město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

58.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení:
1.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
informace o ukončení částečné rekonstrukce bytů č. 4 a 5 v budově Opavská 265, Hradec nad
Moravicí.
b) rozhoduje
vyhlásit otevřené výběrové řízení na pronájem bytů č. 4 a 5 v budově Opavská 265, Hradec nad
Moravicí s těmito podmínkami: vratná kauce ve výši 2 měsíčních nájmů, minimální výše nájemného
2.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.58.2021/RM
Rada města
schvaluje
smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi společností ELEKTROWIN a.s., IČO 27257843, a městem Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
3.58.2021/RM
Rada města
schvaluje
dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi společností ASEKOL a.s., IČO
27373231, a městem Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
4.58.2021/RM
Rada města
schvaluje
darovací smlouvu mezi dárcem - Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, a obdarovaným - město
Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru v hodnotě 3.843.020,50 Kč za
účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů speciálním zásahovým požárním
automobilem potřebným pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně
obyvatel - dopravního automobilu určeného pro jednotku požární ochrany s číslem karosérie VIN
WDB 906655 1P 216211.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
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5.58.2021/RM
Rada města
schvaluje
darovací smlouvu mezi dárcem - Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, a obdarovaným - město
Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru v hodnotě 108.505 Kč za účelem
dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů speciální technikou a materiálním vybavením
potřebným pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel - osvětlovací
soupravou v LED provedení v obalu včetně teleskopického stativu a kotevní sady.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.58.2021/RM
Rada města
souhlasí
s konáním sportovní soutěže – běžeckého závodu Silesia kros 1/2 marathon dne 9. 10. 2021 na území
města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.58.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
změnu výše náhrady za zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční
sítě NN na pozemcích p.č. 311 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 318/3 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), p.č. 318/6 (ostatní plocha, zeleň) a p.č. 310 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, služebnost bude zřízena za cenu 16.686 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
8.58.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, Opava, o zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění vedení
vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 165 v k. ú. Benkovice na pozemku p.č. 584 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v k. ú. Benkovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas s
umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro manžele xxxxx, bytem xxxxx, Opava, spočívající ve strpění
vedení vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 165 v k. ú. Benkovice na pozemku p.č. 584 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Benkovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za
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jednorázovou náhradu 1.500 Kč (bez DPH). Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím
související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající ve
strpění podzemního vedení distribuční sítě NN na pozemku p.č. 253/9 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas s umístěním
stavby.
b) rozhoduje
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN na pozemku p.č.
253/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec nad
Moravicí, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu 2.000 Kč (bez DPH) a
souhlasí s umístěním stavby. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a
uhradí žadatel.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost manželů xxxxx, bytem xxxxx Žimrovice , o zřízení práva služebnosti cesty spočívající ve strpění
přístupu a příjezdu k pozemku p.č. 525 v k. ú. Žimrovice na pozemku p.č. 696 (ostatní plocha,
manipulační plocha) v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, právo služebnosti cesty spočívající ve strpění přístupu a příjezdu k pozemku
p.č. 525 v k. ú. Žimrovice na pozemku p.č. 696 (ostatní plocha, manipulační plocha) v k. ú. Žimrovice
ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, za jednorázovou náhradu 3.920 Kč (bez DPH). Správní
poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelé.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.58.2021/RM
Rada města
rozhoduje
ukončit pronájem části pozemku p.č. 1008/4 v k. ú. Domoradovice o výměře 20 m2, který byl uzavřen
dne 26. 6. 2008 nájemní smlouvou č. 6171200803 s nájemci manželi xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad
Moravicí, dohodou s vyrovnáním ve výši 600 Kč (nájemné za 3 roky) k 30. 9. 2021.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
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12.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o sdělení, zda trvá zájem města Hradec
nad Moravicí o převod pozemků p.č. 290 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 437 (ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha), to vše v k. ú. Benkovice, pozemků p.č. 1901, p.č. 1905/1 a p.č.
1897 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
že zájem města Hradec nad Moravicí o převod pozemků p.č. 290 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
a p.č. 437 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), to vše v k. ú. Benkovice, pozemků p.č.
1901, p.č. 1905/1 a p.č. 1897 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad
Moravicí, trvá.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.58.2021/RM
Rada města
schvaluje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1032 v k. ú. Domoradovice o výměře 120 m2 ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Dechového orchestru Hradec nad Moravicí spolku, IČO 27024326, ze dne 29. 9. 2021, o
schválení výpůjčky nebytových prostor na dobu neurčitou v době každé pondělí od 18.00 do 21.00 a
jednu středu v měsíci v době od 18.00 do 21.00.
b) schvaluje
záměr města vypůjčit nebytové prostory – obřadní síň v budově Městského úřadu Hradec nad
Moravicí na dobu neurčitou v době každé pondělí od 18.00 do 21.00 a jednu středu v měsíci v době
od 18.00 do 21.00.
c) schvaluje
vypůjčit nebytové prostory – obřadní síň v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí na dobu
určitou od 5. 10. 2021 do 1. 11. 2021 v době každé pondělí od 18.00 do 21.00 a jednu středu v měsíci
v době od 18.00 do 21.00.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic

5. strana usnesení RM č. 58 ze dne 4. 10. 2021

15.58.2021/RM
Rada města
a) projednává
nabídku na dodávku plynu pro rok 2022 do budov ve vlastnictví města od společnosti LAMA Energy
a.s., IČO 28262026.
b) neschvaluje
uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o sdružených službách dodávek plynu na prodloužení dodávky
plynu do budov ve vlastnictví města, a to do konce roku 2022 se společností LAMA Energy a.s., IČO
28262026.
c) schvaluje
uzavření smlouvy o sdružených službách dodávek plynu se společností eCENTRE, a.s., IČO 27149862,
podle předložené a v podkladech pro 58. schůzi rady města založené nabídky.
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
16.58.2021/RM
Rada města
a) projednává
žádost místní akční skupiny Opavsko, IČO 27023818, týkající se schválení instalace venkovní
elektrické zásuvky v budově Národní školy v Hradci nad Moravicí.
b) schvaluje
předložený návrh instalace venkovní elektrické zásuvky v budově Národní školy v Hradci nad Moravicí
s tím, že realizaci zajistí žadatel.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
17.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí".
b) schvaluje
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí".
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
18.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
jednoduchý ideový návrh řešení úpravy pozemků p.č. 912 a 913, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Ing. arch. Jiří Horák, IČO 12122173, na zpracování
projektové dokumentace venkovních prostor (úprava pozemků p.č. 912 a 913, to vše v k. ú. Hradec
nad Moravicí).
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HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 1 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
19.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Snížení energetické náročnosti budovy KD Domoradovice".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Snížení energetické náročnosti budovy KD Domoradovice" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., IČO
48391212; nabídková cena: 7.770.747 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
20.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
poptávkové řízení na zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu "Snížení energetické
náročnosti budovy KD Domoradovice".
b) schvaluje
cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Ing. Radmila Friče, IČO 22958118, na zajištění technického
dozoru stavebníka na stavbu "Snížení energetické náročnosti budovy KD Domoradovice".
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
21.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Kajlovec".
b) rozhoduje
vyhlásit otevřené výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy hasičské
zbrojnice Kajlovec".
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
22.58.2021/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2021 v celkové částce 300.000 Kč v příjmech i výdajích.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
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Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
23.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený návrh na vyřazení majetku Základní a Mateřské školy Žimrovice, IČO 70984549, podle
předloženého a v podkladech pro 58. schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě
123.094,86 Kč.
b) schvaluje
vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČO 70984549, podle předloženého a v
podkladech pro 58. schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 123.094,86 Kč.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
24.58.2021/RM
Rada města
schvaluje
s účinností od 1. 9. 2021 platový výměr Mgr. Jana Volfa, ředitele Základní školy a Mateřské školy
Žimrovice, IČO 70984549, podle předloženého a v podkladech pro 58. schůzi rady města založeného
návrhu.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
25.58.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, o prodloužení termínu pro vyúčtování dotace,
poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí č. 76/2021/DDP/Ste.
b) rozhoduje
uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
č. 76/2021/DDP/Ste, kterým se změní doba použití dotace do 30. 11. 2021.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 4. 10. 2021
Ověřil:
Ing. Jan Lindovský, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.
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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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