město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

55.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

2. srpna 2021
ve společenské místnosti starosty města
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost vlastníků bytového domu na ul. Tyršovo nábřeží č.p. 356, Hradec nad Moravicí o
odkup části pozemku p.č. 89/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře cca 830 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
záměr města prodat část p.č. 89/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře cca 830 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
c) ukládá
vypracovat odborné posouzení ceny části pozemku p.č. 89/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 830 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
2.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx, bytem xxxxx, o odkup pozemku p.č. 886 (trvalý travní porost) v k. ú.
Žimrovice o výměře 66 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
předložit žádost paní xxxxx, bytem xxxxx, o odkup pozemku p.č. 886 (trvalý travní porost) v k.
ú. Žimrovice o výměře 66 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí zastupitelstvu města
s doporučením uvedený pozemek neprodávat.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost xxxxx, bytem xxxxx, a xxxxx, bytem xxxxx, o zřízení práva služebnosti spočívající ve
strpění umístění sjezdu k pozemku p.č. 456 na pozemku p.č. 312 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Žimrovice, a o souhlas s
umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro xxxxx, bytem xxxxx, a xxxxx, bytem xxxxx, spočívající ve
strpění umístění sjezdu k pozemku p.č. 456 na pozemku p.č. 312 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Žimrovice, za
jednorázovou náhradu 1.500 Kč (bez DPH). Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s
tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelé.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.55.2021/RM
Rada města
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a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx a pana xxxxx, bytem xxxxx, o zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění
umístění vodovodní přípojky, části vnější části vnitřních rozvodů vody, vodoměrné šachty a
zpevnění pro příjezdovou plochu k pozemku p.č. 975/3 na pozemku p.č. 135/45 (ostatní
plocha, jiná plocha) ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Jakubčovice, a o
souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro paní xxxxx a pana xxxxx, bytem xxxxx, spočívající ve
strpění umístění vodovodní přípojky, části vnější části vnitřních rozvodů vody, vodoměrné
šachty a zpevnění pro příjezdovou plochu k pozemku p.č. 975/3 na pozemku p.č. 135/45
(ostatní plocha, jiná plocha) ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú.
Jakubčovice, za jednorázovou náhradu 4.800 Kč (bez DPH). Současně uzavřít i dohodu o
umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí žadatelé.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
5.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající
ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN na pozemku p.č. 425/38 (ostatní plocha,
jiná plocha) v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas s
umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN na
pozemku p.č. 425/38 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu 2.000
Kč (bez DPH) a souhlasit s umístěním stavby. Geometrický plán a správní poplatek za
zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
6.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, o zábor veřejného prostranství za
účelem parkování karavanu a o povolení zpevnění plochy na pozemku p.č. 581/1 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) nesouhlasí
se záborem veřejného prostranství za účelem parkování karavanu a se zpevněním plochy na
pozemku p.č. 581/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí.
c) ukládá
panu xxxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, ukončení započatých stavebních prací na
pozemku p.č. 581/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí a uvedení pozemku do původního stavu.
3. strana usnesení RM č. 55/2021

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.55.2021/RM
Rada města
rozhoduje
pronajmout část pozemku p.č. 1003/3 (orná půda) o výměře 100 m2 v k. ú. Jakubčovice ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí panu xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí za
účelem umístění včelínů na dobu neurčitou za cenu 200 Kč za kalendářní rok.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
8.55.2021/RM
Rada města
rozhoduje
pronajmout část pozemku p.č. 930 (trvalý trávní porost) o výměře 150 m2 v k. ú. Žimrovice
ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí společnosti POHL CZ, a.s. odštěpný závod Opava,
IČO 25606468, na dobu od 12. 8. 2021 do 7. 11. 2021 za cenu 18.500 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.55.2021/RM
Rada města
a) rozhoduje
ukončit pronájem nebytových prostor v budově č.p. 156 v k. ú. Hradec nad Moravicí s
nájemcem Petrou Grosovou, IČO 87044692, dohodou k 30. 9. 2021.
b) rozhoduje
ukončit pronájem nebytových prostor v budově č.p. 156 v k. ú. Hradec nad Moravicí s
nájemcem Radimem Gebauerem, IČO 62289039, výpovědí.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
10.55.2021/RM
Rada města
a) rozhoduje
ukončit výpůjčku nebytových prostor v budově č.p. 156 v k. ú. Hradec nad Moravicí Městské
knihovně a informačnímu centru Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
IČO 71237895, dohodou k 30. 9. 2021.
b) rozhoduje
ukončit výpůjčku nebytových prostor v budově č.p. 156 v k. ú. Hradec nad Moravicí
spolku ,,Ochotnický soubor Na Podolí" z.s., IČO 27024407, dohodou k 30. 9. 2021.
c) rozhoduje
ukončit výpůjčku nebytových prostor v budově č.p. 156 v k. ú. Hradec nad Moravicí spolku
Postřeh z.s., IČO 22835563, výpovědí.
d) rozhoduje
ukončit výpůjčku nebytových prostor v budově č.p. 156 v k. ú. Hradec nad Moravicí panu
xxxxx, bytem xxxxx, Opava (hudební skupina Country s.r.o.), výpovědí.
4. strana usnesení RM č. 55/2021

e) rozhoduje
ukončit výpůjčku nebytových prostor v budově č.p. 156 v k. ú. Hradec nad Moravicí spolku
Dechový orchestr Hradec nad Moravicí spolek, IČO 27024326, dohodou k 30. 9. 2021.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
11.55.2021/RM
Rada města
neschvaluje
umístění silničních zrcadel u výjezdu ze slepé ulice na pozemku p.č. 169 v k.ú. Hradec nad
Moravicí a u vjezdu z ulice Fučíkova na cyklostezku podél řeky Moravice v Hradci nad
Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
12.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Umístění mobiliáře, Městečko, Hradec nad Moravicí".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Umístění mobiliáře, Městečko, Hradec nad Moravicí" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče David Sekula, IČO
73935859. Nabídková cena: 560.000 Kč vč. DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
13.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti SILNICE MORAVA s.r.o., IČO 25357352, na opravu povrchu
komunikace v ulici Pod Hanuší v Hradci nad Moravicí.
b) schvaluje
cenovou nabídku společnosti SILNICE MORAVA s.r.o., IČO 25357352, na opravu povrchu
komunikace v ulici Pod Hanuší v Hradci nad Moravicí ve výši 488.663,38 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
přípis společnosti ERUPTIVA s.r.o., IČO 04431201, ze dne 13. 7. 2021 ve věci "Rekonstrukce
budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí" obsahující návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.
b) nesouhlasí
s návrhem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo zaslaným společností ERUPTIVA s.r.o., IČO
04431201, ve věci "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
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Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku Slezského zemského muzea, IČO 00100595, na provedení záchranného
archeologického výzkumu v rámci stavby "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u
Opavy - Otice - Opava - 1. etapa".
b) schvaluje
cenovou nabídku Slezského zemského muzea, IČO 00100595, na provedení záchranného
archeologického výzkumu v rámci stavby "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u
Opavy - Otice - Opava - 1. etapa".
c) bere na vědomí
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí Branka u Opavy - Otice - Opava - 1. etapa".
d) schvaluje
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí Branka u Opavy - Otice - Opava - 1. etapa".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
16.55.2021/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2021 ve výši 500.000 Kč v příjmech i výdajích.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
17.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
návrh na vyřazení majetku města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech
pro 55. schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 184.640,14 Kč.
b) schvaluje
vyřazení majetku města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech pro 55.
schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 184.640,14 Kč.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
18.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO
70984344, ze dne 19. 7. 2021, o souhlasné stanovisko zřizovatele, k navýšení nejvyššího
povoleného počtu žáků ve školní družině ze současných 84 žáků na 100.
b) vydává souhlasné stanovisko
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k navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině Základní školy Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70984344, z 84 žáků na 100 žáků.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.55.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizace, IČO 00300144, o schválení nového sídla na adrese Podolská 308,
Hradec nad Moravicí 74741.
b) vydává souhlasné stanovisko
s umístěním Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizace, IČO 00300144, na adrese Podolská 308, Hradec nad Moravicí 74741.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
20.53.2021/RM
Rada města
rozhoduje
stanovit v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Hradec nad
Moravicí zařazených do Městského úřadu Hradec nad Moravicí takto:
Počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu je 21 osob,
přičemž v tomto počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci čerpající mateřskou nebo rodičovskou
dovolenou; uvedený počet se dále člení ve struktuře městského úřadu:
- kancelář starosty města 7 zaměstnanců, z toho oddělení výstavby a územního plánování 4
zaměstnanci,
- odbor majetku a investic 5 zaměstnanců,
- odbor financí 5 zaměstnanců, a
- odbor vnitřních věcí a kultury 4 zaměstnanci.
Počet zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
zařazených do městského úřadu není omezen.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Zpracoval: 2. 8. 2021. Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Ověřil:
Ing. Jan Lindovský, 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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