město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

57.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

6. září 2021
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Přijatá usnesení:
1.57.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o 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), p.č. 310 (ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí na základě znaleckého posudku.
b) revokuje
své usnesení ze dne 14. 6. 2021, č. 13.52.2021/RM, v části b) takto: rozhoduje zřídit právo
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), p.č. 310 (ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za
jednorázovou náhradu 10.000 Kč (bez DPH) a souhlasí s umístěním stavby. Geometrický plán a
správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
2.57.2021/RM
Rada města
odkládá
projednání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Doplnění infrastruktury pěších a cyklistických tras v
okolí partnerských měst Hradec nad Moravicí a Baborów do Programu INTERREG V-A Česká republika
- Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.57.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
informaci o žádosti paní XXXXX, dcery XXXXX, která má na základě Nájemní smlouvy ze dne 21. 2.
2017 pronajatý byt č. 6 v domě s pečovatelskou službou, ulice Smetanova 694, Hradec nad Moravicí,
ohledně ukončení nájmu.
b) rozhoduje
ukončit nájem bytu č. 6 v domě s pečovatelskou službou, ulice Smetanova 694, Hradec nad Moravicí
dohodou ke dni 30. 9. 2021.
c) schvaluje
pronájem bytu č. 6 v domě s pečovatelskou službou, Smetanova 694, Hradec nad Moravicí panu
XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, od 1. 10. 2021.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.57.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana Davida Sekuly, IČO 73935859, o prodloužení termínu dokončení díla "Umístění
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mobiliáře, Městečko, Hradec nad Moravicí".
b) schvaluje
prodloužení termínu dokončení díla "Umístění mobiliáře, Městečko, Hradec nad Moravicí" do 15. 10.
2021.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
5.57.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
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).
b) ukládá
vyzvat Ing. arch. Jiřího Horáka k předložení jednoduchého ideového návrhu řešení úpravy pozemků
p.č. 912 a 913, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.57.2021/RM
Rada města
schvaluje
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hradec nad Moravicí č. 03/2004, o oceněních a
poctách města Hradec nad Moravicí, záštitu starosty města Hradec nad Moravicí nad kvalifikačním
kolem Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, které se uskuteční dne 12. 9. 2021 v Hradci nad
Moravicí.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
7.57.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace, IČO 71237895, o schválení prodeje nepotřebného majetku organizace.
b) schvaluje
prodej nepotřebného majetku Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvkové organizace, IČO 71237895, podle předloženého a v materiálech pro 57. schůzi
rady města založeného návrhu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
8.57.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace, IČO 71237895, o schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do
investičního fondu organizace, ve výši 100.000 Kč.
b) schvaluje
žádost Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
3. strana usnesení RM č. 57/2021 ze dne 6.9.2021

organizace, IČO 71237895, převést finanční prostředky z rezervního fondu do investičního fondu
organizace, ve výši 100.000 Kč.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
9.57.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
žádost Zuzany Beranové, IČO 08610533, o poskytnutí finančního daru na vydání komiksu "Joy
Adamsonová - inspirující dětství".
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
10.57.2021/RM
Rada města
schvaluje
směrnici č. 5/2021, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle předloženého a
v materiálech pro 57. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 6. 9.2021
Ověřil:
Ing. Drahomíra Hertlová, členka 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.
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