Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

40.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

5. října 2020
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:

1.40.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o prodloužení pachtu pozemku p.č. 2117/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Hradec nad Moravicí o
výměře 2 782 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) schválila
záměr města Hradec nad Moravicí prodloužit pacht pozemku p.č. 2117/1 (trvalý travní porost) v k. ú.
Hradec nad Moravicí o výměře 2 782 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí do 31. 12. 2025.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
2.40.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o směnu části pozemku p.č. 1032 v k. ú. Domoradovice o výměře cca 126 m2 ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí za části pozemků p.č. 408/20 a p.č. 526 v k. ú. Domoradovice o výměře
cca 126 m2.
b) schválila
záměr města Hradec nad Moravicí směnit část pozemku p.č. 1032 v k. ú. Domoradovice o výměře cca
126 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za části pozemků p.č. 408/20 a p.č. 526 v k. ú.
Domoradovice o výměře cca 126 m2 v soukromém vlastnictví.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.40.2020/RM
Rada města
schválila
záměr města Hradec nad Moravicí prodat část pozemku p.č. st 74/5 (zahrada) o výměře 77 m2, část
pozemku p.č. st. 93 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 131 m2 a část pozemku p.č. 1474 (ostatní
plocha) o výměře 94 m2, to vše v k.ú. Bohučovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.40.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace z jednání ze dne 19. 8. 2020 mezi vedením města Hradec nad Moravicí a zástupci
společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ 49452011, ve věci závazného stanoviska Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje ze dne 24. 8. 2016, č.j. MSK 35519/2016, k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí - pokračování těžby v lokalitě Bohučovice.
b) rozhodla
zřídit věcné břemeno pro společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ 49452011, spočívající ve strpění
uložení vodovodního řadu na pozemku p.č. 1498/3 v k.ú. Bohučovice v délce cca 4,9 m za částku
3.000 Kč. Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic

5.40.2020/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost společnosti CARMAN-WOOD, s.r.o., IČ 26845245, o prodloužení doby nájmu části pozemku
p.č. 663 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1 000 m2, sjednaného nájemní smlouvou č.
6171201849 ze dne 5. 6. 2018, o jeden rok, tj. do 31. 12. 2021.
b) schválila
záměr města Hradec nad Moravicí prodloužit dobu nájmu části pozemku p.č. 663 v k. ú. Hradec nad
Moravicí o výměře 1 000 m2, sjednaného nájemní smlouvou č. 6171201849 ze dne 5. 6. 2018, o
jeden rok, tj. do 31. 12. 2021.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
6.40.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh dodatku č. 9 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu.
b) schválila
uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu do 31. 12. 2020 se
společností LAMA energy a.s., IČ 28262026.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
7.40.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě "Přístavba a stavební úpravy MŠ Žimrovice".
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
8.40.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
konání sportovní soutěže – běžeckého závodu Silesia kros 1/2 marathon dne 10. 10. 2020 na území
města Hradec nad Moravicí.
Z:

Jitka

Celtová,

vedoucí

odboru

majetku

a

investic

9.40.020/RM
Rada města
schválila
smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského
kraje, IČ 70884561, a městem Hradec nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
10.40.2020/RM
Rada města
předala
v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Ladislavovi Křížovi, Hradec nad Moravicí, osvědčení o
nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.

Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
11.40.2020/RM
Rada města
schválila
plán zimní údržby místních komunikací města Hradec nad Moravicí ze dne 29. 9. 2020 podle
předloženého a v materiálech pro 40. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí předloženého návrhu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
12.40.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o přidělení financí do rozpočtu Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČ 70984352, za ušlé školné v období koronavirové krize.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
13.40.2020/RM
Rada města
rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. 6002012201, mezi městem Hradec
nad Moravicí a Městskou knihovnou a informačním centrem Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace, IČ 71237895.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 5. 10. 2020

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.

