Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

11.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení:
1.11.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech
pro 11. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města
2.11.2019/RM
Rada města
schválila
přijetí dotace na realizaci projektu: Společně celý rok z rozpočtu Moravskoslezského kraje, název
programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2019 v max. výši 59.000 Kč, tj. 80 %
z uznatelných nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.11.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ze dne 30. 4. 2019 o zpevnění části pozemku p.č. 958/4 v k. ú. Domoradovice drceným
kamenivem.
b) souhlasí
se zpevněním části pozemku p.č. 958/4 v k. ú. Domoradovice drceným kamenivem s tím, že zpevnění
provede žadatel podle části a) tohoto usnesení na své náklady.
Z: Dagmar Mrůzková, pověřená vedoucí oddělení výstavby a územního plánování
4.11.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost pana Quang Toan Ta, IČ 69353654 o pronájem nebytových prostor budovy č.p. 308 na ulici
Podolská v Hradci nad Moravicí.
b) rozhodla
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory o výměře 322,40 m2 (1. NP) budovy č.p. 308
na ulici Podolská v Hradci nad Moravicí na dobu určitou do 31. 12. 2019.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
5.11.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 196 (zahrada) o výměře 69 m2 v k. ú. Kajlovec ve vlastnictví města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
6.11.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 966/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad
Moravicí o výměře přibližně 81 m2 ve vlastnictví města.
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b) uložila
odboru majetku a investic předložit věc uvedenou v části a) tohoto usnesení k projednání na nejbližší
zasedání zastupitelstva města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.11.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění vedení plynovodní přípojky pro HUP na pozemku
p.č. 753, jehož součástí je stavba č.p. 148 v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví žadatele, přes pozemek p.č. 769
(ostatní plocha) v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhodla
zřídit věcné břemeno spočívající ve strpění vedení plynovodní přípojky pro HUP na pozemku p.č. 753,
jehož součástí je stavba č.p. 148 v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví žadatele, přes pozemek p.č. 769 (ostatní
plocha) v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 1.000 Kč. Současně uzavřít i
dohodu o umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
8.11.2019/RM
Rada města
rozhodla
pronajmout pozemek p.č. 664/1 (ostatní plocha) o výměře 2.748 m2, pozemek p.č. 664/2 (ostatní
plocha) o výměře 2.431 m2 a pozemek p.č. 664/3 (ostatní plocha) o výměře 1.474 m2, to vše
v k. ú. Hradec nad Moravicí společnosti CARMAN-WOOD s.r.o., IČ 26845245, na dobu od 30. 5. 2019
do 29. 5. 2020 za cenu 39.918 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.11.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o pronájem části pozemku p.č. 210 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Benkovice o
výměře přibližně 39 m2 ve vlastnictví města.
b) rozhodla
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku podle části a) tohoto usnesení po stanovenou dobu
na úřední desce městského úřadu.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.11.2019/RM
Rada města
a) schválila
výsledek hospodaření za rok 2018 u Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace,
kterým je zisk ve výši 739 990,69 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu ve výši 739 990,69 Kč.
b) schválila
účetní závěrku za rok 2018 u Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace podle
předloženého a v materiálech pro 11. schůzi rady města založeného materiálu, s vyjádřením - bez
výhrad.
c) schválila
výsledek hospodaření za rok 2018 u Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, kterým je zisk ve výši 146 435,75 Kč a jeho rozdělení do rezervního
fondu ve výši 120 000 Kč a do fondu odměn částku 26 435,75 Kč.
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d) schválila
účetní závěrku za rok 2018 u Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, podle předloženého a v materiálech pro 11. schůzi rady města
založeného materiálu, s vyjádřením - bez výhrad.
e) schválila
výsledek hospodaření za rok 2018 u Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, okres Opava,
příspěvková organizace, kterým je zisk ve výši 20 657,90 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu ve výši
20 657,90 Kč.
f) schválila
účetní závěrku za rok 2018 u Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, okres Opava, příspěvková
organizace, podle předloženého a v materiálech pro 11. schůzi rady města založeného materiálu,
s vyjádřením - bez výhrad.
g) schválila
výsledek hospodaření za rok 2018 u Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, kterým je zisk ve výši 199 500,03 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu tvořeného
ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 169 500,03 Kč a do fondu odměn částku 30 000 Kč.
h) schválila
účetní závěrku za rok 2018 u Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
podle předloženého a v materiálech pro 11. schůzi rady města založeného materiálu, s vyjádřením - bez
výhrad.
ch) schválila
výsledek hospodaření za rok 2018 u Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, kterým je zisk ve výši 177 765,36 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu tvořeného
ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 167 765,36 Kč a do fondu odměn v částce 10 000 Kč.
i) schválila
účetní závěrku za rok 2018 u Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
podle předloženého a v materiálech pro 11. schůzi rady města založeného materiálu, s vyjádřením - bez
výhrad.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
11.11.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 15. 5. 2019
o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní rok 2019/2020.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní rok 2019/2020 do počtu nejvýše 27 dětí na 1 třídu
mateřské školy.
Z: místostarosta města
12.11.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace týkající se upřesnění pojistného programu města zpracované společností RESPECT, a.s.,
IČ 25146351.
Z: starosta města
13.11.2019/RM
Rada města
rozhodla
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požádat o změnu jízdního řádu autobusové linky č. 900 262 provozované společností ČSAD Vsetín a.s.
u spoje č. 10 tak, aby příjezd do zastávky Opava, Východní nádraží byl uspíšen o 4 minuty (tj. v 6:24).
Z: starosta města
14.11.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zápis z jednání projektového týmu ze dne 24. 5. 2019 ve věci poskytování bezúročných půjček
na výměnu stávajících nevyhovujících kotlů na tuhá paliva.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
15.11.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ze dne 27. 5. 2019 o snížení nájemného za užívání nebytových prostor klubu a baru v objektu
Národního domu, ul. Podolská č.p. 156 v Hradci nad Moravicí na částku ve výši 10.000 Kč ročně.
b) revokovala
své usnesení ze dne 29. 4. 2019, č. 14.9.2019/RM.
c) schválila
snížení nájemného za užívání nebytových prostor klubu a baru v objektu Národního domu, ul. Podolská
č.p. 156 v Hradci nad Moravicí od 1. 4. 2019 na částku ve výši 1.250 Kč měsíčně.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 27. 5. 2019
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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