Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

5
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

16.03.2015
v kanceláři starosty města v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Kontrola usnesení:

a) T r v á plnění usnesení č:
16.51.2014/RM,
05.01.2014/RM, 22.01.2014/RM,
13.03.2015/RM,
25.04.2015/RM,
b) S p l n ě n á usnesení č:
06.03.2015/RM,
09.03.2015/RM,
10.03.2015/RM,
11.03.2015/RM,
12.03.2015/RM,
28.03.2015/RM,
11.04.2015/RM,
12.04.2015/RM,
14.04.2015/RM,
07.04.2015/RM,
08.04.2015/RM,
b) V y p u s t i t ze sledování usnesení č:
06.01.2014/RM,
Přijatá usnesení:
01.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
výsledek poptávkového řízení na vypracování projektové dokumentace na stavbu
"Rekonstrukce Kulturního domu Domoradovice".
b) schválila
Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu "Rekonstrukce
Kulturního domu Domoradovice" mezi městem a Slezskou projektovou společností
spol. s r.o.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo podle bodu b) tohoto usnesení.
d) schválila
výsledek poptávkové řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce vodovodu
Na Hrobkách - zemní práce".
e) schválila
Smlouvu o dílo mezi městem a ROSIS s.r.o., na zhotovení díla "Rekonstrukce
vodovodu Na Hrobkách - zemní práce".
f) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo podle bodu e) tohoto usnesení.
g) schválila
výsledek poptávkového řízení na realizaci stavby "Zdravotní středisko - likvidace
žumpy", realizací díla byla na základě nejvýhodnější cenové nabídky pověřena firma
Jiří Šnek, Branka u Opavy.
Z: ved. OFaI
T: 0
02.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
předložené zadávací podmínky na výběrové řízení na zhotovitele stavby "Sociální
zařízení a tribuna TJ Hradec nad Moravicí".
b) jmenovala
Výběrovou komisi pro výběrové řízení na zhotovitele stavby "Sociální zařízení
a tribuna TJ Hradec nad Moravicí" ve složení:
Členové: Mgr. P. Havrlant, J. Horák, P. Kuzník, Ing. J. Stuchlík, K. Štěpán
Náhradníci: R. Celta, J. Fojtík, M. Grossmann, Bc. A. Hamrozi, Ing. F. Sonnek.
Z: ved. OFaI

T: 0

03.05.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
podanou zprávu o stavební činnosti za uplynulé období.
Z: ved. OFaI

T: 0
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04.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu, vč. dodatku č. 1, na zpracování žádosti o dotaci na projekt: "Zateplení
a výměna oken objektu Opavská 228, Hradec n. Moravicí", mezi městem a firmou
Dotace Snadno spol. s r.o.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy vč. dodatku č. 1 podle bodu a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI
T: 0
05.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
cenovou nabídku pana Mgr. Petra Havrlanta na zpracování podkladů pro grafické
zpracování informačních tabulí v rámci projektu: "Naučná stezka k zámku".
b) uložila
předložit návrh inf. tabulí před zadáním do výroby Kulturní komisi k projednání.
c) zplnomocnila
pana J. Tělupila, jakožto správce příslušné kapitoly rozpočtu města, k podpisu
objednávky podle bodu a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI
T: 31.05.2015
06.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
Rozpočtová opatření spočívající ve vnitřních úpravách rozpočtu města (nedochází ke
změně salda v rozpočtu) pro rok 2015 podle předloženého a v podkladech pro
5. schůzi RM založeného materiálu.
b) vzala na vědomí
informace o stavu hospodaření města a o stavech účtů města (včetně daňové
výtěžnosti) ke dni 28.02.2015.
Z: ved. OFaI
T: 15.05.2015
07.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
kácení osmi kusů stromů (třešně) na pozemcích parc. č. 1133/6 a 1133/17 oba v k.ú.
Bohučovice ve vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města k podání žádosti o pokácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města
podle části a) tohoto usnesení.
c) uložila
zajistit náhradní výsadbu za pokácené stromy.
Z: ved. OVUP
T: 31.03.2016
08.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
kácení jednoho kusu stromu (lípa) na pozemku parc. č. 88/1 v k.ú. Hradec
nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města k podání žádosti o pokácení stromu na pozemku ve vlastnictví města
podle části a) tohoto usnesení.
c) uložila
zajistit náhradní výsadbu za pokácený strom.
Z: ved. OVUP
T: 31.03.2016
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09.05.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 1231/2 (ostatní plocha, asi 15 m2) v k.ú.
Jakubčovice za cenu 150,00 Kč/rok na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

10.05.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
odložit projednání návrhu na pronájem hradeckého koupaliště, tzn. pozemku parc.č.
947/1 (ostatní plocha) o výměře 1.1433 m2 a pozemku parc.č. 947/4 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 27 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí včetně příslušenství
(bazény, úpravna vody, vstupní objekt, převlékárny, sociální zařízení a zděný stánek
pro občerstvení).
b) uložila
ved. OVV MěÚ projednat se zájemci návrh pronájmu a závěr z jednání předložit k
projednání na mimořádné schůzi rady města dne 23.03.2015.
c) jmenovala
pro řádné projednání pronájmu koupaliště v Hradci nad Moravicí komisi ve složení:
Jiří Hanák, Jan Horák, Jiří Mojczek, Jaromír Tělupil.
Z: ved. OVV

T: 23.03.2015

11.05.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města změnit dobu nájmu, sjednanou v nájemní smlouvě mezi městem
a paní Vlastou Mrůzkovovu ze dne 30.03.1995 čl. III. na dobu neurčitou s 12 měsíční
výpovědní lhůtou.
b) uložila
zveřejnit záměr města změnit dobu nájmu podle části a) tohoto usnesení na úřední
desce a internetu po stanovenou dobu a předložit na příští schůzi RM.
Z: ved. OVV

T: 13.04.2015

12.05.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitelky PO města MKaIC Hradec nad Moravicí ve věci doplnění uzavřené
smlouvy o výpůjčce nemovitostí o problematiku PO a BOZP.
b) rozhodla
zapracovat do smlouvy o výpůjčce nemovitostí ze dne 05.12.2012 k čl. V. Ostatní
ujednání bod 3.
- Půjčitel odpovídá za požární bezpečnost objektu a jeho vybavení věcnými
prostředky požární ochrany včetně provádění jejich kontrol a revizí;
- Půjčitel zajistí revize vybraných technických zařízení (elektrická, tlaková, plynová
a zdvihací), která jsou ve vlastnictví půjčitele.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí podle části b)
tohoto usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
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13.05.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
nabídku na odkoupení pozemků parc.č. 659/4 (zastavěná plocha, 545 m2), 659/5
(zastavěná plocha, 466 m2), 659/6 (zastavěná plocha, 518 m2) a 659/41 (ostatní
plocha, 9.199 m2) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
nedoporučit odkoupení pozemků uvedených v části a) tohoto usnesení ZM z důvodů
finančních.
c) uložila
předložit nabídku k projednání na červnovém zasedání ZM.
Z: ved. OVV
T: 08.06.2015
14.05.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
nabídku na odkoupení pozemku parc.č. KN 582/64 (orná půda, 245 m2), KN 582/63
(orná půda, 86 m2) a část parc.č. KN 582/2 (orná půda, cca 75 m2) vše v k.ú. Hradec
nad Moravicí za cenu 100,00 Kč/m2 za účelem zřízení komunikace.
b) rozhodla
doporučit ZM pozemky, uvedené v části a) tohoto usnesení, odkoupit za navrhovanou
cenu a úhradu kupní ceny kompenzovat s prodejem jiného pozemku v k.ú. Hradec
nad Moravicí.
c) uložila
předložit nabídku na odkoupení pozemků k projednání na červnovém zasedání ZM.
Z: ved. OVV
T: 08.06.2015
15.05.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o majetkoprávní a finanční narovnání znehodnocení pozemku parc.č. 924
v k.ú. Žimrovice v soukromém vlastnictví vedením splaškové kanalizace a umístěním
šachtice, a vzala na vědomí další informace starosty a ved. OVV o osobním jednání
s vlastníky předmětného pozemku.
b) rozhodla
odložit projednání zřízení práva služebnosti pro město, spočívající ve strpění vedení
řádu a šachtice splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 924 (zahrada) v k.ú.
Žimrovice, po vyřešení dědických záležitostí s uvedeným pozemkem spojených.
Z: ved. OVV
T: 0
16.05.2015/RM
Rada města
rozhodla
odložit projednání zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění vodovodní přípojky a
stavby sjezdu k novostavbě rodinného domku na pozemku parc.č. 477/17 přes pozemek
parc.č. KN 1188/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jakubčovice.
Z: ved. OVV
T: 0
17.05.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění
podzemní přípojky NN pro RD na pozemku parc.č. KN 273/2 přes pozemek parc.č. KN
188 (ostatní plocha) a pozemek parc.č. KN 189/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Benkovice
ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Vypracování
příslušných smluv, GP, správní poplatek za zavkladování zajistí a uhradí žadatel.
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Pokračování usnesení č. 17.05.2015/RM
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
18.05.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
rozšířit právo služebnosti schválené RM na schůzi dne 18.03.2014 usnesením
č. 35.44.2014/RM a zřízené v uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě ze dne
02.04.2014, spočívající ve strpění vodovodní přípojky v obecním pozemku parc.č. KN
128 o další obecní pozemek parc.č. KN 122 (ostatní plocha) vše v k.ú. Kajlovec
v rozsahu 3 m2 bez další změny uzavřené smlouvy.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o zřízení práva služebnosti podle části a) tohoto
usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
19.05.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout byt č. 3 v 1. NP bytového domu Opavské 197, Hradec nad Moravicí za
standardních podmínek na dobu určitou do 31.12.2015 s možností dalšího
prodloužení v případě řádného plnění nájemní smlouvy podle nového OZ.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
20.05.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku parc.č. KN 659/51 (ostatní plocha, asi
300 m2) v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek podle části a) tohoto usnesení po
stanovenou dobu na úředních deskách a internetu a předložit k projednání na další
schůzi RM k rozhodnutí.
Z: ved. OVV
T: 13.04.2015
21.05.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zák. č. 128/2000 Sb., a zák. č. 250/2000 Sb., PO města MKaIC
Hradec nad Moravicí převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2014 z doplňkové činnosti ve výši 38.245,55 Kč do rezervního fondu
organizace.
Z: místostarosta
T: 0
22.05.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zák. č. 128/2000 Sb., a zák. č. 250/2000 Sb., PO města MŠ
Hradec nad Moravicí, převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2014 z hlavní a doplňkové činnosti ve výši 36.192,00 Kč do rezervního
fondu ve výši 26.192,00 Kč a do fondu odměn organizace ve výši 10.000,00 Kč.
Z: místostarosta
T: 0
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23.05.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zák. č. 128/2000 Sb., a zák. č. 250/2000 Sb., PO města ZŠ
Hradec nad Moravicí, převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2014 z výnosů z hlavní činnosti ve výši 215.108,66 Kč a z výnosů z
doplňkové činnosti ve výši 81.491,10 Kč do rezervního fondu organizace ve výši
296.599,76 Kč.
Z: místostarosta
T: 0
24.05.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zák. č. 128/2000 Sb., a zák. č. 250/2000 Sb., PO města ZŠ
a MŠ Žimrovice, převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2014 ve výši 2.439,22 Kč do rezervního fondu organizace.
Z: místostarosta

T: 0

25.05.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
rozbor přehledu hospodaření PO města ZŠ Hradec nad Moravicí za kalendářní rok
2014 podle přiloženého a v podkladech pro 5. schůzi RM založeného materiálu.
b) uložila
zajistit účast ředitelky ZŠ Hradec nad Moravicí na schůzi rady města s tím, že
seznámí radu města s provozem sportovní haly a tělocvičny, včetně výhledu
a koncepce.
Z: místostarosta
T: 13.04.2015
26.05.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zák. č. 128/2000 Sb., a zák. č. 561/2004 Sb., povolení výjimky z
počtu dětí v MŠ Hradec nad Moravicí pro školní rok 2015/2016 na 28 dětí na třídu MŠ.
Z: místostarosta

T: 0

27.05.2015/RM
Rada města
vydala
souhlasné stanovisko k přerušení provozu PO města MŠ Hradec nad Moravicí, včetně
školní jídelny, v době hlavních prázdnin v trvání tří týdnů od 13.07.2015 do 31.07.2015.
Z: místostarosta

T: 0

28.05.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Hradec nad Moravicí vč. dislokovaných
pracovišť, pro školní rok 2015/2016 ve výši 380,00 Kč měsíčně na jedno dítě, stanovenou
ředitelkou PO města v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Z: místostarosta

T: 0
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29.05.2015/RM
Rada města
schválila
přijetí hmotného daru od společnosti Kofola a.s., pro PO města ZŠ a MŠ Žimrovice, a to
nápoje v ceně 6.572,72 Kč.
Z: místostarosta
T: 0
30.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi městem a Stanislavem Vackem, PROFESSIONAL VIDEO
PRODUCTION, kterou firma daruje městu finanční obnos na hrazení nákladů
spojených s provozováním kina v Hradci nad Moravicí v r. 2015 ve výši 3.000,00 Kč.
b) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

31.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi městem a L. Pošíkem, kterou pan Pošík daruje městu věcný
dar do tomboly Plesu města, který se konal 7. února 2015, a to cyklistickou výbavu
v hodnotě 3.000,00 Kč.
b) zplnomocnila
místostarostu k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

32.05.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o poskytování dotací z rozpočtu města včetně příspěvku na volnočasové
aktivity dětí v roce 2015.
b) schválila
znění oslovujícího dopisu rodičům dětí, kterým bude zaslán příspěvek na volnočasové
aktivity dětí ve věku od 3 do 15 let pro rok 2015, včetně znění návratky příspěvku na
volnočasové aktivity dětí, podle předloženého a v materiálech pro 5. schůzi RM
založeného návrhu.
Z: místostarosta
T: 0
33.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2015 Klubu seniorů v Žimrovicích ve výši
5.000,00 Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě příslušné smlouvy.
b) schválila
poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2015 Klubu seniorů mladších Hradec
nad Moravicí ve výši 5.000,00 Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě příslušné
smlouvy.
c) schválila
poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2015 Klubu starších seniorů v Hradci
nad Moravicí ve výši 5.000,00 Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě příslušné
smlouvy.
d) schválila
poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2015 Klubu seniorů Kajlovec ve výši
5.000,00 Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě příslušné smlouvy.
e) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu smluv podle části a), b), c) a d) tohoto usnesení.
Z: místostarosta
T: 0
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34.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2015 Slezskému svazu zdravotně
postižených ve výši 5.000,00 Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě příslušné
smlouvy.
b) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu smlouvy pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

35.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města OS Mažoretky Charlie na zabezpečení
kvalifikačního kola Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu v roce 2015 ve výši
30.000,00 Kč. Dotace bude poskytnuta na základě příslušné smlouvy.
b) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

36.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
poskytnutí dotace z rozpočtu města OS Klub žen Jakubčovice na zabezpečení
činnosti klubu v roce 2015 ve výši 14.000,00 Kč. Dotace bude poskytnuta na základě
příslušné smlouvy.
b) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

37.05.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
vypovědět Smlouvu o poskytování právní pomoci uzavřené dne 16. ledna 2013 mezi
městem a JUDr. Luborem Bernatíkem.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dokumentů k naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0

38.05.2015/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o poskytování právních služeb mezi městem a Mgr. Romanem Pospiechem.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku.
b) uložila
zpracovat přehled nákladů města na právní služby za roky 2012, 2013 a 2014,
a předložit přehled jako informaci na příští schůzi RM.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 13.04.2015
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39.05.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
harmonogram úkolů spojených s vyhlášením konkursního řízení na obsazení funkce
ředitele PO města: MŠ Hradec nad Moravicí:
b) schválila
požadavky vyhlášeného konkursního řízení pro veřejné oznámení podle předloženého
a v materiálech pro 5. schůzi RM založeného návrhu zpracovaného místostarostou
města.
c) určila
členem konkursní komise za zřizovatele ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., Romana
Celtu – místostarostu města a Richarda Vaculu – člena RM.
d) jmenovala
Konkursní komisi na obsazení funkce ředitele PO města: MŠ Hradec nad Moravicí
takto:
1. Předsedou konkursní komise ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., ROMANA
CELTU – místostarostu města;
2. Členem konkursní komise určeného ředitelem KÚ MSK ve smyslu vyhlášky
č. 54/2005 Sb., PhDr. LIBUŠI JOSIEKOVOU – referentku oddělení správy škol
Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK.
3. Členem konkursní komise, který je odborník v oblasti státní správy, organizace
a řízení v oblasti školství ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., Ing. ANDREU
ŠTENCLOVOU – ved. oddělení správy a financování školství,pověřenou
řízením odboru školství Magistrátu města Opava;
4. Členem konkursní komise, který je pedagogický pracovník MŠ Hradec nad
Moravicí ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., paní DAGMAR CIBULKOVOU;
5. Členem konkursní komise, který je školní inspektor ČŠI ve smyslu vyhlášky
č. 54/2005 Sb., PhDr. HANU SLANOU, školního inspektora ČŠI Ostrava;
6. Členem konkursní komise, který je určen zřizovatelem ve smyslu vyhlášky
č. 54/2005 Sb., RICHARDA VACULU, člena RM Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta
T: 0
40.05.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
problematiku poskytnutí finančních příspěvků v návaznosti na zákon 128/2000 Sb.,
a v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb.
b) rozhodla
revokovat své usnesení č. 26.04.2015/RM ze dne 09.02.2015 bez náhrady.
c) rozhodla
uzavřít se zástupci SDH Benkovice smlouvu o spolupráci při opravách a úpravách
Hasičské zbrojnice Benkovice a tuto předložit k projednání RM.
Z: tajemník MěÚ
T: 13.04.2015
41.05.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o zapojení města do rozšiřování informací o subjektech ve městě
prostřednictvím portálu seznam.cz.
b) schválila
Smlouvu o spolupráci mezi městem a Seznam.cz, a.s., na základě které Seznam.cz
bude propagovat smluvní partnery města formou zápisu na serveru Firmy.cz,
provozovaném společností Seznam.cz.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
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42.05.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o vyhlášení projektů v oblasti technického rozvoje a modernizace
kinematografie Státním fondem kinematografie a o možnosti získat dotační podporu
na digitální systém promítání v kině Hradec nad Moravicí ve standardu DCI.
b) schválila
v případě vyhlášení podpory na modernizaci a digitalizaci kin, podání žádosti
o dotační podporu na digitalizaci Kina v Hradci nad Moravicí na SFK.
c) zplnomocnila
starostu města (místostarostu města) k podpisu potřebných dokumentů k podání
žádosti podle části b) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ
T: 0

Zpracoval:
Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil:
Emil Hennig, v.r.
Roman Celta, v.r.
místostarosta města
Josef Vícha, v.r.
starosta města

Poznámka:
Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních
údajů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 13 na MěÚ Hradec nad
Moravicí, Opavská 265.

