Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

31.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

20. dubna 2020
v zasedací místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.31.2020/RM
Rada města
schválila
podat žádost o dotaci na realizaci projektu: Dopravní automobil SDH Bohučovice do programu
Dotace pro jednotky SDH obcí v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.31.2020/RM
Rada města
schválila
podat žádost o dotaci na realizaci projektu: Dopravní automobil, SDH Kajlovec do programu Dotace
pro jednotky SDH obcí v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
3.31.2020/RM
Rada města
schválila
podat žádost o dotaci na realizaci projektu: Dopravní automobil, SDH Domoradovice do programu
Dotace pro jednotky SDH obcí v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.31.2020/RM
Rada města
schválila
prominutí nájmu nebytových prostor za období od 16. 3. 2020 do 30. 4. 2020 podle předloženého
a v pokladech pro 31. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
5.31.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o povolení rekonstrukce vjezdu na pozemku p.č. 613/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí k
rodinnému domu č.p. 637.
b) schválila
rekonstrukci vjezdu na pozemku p.č. 613/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí k rodinnému domu č.p. 637
na náklady žadatele.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.31.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Moravici v Hradci nad Moravicí".
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b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Moravici v Hradci nad Moravicí"
na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Ing. Kamil Turek,
se sídlem podnikání Třinec, Slezská 781, IČ 76015670.
Nabídková cena 889.644,49 Kč (bez DPH).
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a firmou Ing. Kamil Turek, se sídlem
podnikání Třinec, Slezská 781, IČ 76015670.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
7.31.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce ulice Zahradní včetně areálu MŠ Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce ulice Zahradní včetně areálu MŠ Hradec nad Moravicí" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SILNICE MORAVA s.r.o.,
se sídlem Krnov, Revoluční 904/30, IČ 25357352.
Nabídková cena 2.214.117,98 Kč (bez DPH).
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností SILNICE MORAVA s.r.o.,
se sídlem Krnov, Revoluční 904/30, IČ 25357352.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.31.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
poptávkové řízení "Prodloužení vodovodního řadu Domoradovice".
b) rozhodla
předložit věc na příští zasedání zastupitelstva města.
c) rozhodla
vyzvat k finanční spoluúčasti na vybudování vodovodního řádu k parc. č. 75/4 v k. ú. Domoradovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.31.2020/RM
Rada města
a) jmenovala
v souladu s ustanovením vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisí členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele / ředitelky Základní
škola a Mateřská škola Žimrovice, se sídlem Meleček 91, IČ 70984549:
1. Předsedu konkursní komise – Mgr. Petra Havrlanta – určen zřizovatelem
2. Člena konkursní komise – Mgr. Davida Šroma – určen zřizovatelem
3. Členku konkursní komise (určenou ředitelem KÚ MSK) – Ing. Janu Trombíkovou
4. Člena konkursní komise (určenou ČŠI) – Mgr. Ivo Vondru – školní inspektor ČŠI
5. Členku konkursní komise (určenou ČŠI) – Mgr. Darinu Krejzlovou – odborník v oblasti státní správy,
organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení
6. Členku konkursní komise (určenou ČŠI) – Mgr. Gabrielu Grodovou – odborník v oblasti státní
správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení
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7. Členku konkursní komise (určenou pedagogickou radou ZŠ Žimrovice) – Renátu Meleckou
8. Členku konkursní komise (určenou školskou radou) – Marii Grodovou.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
10.31.2020/RM
Rada města
rozhodla
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke dni
31. 7. 2020 Mgr. Radku Očadlíkovou z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitele Základní
školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
11.31.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvková organizace, IČ 70984549, ze dne
6. 4. 2019 o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) ve třídě Mateřské školy Žimrovice
pro školní rok 2020/2021.
b) povolila
Základní škole a Mateřské škole Žimrovice, příspěvková organizace, IČ 70984549, výjimku
z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Žimrovice pro školní rok 2020/2021 do počtu nejvýše
28 dětí na 1 oddělení Mateřské školy.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
12.31.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh na vyřazení majetku Základní a Mateřské školy Žimrovice, příspěvková organizace,
IČ 70984549, podle předloženého a v podkladech pro 31. schůzi rady města založeného návrhu
v celkové hodnotě 130.805,60 Kč.
b) schválila
vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČ 70984549, podle předloženého
a v podkladech pro 31. schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 130.805,60 Kč.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
13.31.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh na bezúplatný převod majetku Základní a Mateřské školy Žimrovice, příspěvková
organizace, IČ 70984549, po skončení projektu Návraty ke kořenům, reg. číslo
CZ.1.07/1.1.07/03.0008 nabyvatelům - ZŠ Mokré Lazce IČ 47813164; ZŠ a MŠ Větřkovice,
IČ 75027038; ZŠ a MŠ Kyjovice, IČ 75027259; ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341, podle předloženého
a v podkladech pro 31. schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 242 520 Kč.
b) vydala souhlasné stanovisko
k bezúplatnému převodu majetku Základní a Mateřské školy Žimrovice, příspěvková organizace,
IČ 70984549, po skončení projektu Návraty ke kořenům, reg. číslo CZ.1.07/1.1.07/03.0008
nabyvatelům - ZŠ Mokré Lazce IČ 47813164; ZŠ a MŠ Větřkovice, IČ 75027038; ZŠ a MŠ Kyjovice,
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IČ 75027259; ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341, podle předloženého a v podkladech pro 31. schůzi
rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 242 520 Kč.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
14.31.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Silesia Art, z.ú., IČ 03587631, o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč na konání
hudebního festivalu Hradecký slunovrat v roce 2020.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace Silesia Art, z.ú., IČ 03587631, ve výši 15 000 Kč na pořádání hudebního
festivalu Hradecký slunovrat 2020 v Hradci nad Moravicí.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 20. 4. 2020
Ověřil:
Mgr. Jan Špička, 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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