Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

46.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

15. února 2021
v zasedací místnosti
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
(včetně videokonference).

Přijatá usnesení:
1.46.2021/RM
Rada města
schvaluje
ujednání o ceně tepelné energie a nosných medií na rok 2021 mezi společností Veolia
Energie ČR, a.s., IČO 45193410, a městem Hradec nad Moravicí, vztahující se ke smlouvám č.
41406 a 41430.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
2.46.2021/RM
Rada města
a) vydává
nařízení č. 1/2021, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve městě Hradec nad
Moravicí podle předloženého a v podkladech pro 46. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
3.46.2021/RM
Rada města
schvaluje
darovací smlouvu mezi dárcem - GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, a obdarovaným městem Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru za účelem
vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů osobním detektorem SEWERIN řady EX-TEC
PM4 včetně flexibilní sondy a síťového adaptéru pro činnost jednotky v rámci požární
ochrany.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
4.46.2021/RM
Rada města
schvaluje
dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí (původcem) - městem Hradec nad
Moravicí a dodavatelem - společností Marius Pedersen a.s., IČO 42194920, za účelem
řádného a včasného plnění nových povinností plynoucích ze zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
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5.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku Ing. arch. Aleše Palackého, IČO 13646648, na zpracování návrhu změny č. 3
Územního plánu Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
cenovou nabídku Ing. arch. Aleše Palackého, IČO 13646648, na zpracování návrhu změny č. 3
Územního plánu Hradec nad Moravicí.
Z: Dagmar Mrůzková, vedoucí oddělení výstavby a ÚP kanceláře starosty města
6.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
odstoupení pana xxxxx od uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 715, ul.
Na Tylovách, Hradec nad Moravicí.
b) bere na vědomí
Zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k pronájmu bytu č. 1, v
bytovém domě č. p. 715, ul. Na Tylovách, Hradec nad Moravicí.
c) rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 1 v bytovém domě č.p. 715, ul. Na Tylovách, Hradec nad
Moravicí s paní xxxxxx, Hradec nad Moravicí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.46.2021/RM
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Snížení energetické náročnosti budovy KD
Domoradovice - 2. etapa do podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, dotační
titul: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, poskytovatel Ministerstvo pro místní
rozvoj.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
8.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad
Moravicí".
b) rozhoduje
uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
ERUPTIVA s.r.o., IČO 04431201, jimž dojde ke zvýšení ceny za dílo o 855.363,47 Kč bez DPH.
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c) bere na vědomí
informaci, že dodání elektronického zabezpečovacího systému a elektrické požární
signalizace do budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí nebude realizovat společnost
TECHARTSTAV s.r.o., IČO 02162083.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí - dodávka gastro
spotřebičů".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí - dodávka gastro
spotřebičů" na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče SEVKO PLUS, s.r.o., IČO 25821717.
Nabídková cena: 605.000 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.46.2021/RM
Rada města
schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 mezi městem Hradec nad Moravicí a společností FORM, spol. s r.o., IČO
43964532, jimž dochází ke změně termínu provedení díla.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Zateplení a výměna oken, KD Žimrovice".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Zateplení a výměna oken, KD Žimrovice" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Radim Reniers, IČO 05453984.
Nabídková cena: 2.030.228,99 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
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12.46.2021/RM
Rada města
rozhoduje
prodloužit nájemní smlouvu se státní příspěvkovou organizací Národní památkový ústav, IČO
75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, zastoupenou Územní památkovou
správou v Kroměříži, se sídlem Sněmovní nám. 1, Kroměříž, částí pozemků pozemků p.č.
1757 o výměře 249 m2, p.č. 1770 o výměře 106 m2, p.č. 1761 o výměře 177 m2, p.č. 1763 o
výměře 216 m2, p.č. 1765 o výměře 739 m2, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí na dobu
určitou od 1. 4. 2021 do 1. 6. 2023 za cenu 1.561 Kč za kalendářní rok.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.46.2021/RM
Rada města
revokuje
své usnesení č. 2.28.2020/RM ze dne 16. 3. 2020 takto: zřídit právo služebnosti, spočívající
ve strpění nadzemního vedení distribuční sítě NN přes pozemek p.č. 1537 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v k. ú. Bohučovice ve vlastnictví města, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO
24729035, za jednorázovou náhradu 9.500 Kč (bez DPH). Geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o zřízení práva služebnosti,
spočívajícího ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN k pozemku p.č. 555/1 přes
pozemek p.č. 553, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN k
pozemku p.č. 555/1 přes pozemek p.č. 553, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí, pro ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu 16.710 Kč bez DPH. Geometrický
plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí i uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti MAJAG s.r.o., IČO 09614702, o zřízení práva služebnosti spočívají ve
strpění uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 236 v k. ú. Kajlovec.
b) rozhoduje
zřídit právo služebnosti pro paní xxxxx, Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění uložení
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vodovodní přípojky na pozemku p.č. 236 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Kajlovec
ve vlastnictví města, za jednorázovou náhradu 1500 Kč bez DPH. Současně uzavřít i dohodu o
umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
zajistí i uhradí paní xxxxx.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic

16.46.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
žádost paní xxxxx, Václavovice o zřízení práva služebnosti spočívají ve strpění uložení
kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 221/5 přes pozemek p.č. 536, to vše v k.
ú. Žimrovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
17.46.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
žádost společnosti XENIUM Europe s.r.o., IČO 29193991, o dřívější možnost výstavby stavby
"Instalace fotovoltaického systému na budově MěÚ Hradec nad Moravicí".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
18.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Městské knihovny a IC Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
IČO 71237895, o schválení neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2021.
b) schvaluje
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2021 ve výši 729.000
Kč pro Městskou knihovnu a IC Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
IČO 71237895, za účelem zajištění výkonu funkcí regionální knihovny.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní umělecké školy, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace,
IČO 47813504, o poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti v roce 2021 ve výši
45.000 Kč.
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b) schvaluje
poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313,
příspěvková organizace, IČO 47813504 ve výši 45.000 Kč na podporu činnosti organizace v
roce 2021.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
20.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Mysliveckého spolku Kalvárie, z.s., IČO 26612895, o poskytnutí individuální dotace za
účelem výstavby kapličky sv. Huberta v lokalitě Záviliší.
b) neschvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč Mysliveckému spolku Kalvárie, z.s., IČO
26612895, za účelem výstavby kapličky sv. Huberta v lokalitě Záviliší s tím, že se žadatel
odkazuje na vyhlášený dotační program města na rok 2021.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
21.46.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranné stanice a Domu přírody Poodří, IČO 47657901, o
poskytnutí finančního daru na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy v roce
2021.
b) schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranné stanice a Dům
přírody Poodří, IČO 47657901, na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy v roce
2021.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
22.46.2021/RM
Rada města
a) vyhlašuje
konkurs na obsazení pracovního místa ředitele (ředitelky) Mateřské školy Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352.
b) určuje
požadavky vyhlášeného konkursního řízení pro veřejné oznámení podle předloženého a v
materiálech pro 46. schůzi rady města založeného návrhu.
c) schvaluje
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, a to Mgr.
Patrika Orlíka a Mgr. Petra Havrlanta.
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d) pověřuje
místostarostu města požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Českou školní inspekci a
další příslušné orgány o delegování jejich zástupců za členy konkursní komise a vyzvat
Pedagogickou radu (celý pedagogický sbor) Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352, aby zorganizovala tajnou volbu 1 zástupce z
řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložila tuto volbu zápisem.
e) pověřuje
funkcí tajemníka konkursní komise Kateřinu Bártovou - referentku odboru financí města
Hradec nad Moravicí.
f) bere na vědomí
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem.
Z. Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 15. 2. 2021
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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