Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

32.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení:
1.32.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech
pro 32. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města
2.32.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
vyjádření zástupce společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČ 49241214, týkající se výpovědi smlouvy
o dodávce tepelné energie číslo 53351, ze dne 20. 3. 2020, rozhodnutím usnesení rady města ze dne
20. 3. 2020, č. 11.28.2020/RM.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
3.32.2020/RM
Rada města
a) projednala
žádost společnosti Vila Vančurova o.p.s., se sídlem Vančurova 1217/5, Opava, IČ 02250152, zastoupenou
ředitelem Miroslavem Glosem, o mimořádnou podporu, resp. o spolufinancování nákladů na péči o dva
občany města Hradec nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí daru ve výši 6.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí společnosti Vila Vančurova
o.p.s., se sídlem Vančurova 1217/5, Opava, IČ 02250152, určeného na spolufinancování pobytové
sociální služby poskytované dvěma občanům města Hradec nad Moravicí.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
4.32.2020/RM
Rada města
a) schválila
výsledek hospodaření za rok 2019 u příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí,
příspěvková organizace, kterým je zisk ve výši 740.465,68 Kč a jeho rozdělení ve výši 740.465,68 Kč
do rezervního fondu a zároveň schválila převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši
370.232,84 Kč.
b) schválila
účetní závěrku za rok 2019 u příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace, podle předloženého a v materiálech pro 32. schůzi rady města založeného materiálu
s vyjádřením – bez výhrad.
c) schválila
výsledek hospodaření za rok 2019 u příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, kterým je zisk ve výši 33.856,77 Kč a jeho
rozdělení ve výši 33.856,77 Kč do rezervního fondu a zároveň schválila převod z rezervního fondu
do fondu investic ve výši 16.928,40 Kč.
d) schválila
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účetní závěrku za rok 2019 u příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum Hradec
nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, podle předloženého a v materiálech pro 32. schůzi
rady města založeného materiálu s vyjádřením – bez výhrad.
e) schválila
výsledek hospodaření za rok 2019 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice,
okres Opava, příspěvková organizace, kterým je zisk ve výši 119.932,94 Kč a jeho rozdělení ve výši
119.932,94 Kč do rezervního fondu a zároveň schválila převod z rezervního fondu do fondu investic
ve výši 59.966,47 Kč.
f) schválila
účetní závěrku za rok 2019 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, okres
Opava, příspěvková organizace, podle předloženého a v materiálech pro 32. schůzi rady města
založeného materiálu, s vyjádřením – bez výhrad.
g) schválila
výsledek hospodaření za rok 2019 u příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, kterým je zisk ve výši 175.507,36 Kč a jeho rozdělení ve výši
175.507,36 Kč do rezervního fondu a zároveň schválila převod z rezervního fondu do fondu investic
ve výši 87.753,68 Kč.
h) schválila
účetní závěrku za rok 2019 u příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace, podle předloženého a v materiálech pro 32. schůzi rady města založeného
materiálu, s vyjádřením – bez výhrad.
i) schválila
výsledek hospodaření za rok 2019 u příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace, kterým je zisk ve výši 292.365,56 Kč a jeho rozdělení ve výši
292.365,56 Kč do rezervního fondu a zároveň schválila převod z rezervního fondu do fondu investic
ve výši 146.182,78 Kč.
j) schválila
účetní závěrku za rok 2019 u příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace, podle předloženého a v materiálech pro 32. schůzi rady města založeného
materiálu, s vyjádřením - bez výhrad.
j) uložila
příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace odvod
do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ve výši 370.232,84 Kč.
k) uložila
příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace, odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ve výši 16.928,40 Kč.
l) uložila
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, okres Opava, příspěvková organizace,
odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ve výši 59.966,47 Kč.
m) uložila
příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace odvod
do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ve výši 87.753,68 Kč.
n) uložila
příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, odvod
do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ve výši 146.182,78 Kč.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
5.32.2020/RM
Rada města
a) revokovala
své usnesení č. 17.23.2019/RM ze dne 18. 12. 2019 na tento text:
„a) vzala na vědomí
předložený soupis více/méněprací na stavbě Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad Moravicí.
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b) schválila
předložený soupis více/méněprací na stavbě Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad Moravicí.
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností sport cité + s.r.o.,
IČ 04929845, jimž dojde ke snížení ceny za dílo o 321.242,48 Kč bez DPH (388.703,40 Kč vč. DPH).“
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis více/méně prací v rámci stavby "Oprava komunikací ve městě Hradec nad Moravicí".
b) schválila
předložený soupis více/méně prací v rámci stavby "Oprava komunikací ve městě Hradec nad Moravicí".
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností SILNICE MORAVA
s.r.o., IČ 25357352, jimž dojde ke zvýšení ceny díla o 12.117,60 Kč bez DPH (14.662,30 Kč vč. DPH).
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
7.32.2020/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. 835/21 přes pozemky p.č. 835/19 (orná půda)
a p.č. 1198/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 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. 835/19 (orná půda) a p.č. 1198/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Jakubčovice
ve vlastnictví města, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za jednorázovou náhradu 3.000 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
8.32.2020/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 na pozemku p.č. 662/2 (trvalý travní porost) vedoucí přes
pozemek p.č. 421 (ostatní plocha, ostatní komunikace) to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN na pozemku
p.č. 662/2 (trvalý travní porost) vedoucí přes pozemek p.č. 421 (ostatní plocha, ostatní komunikace), to
vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
za jednorázovou náhradu 3.900 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
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9.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění
nadzemního vedení distribuční sítě NN k pozemku p.č. 965 (zastavěná plocha a nádvoří) přes pozemek
p.č. 966/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění nadzemního vedení distribuční sítě NN přes pozemek
p.č. 966/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pojistkové skříně na pozemku p.č. 965 (zastavěná
plocha a nádvoří) to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města, pro ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, za jednorázovou náhradu 9.000 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
10.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení vodovodní přípojky k
pozemku p.č. 579/4 přes pozemek p.č. 958/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú.
Domoradovice ve vlastnictví města.
b) rozhodla
zřídit věcné břemeno spočívající ve strpění uložení vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku
579/4 v k. ú. Domoradovice na pozemku p.č. 958/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú.
Domoradovice ve vlastnictví města, 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
zajistí i uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.32.2020/RM
Rada města
rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnosti pro město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění plynovodního
řadu na pozemcích p.č. 189/3, p.č. 189/4, p.č. 273/1, to vše v k. ú. Benkovice za jednorázovou náhradu
22.290 Kč + DPH. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město Hradec nad
Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o opravu vjezdu na pozemku p.č. 307 v k. ú. Žimrovice.
b) neschválila
opravu vjezdu na pozemku p.č. 307 v k. ú. Žimrovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
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13.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost týkající se odložení termínu ukončení nájmu pozemku p.č. 10/1 v k. ú. Kajlovec.
b) schválila
k žádosti uvedené v části a) tohoto usnesení odložení termínu nájmu pozemku p.č. 10/1 v k. ú. Kajlovec
do 31. 7. 2020.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost týkající se přemístění Božích muk umístěných na pozemku p.č. 253 v k. ú. Žimrovice
b) neschválila
přemístění Božích muk umístěných na pozemku p.č. 253 v k. ú. Žimrovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o koupi pozemku p.č. 229/1 (trvalý travní porost) o výměře 1590 m2 v k. ú. Filipovice ve
vlastnictví města.
b) neschválila
záměr města prodat pozemek p.č. 229/1 v k. ú. Filipovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
16.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 1419/3 (trvalý travní porost) o výměře 327 m2 v k. ú. Žimrovice ve
vlastnictví města.
b) rozhodla
předložit žádost uvedenou v části a) tohoto usnesení na příští zasedání zastupitelstva města.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
17.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 848/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 45 m2 v k. ú. Hradec
nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) rozhodla
předložit žádost uvedenou v části a) tohoto usnesení na příští zasedání zastupitelstva města.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
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18.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Českého svazu chovatelů, z.s., Klub chovatelů drůbeže rousných zakrslých slepic, IČ 02810590,
o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč na činnost Klubu v roce 2020.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč na činnost Českého svazu chovatelů, z.s., Klubu
chovatelů drůbeže rousných zakrslých slepic, IČ 02810590, v roce 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh na vyřazení majetku Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČ 70984352, podle předloženého a v podkladech pro 32. schůzi rady města založeného
návrhu v celkové hodnotě 152.356,16 Kč.
b) schválila
vyřazení majetku Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
IČ 70984352, podle předloženého a v podkladech pro 32. schůzi rady města založeného návrhu v celkové
hodnotě 152.356,16 Kč.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
20.32.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984352,
o schválení podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání Výzva č. 02 20 080 Šablony III.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
21.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvková organizace, IČ 70984549, ze dne
7. 5. 2020, o obnovení provozu v MŠ Žimrovice s tím, že k obnovení provozu MŠ Žimrovice by došlo od
25. 5. 2020, s tím, že by z důvodu rekonstrukce MŠ Žimrovice probíhal v budově MŠ Hradec nad
Moravicí, Smetanova 520, Hradec nad Moravicí.
b) projednala
žádost uvedenou v části a) tohoto usnesení se závěrem, že rada města souhlasí s tím, aby od 25. 5. 2020
došlo k obnovení provozu MŠ Žimrovice, a to v budově MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520,
Hradec nad Moravicí do 30. 6. 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
22.32.2020/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
žádost ředitelky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ
70984352, ze dne 11. 5. 2020 o obnovení provozu Mateřské školy Hradec nad Moravicí, Smetanova 520
a o obnovení provozu MŠ Jakubčovice - odloučené pracoviště MŠ Hradec nad Moravicí od 25. 5. 2020
v počtu 15 dětí na jednu skupinu (třídu).
b) projednala
žádost uvedenou v části a) tohoto usnesení se závěrem, že rada města souhlasí s tím, aby od 25. 5. 2020
došlo k obnovení provozu Mateřské školy Hradec nad Moravicí a všech odloučených pracovišť bez
omezení dětí do skupin (tříd).
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
23.32.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitelky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
IČ 70984352, ze dne 11. 5. 2020, na prominutí úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc květen a červen
2020 pro rodiče těch dětí, které ve výše uvedených měsících nenastoupí k výuce do MŠ Hradec
nad Moravicí ani na jeden školní den.
b) projednala
žádost uvedenou v části a) tohoto usnesení se závěrem, že rada města souhlasí s prominutím výše úplaty
za předškolní vzdělávání za měsíc květen 2020 u všech rodičů dětí v mateřských školách na území města
Hradec nad Moravicí; dále rada města souhlasí s prominutím výše úplaty za předškolní vzdělávání
za měsíc červen 2020 rodičům těch dětí, které v uvedený měsíc nenastoupí k výuce do mateřské školy
na území města Hradec nad Moravicí na 6 a více dní.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 18. 5. 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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