Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

10.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

13.května 2019
v pracovně starosty města
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.10.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v
podkladech pro 10. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města
2.10.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
sdělení zástupců společnosti Veolia Energie ČR a.s., IČ 45193410, o cenách dodávané tepelné energie
pro město Hradec nad Moravicí.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
3.10.2019/RM
Rada města
rozhodla
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory o výměře 291,6 m2 v 1. NP budovy občanské
vybavenosti č.p. 313 Hradec nad Moravicí (Národní škola).
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
4.10.2019/RM
Rada města
schválila
dodatek č. 2 k dohodě o užívání hasičské zbrojnice v Hradci nad Moravicí ze dne 1. 7. 2013 uzavřené
mezi městem s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí a Jednotkou sboru
dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí podle předloženého a materiálech pro 10. schůzi rady
města založeného návrhu.
Z: starosta města
5.10.2019/RM
Rada města
Nepřijala tento citovaný návrh usnesení:
„Rada města
a) revokovala
bez náhrady své usnesení ze dne 18. 3. 2014, č. 32.44.2014/RM.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění uložení rozšíření distribuční sítě NN přes pozemek p.č.
2023/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemek p.č. 2022/4 (ostatní plocha, neplodná půda)
to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města, pro ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 za
jednorázovou náhradu 20.000 Kč (bez DPH). Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v
KN zajistí a uhradí žadatel.“
Z: Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
2. strana usnesení RM č. 10

6.10.2019/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci do veřejného grantového řízení Stromy 2019 z rozpočtu Nadace ČEZ na
realizaci projektu: Výsadba stromořadí, lokalita lomu, místí část Jakubčovice.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.10.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
přípravu realizace projektu: Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
8.10.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o předmětném oplocení pozemku p.č. 39/1 a p.č. 135/34 v k. ú. Jakubčovice.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
9.10.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2018.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
10.10.2019/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 2/2019 ve výši 610.300 Kč v příjmech i výdajích.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
11.10.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
audit pojistné ochrany zpracovaný společností Eurovalley s.r.o., IČ 29368324.
Z: starosta města
12.10.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
přehled nájmů bytových a nebytových prostor v budovách příspěvkových organizací města Hradec
nad Moravicí.
Z: místostarosta města
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13.10.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice ze dne 27. 3. 2019 o povolení výjimky z nejvyššího
počtu dětí (žáků) ve třídě Mateřské školy Žimrovice pro školní rok 2019/2020.
b) povolila
Základní škole a Mateřské škole Žimrovice, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího
počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Žimrovice pro školní rok 2019/2020 do počtu nejvýše 26 dětí na 1
oddělení Mateřské školy.
Z: místostarosta města
14.10.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice o souhlasné vyjádření k přerušení provozu
v Mateřské škole Žimrovice, v době od 1. 7. 2019 do 23. 8. 2019 (včetně), podané dne 27. 3. 2019 na
Městský úřad v Hradci nad Moravicí.
b) vydala souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v Mateřské škole Žimrovice v době od 1. 7. 2019 do 23. 8. 2019 (včetně).
Z: místostarosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 13. 5. 2019
Ověřil:
Mgr. Jan Špička, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.
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