Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

28.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení:
1.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o povolení úpravy terénu na pozemku p.č. 1231/1 v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města.
b) souhlasí
s provedením úpravy terénu vydlážděním žulovými kostkami na pozemku města p.č. 1231/1 v k. ú.
Jakubčovice, podle přiložené situace.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
2.28.2020/RM
Rada města
revokovala
své rozhodnutí podle usnesení č. 8.23.2019/RM, část b) ze dne 18. 12. 2019 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.,
IČ 24729035, za jednorázovou náhradu 15.000 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
3.28.2020/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. 947/2 přes pozemek p.č. 947/8 (ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha) v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN přes pozemek
p.č. 947/8 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) v k. ú. Hradec nad Moravicí 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: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti Aqualia infreastructuras inženýring, s.r.o, IČ 64603042, o snížení úhrady za zřízení
věcného břemene, spočívajícího ve strpění ochranného pásma vodovodního řadu na pozemku p.č.
1029/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) revokovala
své rozhodnutí podle usnesení č. 4.25.2020/RM ze dne 27. 1. 2020 takto: zřídit věcné břemeno pro
SmVaK Ostrava, a.s., IČ 45193665, spočívající ve strpění vedení ochranného pásma vodovodního řadu
na pozemku p.č. 1029/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města v rozsahu 14 m2 za jednorázovou náhradu 3 000 Kč.
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Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
5.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 2152/12 (zahrada) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 108 m2 ve
vlastnictví města.
b) neschválila
záměr města prodat pozemek p.č. 2152/12 (zahrada) o výměře 108 m2 v k. ú. Hradec
nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
6.28.2020/RM
Rada města
schválila
záměr města prodat část pozemku p.č. 1008/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 14 m2 a část pozemku p.č. 1008/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 62 m2, to
vše v k. ú. Domoradovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
__________________________________________________________________________
7.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1008/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 20
m2 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města.
b) schválila
záměr města prodat část pozemku p.č. 1008/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 20 m2 v k. ú. Domoradovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
8.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení 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 (trvalý travní porost) o výměře 1590 m2
v k. ú. Filipovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.28.2020/RM
Rada města
a) projednala
žádost o provedení ořezu bříz na hřišti v Kajlovci nebo o jejich pokácení.
b) neschválila
ořez a kácení bříz na hřišti v Kajlovci.
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Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
10.28.2020/RM
Rada města
a) projednala
žádost o vybudování veřejného osvětlení v blízkosti domů č.p. 217, 235 a 245 na ulici Záhumenní v
Žimrovicích.
b) schválila
rozšíření veřejného osvětlení na ulici Záhumenní v Žimrovicích o 1 sloup vzdušeného vedení
veřejného osvětlení, který bude umístěn na rozhraní mezi domy č.p. 174 a 244.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
11.28.2020/RM
Rada města
a) projednala
možnost ukončení smlouvy o dodávce tepelné energie se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ
45193410, číslo smlouvy 53351.
b) rozhodla
ukončit smlouvu č. 53351 o dodávce tepelné energie se společností Veolia Energie ČR, a.s.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
12.28.2020/RM
Rada města
a) projednala
cenovou nabídku na pořízení nových židlí a stolů do kulturního domu v Benkovicích.
b) schválila
cenovou nabídku od společnosti ITTC STIMA spol. s.r.o., IČ 45022941, na pořízení nových židlí a stolů
do KD Benkovice.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
13.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zřízení chodníku podél pozemků p.č. 662/2 a 663 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) neschválila
zřízení chodníku podél pozemku p.č. 662/2 a 663 v k. ú. Hradec nad Moravicí z důvodu podání žádosti
o dotaci na výstavbu sběrného dvoru na uvedených pozemcích.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Dopravní automobil - JSDH Žimrovice"
b) rozhodla
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ve veřejné zakázce "Dopravní automobil - JSDH Žimrovice" na základě doporučení výběrové komise o
výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HAGEMANN a.s., se sídlem Hradní 27/37, Ostrava – Slezská
Ostrava, IČ 26826925.
Nabídková cena: 1.206.000 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít kupní smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí a společností HAGEMANN a.s.,
se sídlem Hradní 27/37, Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 26826925.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
15.28.2020/RM
Rada města
pověřila
Ing. Bohdana Čermáka, člena Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, k přijímání sňatečného
prohlášení snoubenců o vstupu do manželství, a to do konce volebního období 2018–2022.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
16.28.2020/RM
Rada města
rozhodla
stanovit členy zastupitelstva města k užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky
při významných příležitostech a občanských obřadech: Mgr. Petra Havrlanta (místostarostu města),
RNDr. Tomáše Grima, Ph.D., Tomáše Hozu, Mgr. Jana Špičku
a Ing. Bohdana Čermáka, a to do konce volebního období 2018–2022.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
17.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o konání sportovní soutěže (závod jednotlivců na horských kolech) Silesia Bike Marathon
dne 6. 6. 2020 na území města.
b) souhlasí
s průjezdem cyklistického závodu Silesia Bike Marathon územím města Hradec
nad Moravicí.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
18.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Oblastní odbočka Opava, IČ
65399447, o finanční dar na podporu spolkové činnosti v roce 2020.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč spolku Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR, z. s., Oblastní odbočka Opava, IČ 65399447, na podporu spolkové činnosti v roce
2020.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
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19.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Stonožka Ostrava, IČ
68308892, o finanční dar na podporu provozu spolku v roce 2020.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč spolku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z. s., Klub Stonožka Ostrava, IČ 68308892, na podporu provozu spolku v roce 2020.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
20.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Linky bezpečí, z.s., IČ 61383198, o finanční dar na podporu provozu krizové linky
v roce 2020.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč spolku Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198,
na podporu provozu krizové linky v roce 2020.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
21.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh na vyřazení majetku města Hradec nad Moravicí podle předloženého
a v podkladech pro 28. schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě
427.082,27 Kč.
b) schválila
vyřazení majetku města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech pro
28. schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 427.082,27 Kč.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
22.28.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost MgA. Miroslava Beinhauera, Branka u Opavy, o individuální dotaci na realizaci hudební
produkce Vánoční koncert.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace žadateli panu MgA. Miroslavu Beinhauerovi, Branka u Opavy, ve výši
5000 Kč na realizaci hudební produkce Vánoční koncert 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
23.28.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace týkající se opatření za účelem prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
„koronavirem“ na území města Hradec nad Moravicí.
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Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
24.28.2020/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 3.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
Zpracovala: Jana Pastyříková, 20. 3. 2020
Ověřil:
Zdeněk Bareš, 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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