Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

35.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

29. 6. 2020
v zasedací místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.35.2020/RM
Rada města
schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Branka u Opavy jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 48.000 Kč na spolufinancování
nákladů vzniklých v souvislosti s provozem sběrného dvoru města Hradec nad Moravicí pro
rok 2020.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
2.35.2020/RM
Rada města
schválila
zařazení správního území města Hradec nad Moravicí do území působnosti Místní akční
skupiny Opavsko z.s. a území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Opavsko na období 2021 - 2027; schválením zařazení do území působnosti Místní akční
skupiny Opavsko z.s. nevznikají městu žádné finanční závazky vůči Místní akční skupině
Opavsko z.s., ani vůči jiným subjektům.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
3.35.2020/RM
Rada města
schválila
Dohodu o narovnání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v
rámci realizace projektu: Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol, mezi
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, a městem Hradec
nad Moravicí, podle předložené a v podkladech pro 35. schůzi rady města založené Dohody o
narovnání.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.35.2020/RM
Rada města
a) projednala
žádost o vyjádření města ke stavbě sjezdu (úpravě sjezdu) na pozemku p.č. 1486/2 v k.ú.
Bohučovice ve vlastnictví města z důvodu dopravního napojení novostavby na sousední
pozemku p.č. 281 v k.ú. Bohučovice.
b) neschválila
úpravu pozemku p.č. 1486/2 v k.ú. Bohučovice ve vlastnictví města z důvodu výstavby sjezdu
k novostavbě na sousedním pozemku p.č. 281 v k.ú. Bohučovice.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
5.35.2020/RM
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Rada města
a) vzala na vědomí
Hlavní prohlídku mostu ev.č. 710d - M 1 - most přes potok Hradečná v Hradci nad Moravicí
(před obchodním střediskem Hradečanka).
b) uložila
osadit na mostě ev.č. 710d - M 1 – most přes potok Hradečná v Hradci nad Moravicí (před
obchodním střediskem Hradečanka) svislé dopravní značení zamezující vjezdu vozidel nad
3,5 t a hledat řešení způsobu sanace stávající ocelové konstrukce tohoto mostu.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.35.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městě Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městě Hradec nad Moravicí" na
základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SAMAT
EKOTEMPO spol. s r.o., IČ 47681233.
Nabídková cena: 589.963, 50 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností SAMAT EKOTEMPO
spol. s r.o., IČ 47681233.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
7.35.2020/RM
Rada města
a) neschválila
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení přípojky splaškové
kanalizace přes pozemky p.č. 253 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 536 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města.
b) nesouhlasí
se zpevněním příjezdové plochy na části pozemku p.č. 253 a 536, to vše v k. ú. Žimrovice na
náklady žadatelů uvedených v části a) tohoto usnesení.
c) nesouhlasí
s připojením pozemku p.č. 223 na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 253, to vše v k. ú.
Žimrovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.35.2020/RM
Rada města
a) schválila
záměr města propachtovat vodovodní řad na pozemcích p.č. 126, 169, 171 to vše v k. ú.
Hradec nad Moravicí.
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b) schválila
dodatek č. 1 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně
souvisejících č. 522/DPS/OP/V/2020/D1 mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, podle předloženého a v
podkladech pro 35. schůzi rady města založeného Dodatku č. 1 k dohodě o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č.
522/DPS/OP/V/2020/D1.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.35.2020/RM
Rada města
schválila
smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 304/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí po dobu realizace
stavby "Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v železniční stanici Hradec nad Moravicí" (přechod
přes koleje) mezi Správou železnic, státní organizací, IČ 70994234, a městem Hradec nad
Moravicí, podle předložené a v podkladech pro 35. schůzi rady města založené Smlouvy o
nájmu pozemku VS 63580203220.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.35.2020/RM
Rada města
rozhodla
pronajmout společnosti Jaromír Agripa s.r.o., IČ 04433319 část pozemku p.č. 306/1 (ostatní
plocha) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 96 m2 na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 9.
2020 za nájemné ve výši 1.100 Kč.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.35.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající
ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN k pozemku p.č. 975/3 přes pozemky p.č.st.
116 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 135/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č.
135/45 (ostatní plocha, jiná), to vše v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN přes
pozemky p.č.st. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 135/11 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) a p.č. 135/45 (ostatní plocha, jiná plocha), to vše v k. ú. Jakubčovice ve
vlastnictví města, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za jednorázovou náhradu 54.600 Kč
(bez DPH). Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.35.2020/RM
Rada města
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a) schválila
s účinností od 1. 8. 2020 platový výměr ředitele Základní školy a Mateřské školy Žimrovice,
příspěvková organizace, IČ 70984549, podle předloženého a v podkladech pro 35. schůzi
rady města založeného návrhu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
13.35.2020/RM
Rada města
schválila
s účinností od 1. 8. 2020 platový výměr ředitele Základní školy Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, IČ 70984352, podle předloženého a v podkladech pro 35.
schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
14.35.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Hradec
nad Moravicí, ve výši 18.100 Kč, oblast podpory 1.1. Sport, celoroční činnost Domo Bike
Team.
b) vzala na vědomí
žádost o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Hradec
nad Moravicí, ve výši 3.000 Kč, oblast podpory 1.2. Sport, Okrsková soutěž sboru
dobrovolných hasičů.
c) vzala na vědomí
žádost o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Hradec
nad Moravicí, ve výši 10.000 Kč, oblast podpory 1.2. Sport, projekt Čarostřelci.
d) vzala na vědomí
žádost o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Hradec
nad Moravicí, ve výši 6.500 Kč, oblast podpory 2.2. Kultura, Floriánská mše.
e) vzala na vědomí
žádost Spolku rodičů a přátel při ZUŠ Hradec nad Moravicí, IČ 70630691, o odstoupení od
Smlouvy o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, ve výši
10.000 Kč, oblast podpory 2.2. Kultura, ZUŠkaření.
f) vzala na vědomí
žádost Tomáše Žídka (Agentura Tomino), IČ 71931767, o odstoupení od Veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, ve výši
10.000 Kč, oblast podpory 3.2. Volnočasové aktivity, Velikonoční dílna se soutěží pro děti.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
15.35.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
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žádost Spolku Hrdinové, IČ 03620221, o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí individuální
dotace č. 45/2020/IND/HA.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
16.35.2020/RM
Rada města
schválila
změnu místa konání kulturní akce Hudební podvečer Na Staré poště pořádanou panem
Davidem Nábělkem, z restaurace Na Staré poště v Hradci nad Moravicí – do restaurace U
Dihlů v Žimrovicích.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
17.35.2020/RM
Rada města
schválila
změnu termínu konání kulturní akce IV. Jízda pravidelnosti Hradec nad Moravicí - Benkovice,
pořádanou Bc. Alešem Hamrozim, z 30. 5. 2020 na 30. 8. 2020.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
18.35.2020/RM
Rada města
schválila
změnu termínu konání kulturní akce Bezručova Moravice - 60. ročník, pořádanou KČT VHT TJ
Opava z.s., IČ 14615657, z 11. 4. 2020 na 8. 8. 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.35.2020/RM
Rada města
schválila
ve vazbě na ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Hradec nad Moravicí za
období od 1. 1. 2020 do 29. 6. 2020 podle předloženého a v podkladech pro 35. schůzi rady
města založeného návrhu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
20.35.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, z.s., IČ 22868496, o změnu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace - 27. ročník MČR v mažoretkovém
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sportu v hale ZŠ Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí č. 43/2020/IND/HA, podle předloženého a v podkladech pro 35. schůzi
rady města založeného návrhu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
21.35.2020/RM
Rada města
schválila
podmínky krátkodobého pronájmu multifunkčního hřiště nacházejícího se u Základní školy
Hradec nad Moravicí podle předloženého a v pokladech pro 35. schůzi rady města
založeného návrhu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 29. 6. 2020
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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