Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

27.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

16. března 2020
ve společenské místnosti
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.27.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace starosty města týkající se informovanosti ze strany státních orgánů a dalších orgánů
ve věci prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění „koronavirem“.
b) vzala na vědomí
informace starosty města týkající se opatření za účelem prevence nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění „koronavirem“ na území města Hradec nad Moravicí.
c) projednala
opatření za účelem prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění „koronavirem“ na území
města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
2.27.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádosti ředitelů příspěvkových organizací, a to: Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizace, IČ 70984352, a Základní a Mateřské školy Žimrovice, příspěvkové organizace,
IČ 70984549, o zvážení možnosti uzavření v souvislosti s šířící se epidemiologickou situací v ČR.
b) vydala souhlasné stanovisko
k žádosti Základní a Mateřské škole Žimrovice, příspěvkové organizace, IČ 70984549,
k uzavření mateřské školky v Žimrovicích a k žádosti Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvkové organizace, IČ 70984352, k uzavření odloučených pracovišť mateřských škol
v Bohučovicích, Jakubčovicích a v Kajlovci, a to od 18. 3. 2020.
c) rozhodla
ponechat v provozu Mateřskou školu Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
IČ 70984352, za účelem péče o děti těch rodičů, jejichž zaměstnavatelem jsou:
- zdravotnická zařízení,
- lékárny,
- Policie České republiky a městská policie,
- celní správa České republiky
- HZS Moravskoslezského kraje,
- armáda České republiky,
- vězeňská služba,
- jednotky požární ochrany II. a III.,
- poskytovatelé sociálních služeb,
- soudy,
- státní zastupitelství nebo
- samoživitelky (samoživitelé) rodin,
a to s účinností od 18. 3. 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města

3.27.2020/RM

Rada města
rozhodla
pronajmout České republice - Národnímu památkovému ústavu, IČ 75032333, část pozemku
p.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí (Městečko) o výměře
2 100 m2 za účelem parkování osobních aut a autobusů na dobu určitou od 1. 4. 2020
do 31. 12. 2020 za nájemné ve výši 1/2 vybraného parkovného.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.27.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Žimrovice".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Žimrovice" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HV stavby a práce s.r.o., IČ 04395255.
Nabídková cena: 3.269.167,44 Kč bez DPH
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností HV stavby a práce s.r.o.,
IČ 04395255.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
5.27.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti SILNICE MORAVA s.r.o., IČ 25357352, o změnu termínu realizace stavby "Oprava
komunikací v roce 2020 - Hradec nad Moravicí".
b) schválila
změnu termínu realizace stavby "Oprava komunikací v roce 2020 - Hradec nad Moravicí".
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2020/INV/He.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.27.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 26. 2. 2020
o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec a v Mateřské škole
Jakubčovice pro školní rok 2020/2021.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu

dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní rok 2020/2021 do počtu nejvýše 26 dětí na 1 třídu
mateřské školy a v Mateřské škole v Jakubčovicích pro školní rok 2020/2021 do počtu nejvýše 28 dětí
na 1 třídu mateřské školy.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
7.27.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 26. 2. 2020
o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) ve třídách Mateřské školy v Hradci nad Moravicí
pro školní rok 2020/2021.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
dětí (žáků) v Mateřské škole Hradec nad Moravicí pro školní rok 2020/2021 do počtu nejvýše 25 dětí
v I. třídě školy, 28 dětí ve II. třídě školy, 28 dětí ve III. třídě školy a 28 dětí ve IV. třídě Mateřské školy
v Hradci nad Moravicí.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
8.27.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost paní ředitelky Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, příspěvková organizace Bc. Gabriely
Lackové o souhlasné vyjádření k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí a v školní
jídelně, v době od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 (včetně), podané dne 26. 2. 2020
na Městský úřad v Hradci nad Moravicí.
b) vydala souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí a ve školní jídelně, v době od 1. 7. 2020
do 31. 7. 2020 (včetně).
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
9.27.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh ředitelky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
IČ 70984352, ze dne 9. 3. 2020, na měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok
2020/2021.
b) doporučila
ředitelce Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČ 70984352,
stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 v částce do 400 Kč.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města

10.27.2020/RM
Rada města
jmenovala
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1, § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů, členy konkursní komise pro konkursní
řízení na pracovní místo ředitele / ředitelky Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace, IČ 70984344, se sídlem Opavská 217, Hradec nad Moravicí:
1. Předsedu konkursní komise - Mgr. Petra Havrlanta - určen zřizovatelem
2. Člena konkursní komise - Mgr. Patrika Orlíka - určen zřizovatelem
3. Členku konkursní komise (určenou ředitelem KÚ MSK) PaedDr. Stanislavu Šmídovou
4. Členku konkursní komise (určenou Českou školní inspekcí) - Ing. Mgr. Martinu Colledani
5. Členku konkursní komise (určenou Českou školní inspekcí) - Ing. Andreu Štenclovou
6. Členku konkursní komise (určenou Českou školní inspekcí) - Mgr. Blanku Váňovou
7. Členku konkursní komise (určenou Pedagogickou radou ZŠ Hradec nad Moravicí) - Mgr. Markétu
Mazurovou
8. Členku konkursní komise (určenou Školskou radou ZŠ Hradec nad Moravicí) - Bc. Silvii
Chromjakovou.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
11.27.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis č. 5/2020 z jednání Dotační komise Rady města Hradec nad Moravicí ze dne 21. 2. 2020 spolu
s Přehledem žádostí o programové dotace v roce 2020, které byly Dotační komisí vyhodnoceny
v rámci vyhlášeného Dotačního programu města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury
a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2020.
b) schválila
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 2020 formou veřejnoprávních smluv podle předloženého a v materiálech pro
27. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí založeného návrhu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
12.27.2020/RM
Rada města
vyhlašuje
konkurs na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Žimrovice,
příspěvkové organizace, IČ 70984549.
b) určila
požadavky vyhlášeného konkursního řízení pro veřejné oznámení podle předloženého
a v materiálech pro 27. schůzi rady města založeného návrhu.
c) schválila
nominaci členů konkursní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích Mgr. Petra Havrlanta

a Mgr. Davida Šroma.
d) pověřila
místostarostu města požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Českou školní inspekci, Školskou
radu o delegování jejich zástupců za členy konkursní komise a vyzvat Pedagogickou radu (celý
pedagogický sbor) Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvková organizace, IČ 70984549,
aby zorganizovala tajnou volbu 1 zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise
a doložila tuto volbu zápisem.
e) pověřila
funkcí tajemníka konkursní komise Kateřinu Bártovou - referentku finančního odboru města Hradec
nad Moravicí.
f) vzala na vědomí
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
13.27.2020/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 2/2020.
Z: Mgr. Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
__________________________________________________________________________________
Zpracovala: Jana Pastyříková, 16. 3. 2020

Ověřil:
Ing. Jan Lindovský, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.

