Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

44.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

21. prosince 2020
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
(včetně videokonference)

Přijatá usnesení:

1.44.2020/RM
Rada města
a) schvaluje
vzorovou Smlouvu o nájmu hrobového místa podle předloženého a v podkladech pro 44. schůzi rady
města založeného návrhu.
b) pověřuje
podepisováním Smluv o nájmech hrobových míst paní Evu Slaninovou, referentku Odboru financí
Městského úřadu Hradec nad Moravicí.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru majetku a investic
2.44.2020/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost nestátní neziskové organizace Charita Ostrava, IČO 44940998, o finanční příspěvek na
poskytování sociální služby občanu města Hradec nad Moravicí.
b) bere na vědomí
žádost obecně prospěšné společnosti Vila Vančurova o.p.s., IČO 02250152, o finanční příspěvek na
poskytování sociální služby občanu města Hradec nad Moravicí.
c) bere na vědomí
žádost obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s., IČO 26593548, o finanční příspěvek na zajištění provozu sociálních služeb - odborného
sociálního poradenství a osobní asistence.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru majetku a investic
3.44.2020/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2020 ve výši 431.801 Kč v příjmech i výdajích.
Z: Ludmila Robenková, vedoucí odboru majetku a investic
4.44.2020/RM
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Zvýšení praktických dovedností promítačů Kina Orion,
Hradec nad Moravicí z rozpočtu Státního fondu kinematografie, název výzva Projekty producentských
firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí
audiovize.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.44.2020/RM
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Obnova Božích muk v místní části Benkovice, Hradec
nad Moravicí do Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v
Moravskoslezském kraji na rok 2021.

Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.44.2020/RM
Rada města
a) bere na vědomí
Zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k pronájmu bytu č. 1, v bytovém
domě č. p. 715, ul. Na Tylovách, Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
vyhlásit nové otevřené výběrové řízení na pronájem bytu č. 1, Na Tylovách 715, Hradec nad Moravicí
s těmito podmínkami: k nastěhování od 1. 2. 2021, minimální výše nájmu 2.500 Kč + záloha za služby.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.44.2020/RM
Rada města
schvaluje
prominutí nájmu nebytových prostor (kino bar) za období od 1. 3. 2020 do 15. 3. 2020, od 1. 5. 2020
do 31. 8. 2020 a od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
8.44.2020/RM
Rada města
a) rozhoduje
prodloužit nájemní smlouvu s podnikem Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, části pozemku p.č.
1759/2 o výměře 37 m2 a části pozemku p.č. 1762/3 o výměře 125 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí na
dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024 za cenu 1.761 Kč za kalendářní rok.
b) rozhoduje
prodloužit nájemní smlouvu s podnikem Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, části pozemku p.č.
1433 o výměře 2 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024 za
cenu 22 Kč za kalendářní rok.
c) rozhoduje
prodloužit nájemní smlouvu s podnikem Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, části pozemku p.č.
503 o výměře 170 m2, části pozemku p.č. 504 o výměře 60 m2, části pozemku p.č. 663 o výměře 20
m2 v k. ú. Žimrovice na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024 za cenu 2.750 Kč za kalendářní rok.
d) rozhoduje
neprodloužit nájemní smlouvu s podnikem Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, části pozemku
p.č. 496 o výměře 253 m2, části pozemku p.č. 503 o výměře 58 m2, části pozemku p.č. 505 o výměře
4 m2, části pozemku p.č. 650 o výměře 241 m2, části pozemku p.č. 663 o výměře 51 m2 v k. ú.
Žimrovice.
e) rozhoduje
pronajmout od podniku Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, pozemek p.č. 592/11 o výměře 1
708 m2 v k. ú. Domoradovice na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 za cenu 18.788 Kč za
kalendářní rok.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic

9.44.2020/RM
Rada města

rozhoduje
prodloužit dobu pachtu pozemku p.č. 3 (vodní plocha) v k. ú. Kajlovec o výměře 19 562 m2
(Kajloveckého rybníka) do 31. 12. 2026 za cenu 30.000 Kč za kalendářní rok.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.44.2020/RM
Rada města
rozhoduje
propachtovat pozemek p.č. 229/1 (trvalý trávní porost) o výměře 1 590 m2 v k. ú. Filipovice od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021 za účelem zemědělské činnosti za cenu 572 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.44.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost paní xxxxx, Hradec nad Moravicí, o odkoupení pozemku p.č. 288/5 o výměře 1 141 m2 v k. ú.
Benkovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) neschvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 288/5 o výměře 1 141 m2 v k. ú. Benkovice ve vlastnictví města Hradec
nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
12.44.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívajícího ve
strpění podzemního vedení distribuční sítě NN k pozemkům p.č. 653/2, p.č. 652/20, p.č. 652/19 a p.č.
652/16 přes pozemky p.č. 613/6 a p.č. 659/1, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.44.2020/RM
Rada města
revokuje
usnesení č. 10.43.2020/RM ze dne 23. 11. 2020 takto:
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN přes pozemek
p.č. 958/5 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, pro ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO 24729035, za jednorázovou náhradu 17.700 Kč (bez DPH). Geometrický plán a správní poplatek
za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic

14.44.2020/RM
Rada města

a) bere na vědomí
informace o vyjádření xxxxx ohledně stanovení ceny za zřízení věcného břemene pro stavbu
„Jakubčovice, p. č. 975/3, rozšíření kNN“.
b) revokuje
usnesení č. 11.35.2020/RM ze dne 29. 6. 2020 takto:
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN přes pozemky
p.č. st. 116, p.č. 135/11 a p.č. 135/45, to vše v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad
Moravicí, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu 46.300 Kč (bez DPH).
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.44.2020/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
b) bere na vědomí
sdělení společnosti ERUPTIVA s.r.o., IČO 04431201, ze dne 15. 12. 2020 ve věci prodloužení termínu
dokončení díla "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
16.44.2020/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Ing. arch. Jiří Horák, IČO 12122173, na zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci budovy č.p. 156 v Hradci nad
Moravicí.
b) rozhoduje
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a podnikající fyzickou osobou Ing. arch. Jiří
Horák, IČO 12122173.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
17.44.2020/RM
Rada města
a) bere na vědomí
návrh příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, IČO 75123959, ze dne 27. 11.
2020 na vyřazení majetku, který má tato příspěvková organizace svěřený do správy městem Hradec
nad Moravicí, v rozsahu dle seznamu předloženého k návrhu (celková pořizovací cena 157.962 Kč), a
to z důvodu fyzického a ekonomického znehodnocení.
b) vydává souhlasné stanovisko
k žádosti o schválení vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřený ve správě
příspěvková organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, IČO 75123959, v rozsahu dle seznamu
předloženého k návrhu ze dne 27. 11. 2020 (celková pořizovací cena 157.962 Kč).
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
18.44.2020/RM
Rada města

a) bere na vědomí
návrh příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, IČO 70984352, ze dne 3. 12. 2020
na vyřazení majetku, který má tato příspěvková organizace svěřený do správy městem Hradec nad
Moravicí, v rozsahu dle seznamu přiloženého k návrhu (celková pořizovací cena 42.411,40 Kč), a to z
důvodu fyzického a ekonomického znehodnocení.
b) vydává souhlasné stanovisko
k žádosti o schválení vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřený ve správě
příspěvková organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, IČO 70984352, v rozsahu dle seznamu
předloženého k návrhu ze dne 3. 12. 2020 (celková pořizovací cena 42.411,40 Kč).
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.44.2020/RM
Rada města
schvaluje
ve vazbě na ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výši
odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Hradec nad Moravicí za období od 1. 7.
2020 do 21. 12. 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
20.44.2020/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČO 7098459, příspěvkové organizace ze dne 11.
12. 2020 o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím věcného daru (10 ks
počítačových sestav v hodnotě 48.320 Kč) od firmy Smurfit Kappa Czech s.r.o., IČO 25105582.
b) souhlasí
s přijetím věcného daru (10 ks počítačových sestav v hodnotě 48.320 Kč) od firmy Smurfit Kappa
Czech s.r.o., IČO 25105582, a s uzavřením darovací smlouvy mezi ZŠ a MŠ Žimrovice, příspěvková
organizace, IČO 70984549, a firmou Smurfit Kappa Czech s.r.o., IČO 25105582.
Z: Mgr. Petra Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 21. 12. 2020
Ověřil:
Ing. Jan Lindovský, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.

