 o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní
rok 2020/2021.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci, IČ 70984352, výjimku z
nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní rok 2020/2021 do počtu nejvýše 27
dětí na 1 třídu mateřské školy.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
6.33.2020/RM
Rada města
a) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci, IČ 70984352, odprodej
potravin s krátkou dobou spotřeby za účelem ekonomické eliminace ztrát skladu potravin školní
jídelny.
b) uložila
požádat Mateřskou školu Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkovou organizaci, IČ 70984352,
předložit radě města vyúčtování odprodeje potravin podle části a) tohoto usnesení.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
7.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Městské knihovny a Informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace, IČ 71237895, o schválení přijetí dotací.
b) schválila
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu "Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji pro rok 2020" ve výši 86.000 Kč; přijetí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje z programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v
roce 2020" ve výši 43.000 Kč; přijetí dotace z projektu "Česká knihovna" vypsaný Moravskou zemskou
knihovnou na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 5.500 Kč.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
8.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o změně termínu konání závodu jednotlivců na horských kolech Silesia Bike Marathon
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(nový termín je 22. 8. 2020).
b) souhlasí
s průjezdem cyklistického závodu Silesia Bike Marathon územím města Hradec nad Moravicí v novém
termínu 22. 8. 2020.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
9.33.2020/RM
Rada města
schválila
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hradec nad Moravicí č. 3/2004, o ocenění a poctách
města Hradec nad Moravicí, záštitu starosty města Hradec nad Moravicí nad mezinárodním
kovářským sympoziem KOVÁŘSKÉ SONÁTY 2020, které se uskuteční ve dnech 31. 7. 2020 až 2. 8.
2020 v Hradci nad Moravicí.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
10.33.2020/RM
Rada města
a) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Branka u Opavy, IČ 47812303, jakožto dárcem a Městem Hradec nad
Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 2.222 Kč na spolufinancování
nákladů vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817,
v roce 2020.
b) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Hlubočec, IČ 00635430, jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 392 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých
v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v roce 2020.
c) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Chvalíkovice, IČ 00849685, jakožto dárcem a Městem Hradec nad
Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.440 Kč na spolufinancování
nákladů vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817,
v roce 2020.
d) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Pustá Polom, IČ 00300608, jakožto dárcem a Městem Hradec nad
Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 2.968 Kč na spolufinancování
nákladů vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817,
v roce 2020.
f) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Raduň, IČ 00300624, jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.670 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v roce
2020.
f) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Skřipov, IČ 00300659, jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.955 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v roce
2020.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
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11.33.2020/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 6/2020.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
12.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665 o zřízení práva
služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení vodovodního řadu na pozemku p.č. 958/4 v k.
ú. Domoradovice.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení vodovodního řadu na pozemku p.č.
958/4 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města, pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s., IČ 45193665, za jednorázovou náhradu 3.000 Kč (bez DPH). Geometrický plán a správní poplatek
za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
13.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti Jaromír Agripa s.r.o., IČ 04433319 o pronájem části pozemku p.č. 306/1 (ostatní
plocha) v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) schválila
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 306/1 (ostatní plocha) v k. ú. Hradec nad Moravicí o
výměře 96 m2 na dobu určitou od 30. 6. do 30. 9. 2020.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o narovnání skutečného průběhu katastrální hranice mezi pozemky p.č. st. 2/2, p.č. 376/5 a
p.č. 983/2 to vše v k. ú. Domoradovice.
b) rozhodla
vyzvat žadatele, aby nechal geodeticky zaměřit průběh oplocení mezi pozemky p.č. st. 2/2, p.č. 376/5
a p.č. 983/2 to vše v k. ú. Domoradovice za účelem upřesnění katastrální hranice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.33.2020/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Provoz městského kina Orion v Hradci nad Moravicí z
rozpočtu Státního fondu kinematografie, mimořádná výzva Propagace kinematografie v kině.
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Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
16.33.2020/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Umístění mobiliáře, Městečko, Hradec nad Moravicí do
Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, výzva MAS č. 4.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
17.33.2020/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Vybavení interiéru knihovny, Hradec nad Moravicí do
Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, výzva MAS č. 4.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
18.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Kulturně sportovní spolku Elegant, IČ 08626502, se sídlem Rodinná 678/12, Ostrava - Zábřeh,
o poskytnutí individuální dotace na konání 1. mistrovství ČR na historických sportovních kolech
Elegant Silesia, dne 22. 8. 2020.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč, Kulturně sportovnímu spolku Elegant, IČ 08626502,
se sídlem Rodinná 678/12, Ostrava Zábřeh, na konání 1. mistrovství ČR na historických sportovních
kolech Elegant Silesia, dne 22. 8. 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.33.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o investiční akci "Oprava lávky pro pěší přes řeku Moravici v Hradci nad Moravicí".
b) schválila
řešení podlahových roštů podle předložené a v materiálech pro 33. radu města založené varianty č. 1
(VCP 8.200 Kč bez DPH).
c) schválila
řešení povrchových úprav dle předložené a v materiálech pro 33. radu města založené varianty č. 2
(základní + vrchní nátěr v celkové výši 123.419 Kč bez DPH).
d) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a Ing. Kamil Turek, IČ
76015670, podle části b) a c) tohoto usnesení.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 1. 6. 2020
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Ověřil:
Mgr. Jan Špička, 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.

7. strana usnesení RM č. 33/2020

