město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

47.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

8. března 2021
ve společenské místnosti starosty města
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
(včetně videokonference).

Přijatá usnesení:
1.47.2021/RM
Rada města
schvaluje
přijetí dotace na realizaci projektu: Zvýšení praktických dovednosti promítačů Kina Orion,
Hradec nad Moravicí z rozpočtu Státního fondu kinematografie v celkové max. výši 90.000 Kč
tj. 80 % z celkových nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.47.2021/RM
Rada města
schvaluje
nabídku pana Davida Sekuly, IČO 73935859, na dodávku repliky dobového děla z dob pruskorakouské války ve výši 106.000 Kč.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.47.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
odstoupení paní xxxxx od uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 715, ul.
Na Tylovách, Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
pronájem bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 715, ul. Na Tylovách, Hradec nad Moravicí paní
xxxxx, Hradec nad Moravicí od 15. 3. 2021.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.47.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx, o ukončení nájmu městského bytu č. 5 s pečovatelkou službou, ul.
Opavská č.p. 265, Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
uzavřít dohodu s paní xxxxx o ukončení nájmu městského bytu č. 5 s pečovatelskou službou,
ul. Opavská, č.p. 265, Hradec nad Moravicí ke dni 31. 3. 2021.
c) schvaluje
pronájem městského bytu č. 5 s pečovatelskou službou, ul. Opavská, č. p. 265, Hradec nad
Moravicí panu xxxxx, Hradec nad Moravicí od 1. 4. 2021.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.47.2021/RM
Rada města
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a) bere na vědomí
žádost společnosti SEMITA-DS s.r.o. o dřívější možnost výstavby "Rozšíření parkovacích ploch
hřbitova v Jakubčovicích".
b) schvaluje
dřívější zahájení stavby "Rozšíření parkovacích ploch hřbitova v Jakubčovicích".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.47.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
informace o rekonstrukci bytu č. 6 v bytovém domě Opavská ul., č.p. 197, Hradec nad
Moravicí.
Z: Ing. Ivana Hyklová, referentka kanceláře starosty města
7.47.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci převodu podílů pozemků
p.č. 77/3 a p.č. 82, to vše v k. ú. Filipovice do vlastnictví města.
b) nesouhlasí
s převodem pozemku ideální poloviny pozemků p.č. 77/3 a p.č. 82, to vše v k. ú. Filipovice do
vlastnictví města.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.47.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx, o pronájem pozemku p.č. 288/5 o výměře 1141 m2 v k. ú. Benkovice.
b) schvaluje
záměr města pronajmout pozemek p.č. 288/5 (lesní pozemek) o výměře 1141 m2 v k. ú.
Benkovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.47.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx, Hradec nad Moravicí o koupi pozemku p.č. 1231/2 o výměře 398 v k. ú.
Jakubčovice.
b) schvaluje
záměr města směnit část pozemku p.č. 1231/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře cca 280 m2 v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města, za část pozemku p.č. 93
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(zahrada) o výměře cca 25 m2 v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví manželů xxxxx s finančním
vyrovnáním rozdílné výměry a kvality pozemků.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.47.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
informace o řešení průběhu vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 221/5 v k. ú. Žimrovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.47.2021/RM
Rada města
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
odvolat ke dni 31. 7. 2021 Bc. Gabrielu Lackovou z pracovního místa vedoucího zaměstnance
- ředitelky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO
70984352.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
12.47.2021/RM
Rada města
jmenuje
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1, § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů, členy konkursní
komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele / ředitelky Mateřské školy Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352, se sídlem Smetanova 520,
Hradec nad Moravicí 74741:
1. Předsedu konkursní komise - Mgr. Petra Havrlanta - určen zřizovatelem
2. Člena konkursní komise - Mgr. Patrika Orlíka - určen zřizovatelem
3. Členku konkursní komise (určenou ředitelem KÚ MSK) PhDr. Libuši Josiekovou
4. Členku konkursní komise (určenou Českou školní inspekcí) - Mgr. Ivanu Radovou, školní
inspektorku ČŠI
5. Členku konkursní komise (určenou Českou školní inspekcí) - Ing. Radka Štollera - odborník
v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo
školského zařízení
6. Členku konkursní komise (určenou Českou školní inspekcí) - Bc. Lenku Anežkovou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné
školy nebo školského zařízení
7. Členku konkursní komise (určenou pedagogickými pracovníky MŠ Hradec nad Moravicí) Bc. Silvii Chromjakovou.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
13.47.2021/RM
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Rada města
a) bere na vědomí
návrh ředitelky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
IČ 70984352, ze dne 24. 2. 2021, na měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok
2021/2022.
b) doporučuje
ředitelce Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČ
70984352, stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 v částce
400 Kč.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
14.47.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, se sídlem Hradec nad
Moravicí, Opavská 228, IČO 75123959, ze dne 3. 3. 2021, o schválení čerpání částky ve výši
150.000 Kč z investičního fondu této příspěvkové organizace na nákup traktorku na údržbu
městské zeleně.
b) schvaluje
čerpání částky ve výši 150.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Technické
služby Hradec nad Moravicí, se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská 228, IČO 75123959,
pro rok 2021 na nákup traktoru za účelem údržby městské zeleně.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
15.47.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
informace týkající se onemocnění COVID-19 na území města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 8. 3. 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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