město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

49.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

12. 4. 2021
ve společenské místnosti budovy
Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Přijatá usnesení:
1.49.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
informace o možnosti likvidace splaškových odpadních vod v jednotlivých částech města
prostřednictvím soustavy domovních čistíren odpadních vod.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
2.49.2021/RM
Rada města
schvaluje
darovací smlouvu mezi dárcem - Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a obdarovaným - městem
Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru za účelem
dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů zdravotnickým batohem pro činnost jednotky při
ochraně obyvatel.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
3.49.2021/RM
Rada města
schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2021 ve výši 50.000
Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hradec nad Moravicí
kategorie JPO II.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
4.49.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
přijetí dotace na realizaci projektu: Kdo cvičí, nezlobí a hlavně nestárne, Fit park Hradec nad Moravicí
do Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 v max. výši
100.000 Kč (40,98 % z uznatelných nákladů projektu).
b) schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu: Kdo
cvičí, nezlobí a hlavně nestárne, Fit park Hradec nad Moravicí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.49.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
přijetí dotace na realizaci projektu: Obnova Božích muk v místní části Benkovice, Hradec nad Moravicí
z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském
kraji na rok 2021 v max. výši 71.000 Kč (50 % z uznatelných nákladů projektu).
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b) schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu:
Obnova Božích muk v místní části Benkovice, Hradec nad Moravicí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.49.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx, která má na základě Nájemní smlouvy ze dne 29. 7. 2005 pronajatý byt č. 6 v domě
Opavská 265, Hradec nad Moravicí, ohledně ukončení nájmu v bytě k 31. 5. 2021.
b) rozhoduje
ukončit nájem bytu č. 6, v domě Opavská 265, Hradec nad Moravicí paní xxxxx ke dni 31. 5. 2021.
c) bere na vědomí
žádost paní xxxxx a pana xxxxx, nájemců bytu č. 3 v domě Opavská 265, Hradec nad Moravicí ohledně
výměny bytu za byt č. 6 v domě Opavská 265, Hradec nad Moravicí.
d) rozhoduje
pronajmout byt č. 6 v domě Opavská 265, Hradec nad Moravicí paní xxxxx a panu xxxxx, bytem
Opavská 265, Hradec nad Moravicí od 1. 6. 2021.
e) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, nájemce bytu č. 4 v domě Opavská 265, Hradec nad Moravicí ohledně výměny
bytu za byt č. 3 v domě Opavská 265, Hradec nad Moravicí.
f) rozhoduje
pronajmout byt č. 3 v domě Opavská 265, Hradec nad Moravicí panu xxxxx, bytem Opavská 265,
Hradec na Moravicí od 1. 6. 2021.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.49.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí" na základě doporučení výběrové komise o
výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ELORA GROUP s.r.o., IČO 25365517. Nabídková cena:
15.412.377,57 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.49.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ERUPTIVA s.r.o., IČO 04431201, ze dne 26. 3. 2021 ve věci prodloužení termínu
dokončení díla "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí"
b) neschvaluje
prodloužení termínu dokončení díla "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
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9.49.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě "Rozšíření parkovacích ploch hřbitova v Jakubčovicích".
b) schvaluje
předložený soupis víceprací na stavbě "Rozšíření parkovacích ploch hřbitova v Jakubčovicích".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.49.2021/RM
Rada města
revokuje
své usnesení č. 14.46.2021/RM ze dne 15. 2. 2021 na tento text:
„rozhoduje zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN k
pozemku p.č. 555/1 přes pozemek p.č. 553, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí, pro ČEZ Distribuce,
a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu 3.569 Kč bez DPH. Geometrický plán a správní poplatek
za zavkladování v KN zajistí i uhradí žadatel.“
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.49.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, Hradec nad Moravicí a paní xxxxx, Opava o zřízení práva služebnosti
b) rozhoduje
zřídit právo služebnosti pro pana xxxxx, Hradec nad Moravicí a paní xxxxx, Opava spočívající ve
strpění uložení vodovodní a kanalizační přípojky a vodoměrné šachty na pozemku p.č. 135/9 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města, za jednorázovou náhradu 2.380
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 žadatelé.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.49.2021/RM
Rada města
rozhoduje
pronajmout paní xxxxx, bytem Žimrovice, pozemek p.č. 288/5 (lesní pozemek) v k. ú. Benkovice o
výměře 1.141 m2 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.000 Kč ročně s výpovědní dobou 6 měsíců.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
13.49.2021/RM
Rada města
a) 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.
b) schvaluje
záměr města směnit pozemek p.č. 2082/8 o výměře 107 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí
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za pozemek p.č. 2035/2 o výměře 115 m2 ve vlastnictví pana xxxxx, Hradec nad Moravicí, to vše v k.
ú. Hradec nad Moravicí s doplatkem za rozdílnou hodnotu směňovaných pozemků.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.49.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
soupis víceprací v rámci stavby "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí - vybavení
interiéru".
b) schvaluje
předložený soupis víceprací v rámci stavby "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí vybavení interiéru".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.49.2021/RM
Rada města
schvaluje
darovací smlouvu mezi xxxxx, Opava jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 13.141 Kč.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
16.49.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
darovací smlouvu mezi obcí Branka u Opavy jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 31.025 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých za
období roku 2020 v souvislosti s provozem veřejných pohřebišť, jichž je obdarovaný provozovatelem.
b) schvaluje
darovací smlouvu mezi obcí Chvalíkovice jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 24.262,25 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých
za období roku 2020 v souvislosti s provozem veřejných pohřebišť, jichž je obdarovaný
provozovatelem.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
17.49.2021/RM
Rada města
schvaluje
darovací smlouvu mezi obcí Branka u Opavy jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 60.000 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých v
souvislosti s provozem sběrného dvoru města Hradec nad Moravicí pro rok 2021.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
18.49.2021/RM
Rada města
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a) bere na vědomí
žádost Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace, IČO 71237895, ze dne 31. 3. 2021 o schválení přijetí dotace ve výši 61.000 Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji
v roce 2021.
b) schvaluje
přijetí dotace Městskou knihovnou a informačním centrem Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkovou organizací, IČO 71237895, ve výši 61.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v
rámci programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021.
c) bere na vědomí
žádost Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace, IČO 71237895, ze dne 6. 4. 2021 o schválení přijetí dotací z grantového programu VISK 3
pro rok 2021 ve výši 10.000 Kč na automatizaci pobočky v Domoradovicích, ve výši 104.000 Kč na
modernizaci technologického zázemí městské knihovny a ve výši 370.000 Kč (z toho 323.000 Kč
investiční a 47.000 Kč neinvestiční) na vybavení knihovny RFID technologií.
d) schvaluje
přijetí dotací Městskou knihovnou a informačním centrem Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkovou organizací, IČO 71237895, z grantového programu VISK 3 pro rok 2021 ve výši 10.000
Kč na automatizaci pobočky v Domoradovicích, ve výši 104.000 Kč na modernizaci technologického
zázemí městské knihovny a ve výši 370.000 Kč (z toho 323.000 Kč investiční a 47.000 Kč neinvestiční)
na vybavení knihovny RFID technologií.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.49.2021/RM
Rada města
revokuje
usnesení rady města ze dne 10. 4. 2017, č. 5.42.2017/RM, bez náhrady.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
20.49.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
darovací smlouvu mezi obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, jakožto dárcem a městem Hradec nad
Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.974 Kč na spolufinancování
nákladů vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817,
v roce 2021.
b) schvaluje
darovací smlouvu mezi obcí Hlubočec, IČO 00635430, jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.025 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v roce
2021.
c) schvaluje
darovací smlouvu mezi obcí Chvalíkovice, IČO 00849685, jakožto dárcem a městem Hradec nad
Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.279 Kč na spolufinancování
nákladů vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817,
v roce 2021.
d) schvaluje
darovací smlouvu mezi obcí Pustá Polom, IČO 00300608, jakožto dárcem a městem Hradec nad
Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 2.637 Kč na spolufinancování
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nákladů vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817,
v roce 2021.
e) schvaluje
darovací smlouvu mezi obcí Raduň, IČO 00300624, jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.736 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v roce
2021.
f) schvaluje
darovací smlouvu mezi obcí Skřipov, IČO 00300659, jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.834 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v roce
2021.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
21.49.2021/RM
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Alešem Palackým, IČO 13646648, jehož předmětem je Zpracování
návrhu změny č. 3 Územního plánu Hradec nad Moravicí za celkovou cenu 290.400 Kč (včetně DPH)
podle předloženého a v pokladech pro 49. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Dagmar Mrůzková, pověřená vedoucí oddělení výstavby a územního plánování
__________________________________________________________________________________
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 12. 4. 2021
Ověřil:
Ing. Drahomíra Hertlová, členka 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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