město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

51.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

24. května 2021
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.51.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech pro 51.
schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města
2.51.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
změnu statutu bytů č. 3, 4, 5 a 6 v objektu Opavská ul. 265, Hradec nad Moravicí ze zvláštního určení (byty s
pečovatelskou službou) na běžné byty.
b) bere na vědomí
technický stav bytů č. 4 a 5 v objektu Opavská ul. 265, Hradec nad Moravicí.
c) schvaluje
provést v bytech č. 4 a 5 v objektu Opavská ul. 265, Hradec nad Moravicí částečnou rekonstrukci samostatných
bytů (výměna střešních oken, kuchyňské linky).
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost o zrušení žádosti o pronájem bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou, Smetanova 694, Hradec nad
Moravic paní xxxxx ze dne 10. 5. 2021.
b) schvaluje
pronájem bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou, Smetanova 694, Hradec nad Moravicí paní xxxxx, bytem
xxxxx, od 1. 6. 2021.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
usnesení Konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70984352, o pořadí vhodných uchazečů.
b) jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, ředitelkou Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO
70984352, Bc. Gabrielu Lackovou, bytem xxxxx, s účinností od 1. 8. 2021 na dobu neurčitou.
c) ukládá
místostarostovi města zajistit příslušné legislativní kroky při jmenování ředitelky Mateřské školy Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70984352.
d) zplnomocňuje
starostu města k podpisu všech dokumentů souvisejících se jmenováním ředitelky Mateřské školy Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70984352.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
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5.51.2021/RM
Rada města
odkládá
projednání zpevnění plochy na pozemku p.č. 958/4 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad
Moravicí za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům p.č. 531 a 532 v k. ú. Domoradovice, žadatel pan
xxxxx, bytem xxxxx, Opava.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.51.2021/RM
Rada města
nesouhlasí
s úpravou travní plochy na pozemku p.č. 236 v k. ú. Kajlovec ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, žadatel
pan xxxxx, bytem xxxxx.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
7.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o odkup pozemku p.č. 2082/8 o výměře 107 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
záměr města prodat pozemek p.č. 2082/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 107 m2 v k. ú. Hradec
nad Moravicí ve vlastnictví města.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.51.2021/RM
Rada města

a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx a pana xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí o směnu pozemku p.č. 25/2 o výměře 99 m2
ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 25/3 o výměře cca 15 m2, část pozemku p.č. 1256 o výměře cca 12
m2 a část pozemku p.č. 747/49 ve vlastnictví žadatelů, to vše v k. ú. Jakubčovice.
b) schvaluje
záměr města směnit pozemek p.č. 25/2 o výměře 99 m2 v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města za části
pozemku p.č. 25/3 o výměře cca 15 m2, část pozemku p.č. 1256 o výměře cca 12 m2 a část pozemku p.č.
747/49, to vše v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví paní xxxxx a pana xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí s
doplatkem za rozdílnou výměru pozemků. Přesná výměra směňovaných pozemků bude stanovena
geometrickým plánem.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce
"Rekonstrukce chodníku na ulici Zámecká v Hradci nad Moravicí".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce chodníku na ulici Zámecká v Hradci nad Moravicí" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STAVBY - BALLER s.r.o., IČO 29396841; nabídková
cena: 1.392.595,83 Kč bez DPH.
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Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti BENPRO s.r.o., IČO 27796094, na výkon autorského dozoru a technického dozoru
stavebníka v rámci stavby "Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí".
b) schvaluje
cenovou nabídku společnosti BENPRO s.r.o., IČO 27796094, na výkon autorského dozoru a technického dozoru
stavebníka v rámci stavby "Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
informace o průběhu stavby "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
b) schvaluje
cenovou nabídku Ing. Daniela Halfara, IČO 74391666, na zajištění dodatečného plnění výkonu technického
dozoru stavebníka v rámci stavby "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
informace o stavbě "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava - 1. etapa".
b) bere na vědomí
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice Opava - 1. etapa".
c) schvaluje
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice Opava - 1. etapa".
d) schvaluje
prodloužení termínu dokončení stavby "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava
- 1. etapa" do 30. 11. 2021.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
13.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
doplnění podkladů technické dokumentace stavby "Technická a dopravní infrastruktura Žimrovice ul. Mlýnská Záhumenní".
b) rozhoduje
předložit rozhodnutí o řešení technické a dopravní infrastruktury Žimrovice, ul. Mlýnská - Záhumenní
k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.51.2021/RM
Rada města
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a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí o rozšíření veřejného osvětlení a prodloužení chodníků na
ulicích Branecká a Za Tratí v Hradci nad Moravicí.
b) schvaluje
rozšíření veřejného osvětlení a prodloužení chodníků na ulicích Branecká a Za Tratí v Hradci nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání ze dne 19. 5. 2021 ve věci dokončení stavby "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad
Moravicí".
b) bere na vědomí
sdělení společnosti ERUPTIVA s.r.o., IČO 04431201, ze dne 24. 5. 2021 ve věci "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v
Hradci nad Moravicí".
c) schvaluje
předložený soupis méněprací ve výši 671.487,13 Kč bez DPH.
d) schvaluje
předložený soupis víceprací ve výši 125.767,4 Kč bez DPH (vyjma položky přeložky výtahové šachty a položky
VRN).
e) neschvaluje
uvolnění 50 % pozastávky z ceny díla "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
16.51.2021/RM
Rada města
schvaluje
u příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí převod částky 70.000
Kč z rezervního fondu do investičního fondu a následné použití investičního fondu ve výši 70.000 Kč na úhradu
nákladů vzniklých s pořízením vybavení nové knihovny v prostorách budovy na ulici Podolská č.p. 308.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru majetku a investic
17.51.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
výsledek hospodaření za rok 2020 u Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace, kterým
je zisk ve výši 337.243,38 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 337.243,38 Kč.
b) schvaluje
účetní závěrku za rok 2020 u Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace, podle
předloženého a v materiálech pro 51. schůzi rady města založeného materiálu s vyjádřením – bez výhrad.
c) schvaluje
výsledek hospodaření za rok 2020 u Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvkové organizace, kterým je zisk ve výši 45.850,50 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu
tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 45.850,50 Kč.
d) schvaluje
účetní závěrku za rok 2020 u Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizace, podle předloženého a v materiálech pro 51. schůzi rady města založeného materiálu s
vyjádřením – bez výhrad.
e) schvaluje
5. strana usnesení RM č. 51 dne 24. 5. 2021

výsledek hospodaření za rok 2020 u Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, kterým je zisk ve výši 44.893,61
Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 44.893,61 Kč.
f) schvaluje
účetní závěrku za rok 2020 u Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, podle předloženého a v materiálech
pro 51. schůzi rady města založeného materiálu, s vyjádřením – bez výhrad.
g) schvaluje
výsledek hospodaření za rok 2020 u Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
kterým je zisk ve výši 195.565,42Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 195.565,42 Kč.
h) schvaluje
účetní závěrku za rok 2020 u Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, podle
předloženého a v materiálech pro 51. schůzi rady města založeného materiálu, s vyjádřením – bez výhrad.
i) schvaluje
výsledek hospodaření za rok 2020 u Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
kterým je zisk ve výši 139.019,01 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 139.019,01 Kč.
j) schvaluje
účetní závěrku za rok 2020 u Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, podle
předloženého a v materiálech pro 51. schůzi rady města založeného materiálu, s vyjádřením – bez výhrad.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
18.51.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
hospodaření města Hradec nad Moravicí za období leden až duben 2021.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
19.51.2021/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2021 ve výši 395.000 Kč v příjmech i výdajích.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
20.51.2021/RM
Rada města
schvaluje
Provozní řád objektu Babince (Podolská 308 v Hradci nad Moravicí) společně s Ceníkem nájemného pro tento
objekt podle předloženého a v podkladech pro 51. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
21.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352, ze dne 26.
4. 2021 o souhlasné vyjádření k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí a ve školní jídelně, v
době od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021 (včetně).
b) vydává souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO
70984352, a ve školní jídelně, v době od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021 (včetně).
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Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
22.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70984352, ze dne 13. 5.
2021 o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní rok 2021/2022.
b) bere na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70984352, ze dne 13. 5.
2021 o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) ve třídě Mateřské školy v Hradci nad Moravicí pro školní
rok 2021/2022.
c) povoluje
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci, IČO 70984352, výjimku z nejvyššího
počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Hradec nad Moravicí - detašované pracoviště Mateřská škola Kajlovec pro
školní rok 2021/2022 do počtu nejvýše 26 dětí na 1 třídu mateřské školy.
d) povoluje
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci, IČO 70984352, výjimku z nejvyššího
počtu dětí (žáků) pro školní rok 2021/2022, do počtu nejvýše 26 dětí v I. třídě Mateřské školy v Hradci nad
Moravicí.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
23.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
IČO 71237895, o schválení přijetí nefinanční dotace na projekt "Česká knihovna" vypsaný Moravskou zemskou
knihovnou.
b) schvaluje
přijetí nefinanční dotace z projektu "Česká knihovna" vypsaný Moravskou zemskou knihovnou na podporu
nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury do výše 6.200 Kč, Městské knihovně a
informačnímu centru Hradec nad Moravicí, okres Opava, IČO 71237895.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
24.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Silesia Art, z.ú., IČO 03587631, ze dne 5. 3. 2021, o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč na
konání hudebního festivalu Hradecký slunovrat v roce 2021.
b) schvaluje
poskytnutí individuální dotace Silesia Art, z.ú., IČO 03587631, ve výši 15.000 Kč na pořádání hudebního festivalu
Hradecký slunovrat 2021 v Hradci nad Moravicí.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
25.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost odboru KČT VHT TJ Opava, z.s., IČO 00495948, o poskytnutí individuální dotace za účelem podpory
konání nejstaršího turistického pochodu v České republice 61. ročníku "Bezručova Moravice" dne 19. 6. 2021.
b) schvaluje
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poskytnutí individuální dotace ve výši 3.000 Kč na spolufinancování 61. ročníku nejstaršího dálkového
turistického pochodu v ČR "Bezručova Moravice" odborem KČT VHT TJ Opava, z.s., IČO 00495948, který se bude
konat dne 19. 6. 2021.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
26.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohučovice, IČO 66144027, o poskytnutí individuální dotace ve výši
25.000 Kč za účelem nákupu vycházkových obleků.
b) neschvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohučovice, IČO
66144027.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
27.51.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, IČO 27024326 o schválení nového sídla na adrese
Podolská 308, Hradec nad Moravicí 74741.
b) souhlasí
s umístěním sídla spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, IČO 27024326, na adrese Podolská 156,
Hradec nad Moravicí 74741.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 24. 5. 2021

Ověřil:
Zdeněk Bareš, 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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