město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.
48.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení:
1.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
informace o řešení průběhu vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 221/5 v k. ú. Žimrovice.
b) rozhoduje
zřídit právo služebnosti pro manželé xxxxx, Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění uložení
kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 221/5 přes pozemek p.č. 536 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města, za jednorázovou náhradu 3.400 Kč bez
DPH. Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování v KN zajistí i uhradí manželé xxxxx.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
2.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost o přehodnocení ceny za věcné břemeno pro stavbu „Hradec nad Moravicí Pod Hanuší 460,
příp. kNN“ společnosti Albreko s.r.o., IČO 25371517.
b) rozhoduje
setrvat na úplatě ve výši 16.710 Kč (bez DPH) za zřízení věcného břemene podle Ceníku úhrad za
zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí (usnesení č.
14.46.2021/RM).
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
3.48.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
žádost pana xxxxx, Hradec nad Moravicí o směnu pozemku p.č. 2082/8 o výměře 107 m2 ve
vlastnictví města za pozemek p.č. 2035/2 o výměře 115 m2 ve vlastnictví žadatele, to vše v k. ú.
Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
4.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti TENSET s.r.o., IČO 28616201, na zpracování projektové dokumentace
stavby "Stavební úpravy Obecního domu Žimrovice".
b) schvaluje
cenovou nabídku společnosti TENSET s.r.o., IČO 28616201, na zpracování projektové dokumentace
stavby "Stavební úpravy Obecního domu Žimrovice".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
5.48.2021/RM
Rada města
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a) bere na vědomí
informace o stavbě "Instalace fotovoltaického systému na budově MěÚ Hradec nad Moravicí".
b) schvaluje
předložený soupis víceprací na stavbě "Instalace fotovoltaického systému na budově MěÚ Hradec
nad Moravicí".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
Přehled žádostí o programové dotace v roce 2021, vyhodnocený Dotační komisí Rady města dne 15.
3. 2021. Vyhodnocení Dotační komisí proběhlo v rámci vyhlášeného Dotačního programu města
Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na
rok 2021.
b) schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného Dotačního programu
města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou
veřejnost na rok 2021 formou veřejnoprávních smluv podle předloženého a v materiálech pro 48.
schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
7.48.2021/RM
Rada města
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 9.609 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí formou
veřejnoprávní smlouvy Římskokatolické farnosti Hradec nad Moravicí, IČ 47810441.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
8.48.2021/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021 ve výši 31.500 Kč v příjmech i výdajích.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
9.48.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
zprávu a výsledcích finančních kontrol za rok 2020.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
10.48.2021/RM
Rada města
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schvaluje
plán kontrolní činnosti na rok 2021.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
11.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní umělecké školy, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, Hradec nad Moravicí, IČ
47813504, o souhlas se zřízením skladu v půdních prostorách budovy č.p. 313 v Hradci nad Moravicí.
b) neschvaluje
zřízení skladu pro výtvarné a hygienické potřeby v půdních prostorách budovy č.p. 313 v Hradci nad
Moravicí.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
12.48.2021/RM
Rada města
schvaluje
prominutí nájmu nebytových prostor za období od 1. 1. 2021 do 1. 4. 2021 podle předloženého a v
pokladech pro 48. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
13.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, Hradec nad Moravicí, o narovnání hranice mezi pozemkem p.č. 13/3 a pozemku
p.č. 1008/9, to vše v k. ú. Domoradovice.
b) schvaluje
záměr města směnit část pozemku p.č. 13/3 a 10 o výměře cca 28 m2 v k. ú. Domoradovice ve
vlastnictví pana xxxxx, Hradec nad Moravicí, za část pozemku p.č. 1008/9 o výměře cca 28 m2 v k. ú.
Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, s finančním vyrovnáním rozdílné výměry a
kvality pozemků.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
14.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku v majetku města p.č. 1008/7 v k.ú. Domoradovice o výměře cca 70
m2.
b) schvaluje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1008/7 v k.ú Domoradovice, o výměře cca 70 m2.
Z: Ing. Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
15.48.2021/RM
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Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, Šilheřovice, a paní xxxxx, Hradec nad Moravicí, o zřízení práva služebnosti,
spočívající ve strpění umístění části vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1537 v k.ú. Bohučovice ve
vlastnictví města.
b) rozhoduje
zřídit právo služebnosti pro pana xxxxx, Šilheřovice, a paní xxxxx, Hradec nad Moravicí, spočívající ve
strpění uložení části vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1537 v k.ú. Bohučovice ve vlastnictví města
pro pozemek p.č. 27/3 v k.ú. Bohučovice za jednorázovou náhradu ve výši 1.885 Kč bez DPH.
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatelé.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
16.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
výsledky poptávkového řízení ze dne 3. 3. 2021 na opravu části chodníku mezi koupalištěm a
tenisovými kurty Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí, z.s..
b) schvaluje
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ
STAVEBNÍ spol. s r.o., IČO 25858882, na zhotovení investiční akce ,,Oprava chodníku u koupaliště".
Z: Ing. Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
17.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
poptávkové řízení na zajištění zakázky malého rozsahu: Přístřešek, hřiště u rozhledny, kat. území
Jakubčovice v rámci projektu: Zatraktivnění okolí u rozhledny v Baborowě a rozhledny Šance,
Jakubčovice, č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002601.
b) schvaluje
jako nejvýhodnější nabídku podnikající fyzické osoby Michal Šrom, IČO 74608169, v částce 210.124 Kč
včetně DPH.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
18.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
poptávkové řízení na zajištění zakázky: Relax zóna tzv. Sluneční lázně v rámci projektu: Zatraktivnění
okolí u rozhledny v Baborowě a rozhledny Šance, Jakubčovice, č.
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002601.
b) schvaluje
jako nejvýhodnější nabídku podnikající fyzické osoby Michal Šrom, IČO 74608169, v částce 175.706 Kč
včetně DPH.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
19.48.2021/RM
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Rada města
a) bere na vědomí
informace o ukončení rekonstrukce bytu č. 6 v bytovém domě Opavská 197 v Hradci nad Moravicí.
b) rozhoduje
vyhlásit otevřené výběrové řízení na pronájem bytu č. 6 v bytovém domě Opavská 197 v Hradci nad
Moravicí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
20.48.2021/RM
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace na akci: Oprava komunikace Nádražní
v Hradci nad Moravicí včetně opravy chodníků a výměny kanalizačního potrubí do Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
21.48.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku na opravu dřevěných prvků rozhledny v Jakubčovicích od podnikající fyzické osoby
Jiřího Dudyse, IČO 76001776.
b) rozhoduje
uzavřít smlouvu o dílo s podnikající fyzickou osobou Jiřím Dudysem, IČO 76001776, na opravu
dřevěných prvků rozhledny v Jakubčovicích.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 22. 3. 2021
Ověřil:
Mgr. Drahomír Hlačík, 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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