Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

8
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne
18.05.2015
ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
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V úvodu jednání rada města rozhodla:
Vyřadit bod jednání č. 24 z programu jednání:
Hlasování: pro vyřazení bodu z programu 7, proti 0, zdržel se 0
Bod jednání č. 24 byl vyřazen, další následné body jednání se přečíslovávají.

Kontrola usnesení:

a) T r v á plnění usnesení č:
16.51.2014/RM,
25.04.2015/RM,

05.01.2014/RM, 22.01.2014/RM,

13.03.2015/RM,

b) S p l n ě n á usnesení č:
08.07.2015/RM,
09.07.2015/RM,

Přijatá usnesení:
01.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Účetní závěrku města k 31.12.2014.
b) doporučuje
ZM účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 ke schválení.
Z: ved. OFaI

T: 0

02.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Návrh závěrečného účtu hospodaření města za rok 2014 bez výhrad.
b) doporučuje
ZM ke schválení návrh závěrečného účtu Hradce nad Moravicí k 31.12.2014 bez výhrad.
c) vzala na vědomí
možnost změny splátkování úvěru na DPS Smetanova a současně nabídku na změnu
splátkování oslovených bankovních ústavů: Hypotéční banka a.s., Česká spořitelna, a.s.
a Komerční banka, a.s.
d) uložila
doplnit podklady a předložit návrh k projednání na příští schůzi RM.
Z: ved. OFaI

T: 22.06.2015

03.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výsledky hospodaření města k 30.04.2015.
b) vzala na vědomí
informace o stavech účtů města k 30.04.2015.
Z: ved. OFaI

T: 0
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04.08.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
ve veřejné zakázce „Město Hradec nad Moravicí, okr. Opava - cisternová automobilová
stříkačka" o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče - THT Polička, s.r.o. Nabídka
uchazeče THT Polička, s.r.o., byla podána v souladu se zadávací dokumentací a byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka. RM rozhodla o pořadí
nabídek v souladu se závěrem hodnotící komise takto:
1. THT Polička, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, Polička (IČ: 46508147)
2. KOBIT - THZ, s.r.o., se sídlem Tovární 123, Slatiňany (IČ: 15053920)
3. WISS CZECH, s.r.o., se sídlem Halenkovice 10 (IČ: 29305934)
b) schválila
Kupní smlouvu mezi THT Polička, s.r.o., a městem.
c) zplnomocnila
starostu města k podepsání Kupní smlouvy podle bodu b) tohoto usnesení po vypršení
lhůty na námitky.
Z: ved. OVaUP
T: 0
05.08.2015/RM
Rada města
a) schválila
kácení jednoho kusu stromu (thuje) na pozemku parc.č. 812/2 v k.ú. Jakubčovice, ve
vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o pokácení stromu podle bodu a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVaUP
T: 0
06.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Pokračování těžby v lokalitě
Bohučovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA); žádost KÚ MSK
o vyjádření k oznámení ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
b) pověřila
vedoucí odboru výstavby MěÚ zpracovat dopis města podle připomínek členů RM ve věci
vlivu těžby kamene v kamenolomu v lokalitě Bohučovice na životní prostředí.
Z: ved. OVaUP
T: 23.05.2015
07.08.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
odpověď KÚ MSK na dotaz ve věci vymezení ploch povrchové těžby v připravované územně
plánovací dokumentaci v závislosti na vymezeném dobývacím prostoru.
Z: ved. OVaUP
T: 0
08.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o vyhodnocení námitky podané městem ve věci stavby opěrné zdi; stavebník
manž. Šrubařovi.
b) nesouhlasí
s provedením části stavby (konkrétně s opěrnou zdí) z důvodu zhoršení dopravní situace
v místě stavby (viz vyjádření Policie ČR) a z důvodu nesouladu stavby s charakterem
území (proporce stavby).
Z: ved. OVaUP
T: 0
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09.08.2015/RM
Rada města
a) schválila
přijetí dotace na projekt: „Rekonstrukce veřejného WC, Hradec nad Moravicí“
z Národního programu podpory cestovního ruchu, Podprogram: Cestování dostupné
všem, poskytovatel MMR ČR v max. výši 526.694,00 Kč.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu potřebných dokumentů k přijetí dotace podle bodu a) tohoto
usnesení.
c) uložila
zjistit možnost změny orientace stavby podle připomínek členů RM.
Z: ved. OFaI

T: 22.06.2015

10.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
možnost získání dotace z rozpočtu SFDI na realizaci akce z programu určeného na
výstavbu a údržbu cyklistických stezek na akci: „Cyklostezka v bermě řeky Moravice"
v max. výši 4.240.000,00 Kč.
b) uložila
předložit návrh na přijetí dotace z rozpočtu SFDI na realizaci akce z programu určeného
na výstavbu a údržbu cyklistických stezek na akci: „Cyklostezka v bermě řeky Moravice"
v max. výši 4.240.000,00 Kč k projednání na nejbližší zasedání ZM.
Z: ved. OFaI

T: 08.06.2015

11.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
potřebu zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu
„Tribuna vč. sociálního zázemí TJ Hradec n/M“, na který bude požadována dotace
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast
podpory 3.2 Subregionální centra. Realizace projektu je plánována v roce 2015.
Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových
způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu
před čerpáním dotačních prostředků budou muset být vyčleněny dostatečné vlastní
zdroje obce ve výši a načasování, jak je deklarováno ve finančním plánu studie
proveditelnosti.
b) uložila
předložit návrh k projednání na nejbližší zasedání ZM.
Z: ved. OFaI

T: 08.06.2015

12.08.2015/RM
Rada města
a) schválila
výsledek poptávkového řízení na zhotovitele stavebních prací „Rekonstrukce kanalizace
Na Hrobkách v Hradci n/M".
b) schválila
smlouvu o dílo mezi městem a firmou ROSIS s r.o.
c) schválila
výsledek poptávkového řízení na zhotovitele stavebních prací „Výměna otopných těles v
ZŠ Opavská ul. Hradec n/M".
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městem a firmou Jiří Kunc, VODA, TOPENÍ, PLYN, Otice
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Pokračování usnesení č. 12.08.2015/RM
e) schválila
výsledek poptávkového řízení na zhotovitele stavby „Dešťová kanalizace Žimrovice".
f) schválila
Smlouvu o dílo mezi městem a firmou Lubomír Hrabina.
g) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv o dílo podle bodu b), d) a f) tohoto usnesení.
h) uložila
zajistit úpravy smluv podle připomínek rady města (záruční doba a zádržné).
Z: ved. OFaI

T: ihned

13.08.2015/RM
Rada města
a) schválila
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce veřejného WC - Hradec
nad Moravicí".
b) schválila
Smlouvu o dílo mezi městem a firmou "SBC CZECH Investment a.s.
c) schválila
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby "Stavební úpravy soc. zařízení
a tribuny TJ v Hradci nad Moravicí".
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městem a firmou EKOBAU INVEST a.s.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle bodů u b) a d) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0

14.08.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu stavební činnosti ve městě Hradec nad Moravicí za poslední období.
Z: ved. OFaI

T: 0

15.08.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění vodovodní přípojky k RD čp. 638 na
pozemku parc.č. 646/2 v k.ú. Hradec nad Moravicí v soukromém vlastnictví přes
pozemek parc.č. 613/1 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
Současně uzavřít i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Jednorázová
náhrada je stanovena ve výši 1.000,00 Kč bez DPH. GP a správní poplatek za
zavkladování uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv k naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

16.08.2015/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 477/17 přes pozemek parc.č. KN 1188/2
(ostatní plocha) vše v k.ú. Jakubčovice 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. 16.08.2015/RM
b) uložila
zajistit, aby projektant v projektové dokumentaci zajistil dodržení ochranných pásem
kolem zemního vedení plynu, vodovodního řadu a podzemních rozvodů elektřiny,
případně dalších podle skutečnosti.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

17.08.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění vodovodní přípojky k RD čp. 410 na
pozemku parc.č. 513 v k.ú. Hradec nad Moravicí přes pozemek parc.č. 613/1 (ostatní
plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města. Současně uzavřít i smlouvu o
právu provést stavbu s tím související. Jednorázová náhrada je stanovena ve výši
1.000,00 Kč bez DPH. GP a správní poplatek za zavkladování uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv k naplnění části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

18.08.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Hradec nad Moravicí:
parc.č. 310 - ost. plocha o výměře 59 m2, parc.č. 2164/3 - ost. plocha o výměře 76 m2,
parc.č. 2164/2 - ost. plocha o výměře 32 m2, parc.č. 88/1 - ost. plocha o výměře 184 m2,
parc.č. 806/1 - ost. plocha o výměře 231 m2, parc.č. 806/6 - ost. plocha o výměře 12 m2
a parc.č. 806/8 - ost. plocha o výměře 23 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí o celkové
výměře 617 m2 za účelem opravy mostu přes řeku Moravicí a navazujících chodníků.
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout pozemky podle části a) tohoto usnesení na úřední
desce a internetu po stanovenou dobu a předložit k projednání na nejbližší schůzi RM.
Z: ved. OVV

T: 22.06.2015

19.08.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku parc.č. 914 (ostatní plocha, asi40 m2),
část pozemku parc.č. 912 (zastavěná plocha a nádvoří, asi 10 m2), část pozemku parc.č.
913 (ostatní plocha, asi 40 m2), část pozemku parc.č. KN 1322 (ostatní plocha, asi 50 m2)
a část pozemku parc.č. KN 196 (ostatní plocha asi 40 m2) vše v k.ú. Hradec
nad Moravicí, za účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení u přilehlých restaurací
a cukráren.
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout pozemky podle části a) tohoto usnesení na úředních
deskách a internetu a předložit k projednání na nejbližší schůzi RM.
Z: ved. OVV

T: 22.06.2015
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20.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 625/7 (orná půda) v k.ú. Hradec nad Moravicí
v soukromém vlastnictví fyzické osoby městem.
b) rozhodla
nedoporučit ZM odkoupení část pozemku parc.č. 625/7 (orná půda) v k.ú. Hradec
nad Moravicí.
c) uložila
předložit žádost k projednání na nejbližším zasedání ZM.
Z: ved. OVV

T: 08.06.2015

21.08.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
neschválit záměr města prodat část pozemku parc.č. KN 624 (ostatní plocha, ostatní
komunikace, asi 50 m2) v k.ú. Žimrovice.
b) uložila
předložit žádost k projednání na nejbližším zasedání ZM.
Z: ved. OVV
T: 08.06.2015
22.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ZO Českého svazu chovatelů Hradec nad Moravicí o převedení pozemku parc.č.
1193/4 (ostatní plocha, jiná plocha, 5.929 m2) v k.ú. Hradec nad Moravicí z vlastnictví
státu s právem hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města a následně převedení do užívání jejich organizaci.
b) rozhodla
nedoporučit ZM úplatně převést poz. parc.č. 1193/4 z vlastnictví ČR do vlastnictví města.
c) uložila
předložit žádost k projednání na nejbližším zasedání ZM.
Z: ved. OVV
T: 08.06.2015
23.08.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
doporučit ZM schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. KN st.140 (zastavěná plocha
a nádvoří, 201 m2) v k.ú. Domoradovice.
b) uložila
předložit návrh na bezúplatný převod zastavěného pozemku podle části a) tohoto
usnesení k projednání na nejbližším zasedání ZM.
Z: ved. OVV
T: 08.06.2015
24.08.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města směnit pozemek parc.č. KN 662/1 (trvalý travní porost, 8.450 m2)
v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví ČR s právem hospodaření - Státní pozemkový
úřad, za pozemek parc.č. 1829/3 (trvalý travní porost, 12.142 m2) v k.ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města.
b) uložila
zveřejnit záměr města směnit pozemky podle části a) tohoto usnesení na úřední desce
a internetu po stanovenou dobu a předložit k projednání na nejbližším zasedání ZM.
Z: ved. OVV
T: 08.06.2015
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25.08.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodat byt č. 7 v 3. NP bytového domu čp. 590, na Lidické ul.
v Hradci nad Moravicí obálkovou metodou.
b) jmenovala
komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek na prodej bytu podle části a) tohoto
usnesení ve složení:
členové: Roman Celta, Jan Horák, Mgr. Jan Špička, Pavla Stoklasová a Jiří Mojczek,
náhradníci: Emil Hennig, Jarmila Kudělová.
c) uložila
zveřejnit záměr města prodat byt podle části a) tohoto usnesení po stanovenou dobu na
úřední desce a internetu a předložit k projednání na nejbližším zasedání ZM.
Z: ved. OVV

T: 08.06.2015

26.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace ved. OVV o nabídce občanů na úpravu obecní komunikace v terénu na vlastní
náklady a tím narovnání současného stavu podle stavu v katastru nemovitostí.
b) rozhodla
schválit úpravu obecní komunikaci parc.č. KN 1810/2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Hradec nad Moravicí na náklady žadatele a tím uvést v soulad
skutečný stav v terénu se stavem v KN.
Z: ved. OVV
T: 0
27.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitele Janáčkův máj, o.p.s. o možnost použití znaku města na propagačních
materiálech spojených s pořádáním 40. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkův Máj, který se koná dne 2. června 2015 na zámku v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., použití znaku města do propagačních materiálů
spojených s konáním 40. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův Máj, dne
2.června 2015 na zámku v Hradci nad Moravicí.
Z: místostarosta

T: 0

28.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitelky MKaIC Hradec nad Moravicí o schválení přijetí nefinanční dotace
vypsané Moravskou zemskou knihovnou na podporu nákupu nekomerčních titulů
uměleckých děl české literatury v objemu max. 6.300,00 Kč.
b) schválila
přijetí dotace z projektu „Česká knihovna" vypsaný Moravskou zemskou knihovnou na
podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl literatury v objemu max.
6.300,00 Kč.
c) jmenovala
osobou odpovědnou za řádné využití a vyúčtování dotace ředitelku MKaIC Hradec
nad Moravicí PhDr. Mgr. Markétu Beyerovou.
Z: místostarosta

T: 0
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29.08.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost občanů o úpravu projektové dokumentace při řešení odstavných ploch na ulici
Opavská v úseku od školy po křižovatku na Bohučovice v obou směrech.
Z: místostarosta

T: 0

30.8.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
pořádání hudebních produkcí a jiných produkcí na území města:
- DISKOPARÁDA - 6. 6. 2015, pořadatel - Petr Sniegoň, Opava; místo konání - areál
chovatelů, Bohučovická ulice, Hradec nad Moravicí;
- SILESIA BIKE MARATHON - 16.5.2015, pořadatel - Bike Sport Club Opava, patnáctý
ročník cyklomaratonu, závodu jednotlivců na horských kolech.
Z: místostarosta
T: 0
31.08.2015/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi společností Brano a.s. a městem, kdy Brano poskytuje finanční
dar ve výši 20.000,00 Kč na pořádání Dětského dne 30. května 2015.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta
T: 0
32.08.2015/RM
Rada města
a) schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. přijetí finančního daru ve výši
10.000,00 Kč pro ZŠ a MŠ Žimrovice, na zajištění autobusu na školní výlet MŠ od
společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o.
b) schválila
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. přijetí finančního daru ve výši
5.000,00 Kč pro ZŠ a MŠ Žimrovice, na výrobu pamětní desky k výročí osvobození obce
Žimrovice od společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o.
Z: místostarosta

T: 0

33.08.2015/RM
Rada města
schválila
umístění bannerů firmy Omnis Olomouc, a.s. na sloupy VO u příležitosti Opavského veletrhu
ve dnech 29.-31.05.2015 v Opavě, za cenu 500,00 Kč bez DPH.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

34.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh Dohody o neprovádění stavebních zásahů mezi městem a SSMSK v souvislosti
s provedením souvislé živičné kobercové úpravy na silnici III/44334 v úseku Hradec
Moravicí - Žimrovice, 0,000 - 0,480 km, kterou se město zavazuje neprovádět po dobu
pěti let zásahy do povrchu vozovky.
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Pokračování usnesení č. 34.08.2015/RM
b) schválila
Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu
uzavřenou mezi městem a SSMSK, kterou se město zavazuje neprovádět po dobu pěti
let zásahy do povrchu vozovky na silnici III/44334 v úseku Hradec Moravicí - Žimrovice,
0,000 - 0,480 km.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dohody podle části b) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

Rada města
a) vzala na vědomí
informace o spolupráci s firmou LogiCall Česká republika, s.r.o., ve věci vymáhání
pohledávek města.
b) schválila
příkazní smlouvu mezi městem a firmou LogiCall Česká republika, s.r.o., kterou bude
příkazník vymáhat mimosoudně pohledávky města.
c) schválila
udělení plné moci pro zmocněnce LogiCall Česká republika, s.r.o. k zastupování města
ve věci vymáhání pohledávek dlužníků města.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu příkazní smlouvy a plné moci podle části b) a c) tohoto
usnesení.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
36.08.2015/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 8 k licenční smlouvě 198/2004 mezi městem a GEPRO spol. s r.o., na převod
práv k užívání počítačového programového vybavení a dat, kterou firma poskytuje data
pro provoz PC systému MISYS.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: tajemník MěÚ

T: 0

37.08.2015/RM
Rada města
schválila
poptávkového řízení na zhotovitele stavby „Chodník u BRANA a.s.".
Z: ved. OFaI

T: 0

38.08.2015/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 1526306715 o pojištění majetku a odpovědnosti
města mezi Generali pojišťovna a.s. a městem na bezplatné rozšíření pojistného krytí.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 9 podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta

T: 0
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39.08.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu zaslanou z OO Policie ČR Hradec nad Moravicí o celkové výslednosti měření
radarem za období od 1.1.2015 do 30.4.2015.
Z: místostarosta
T: 0
40.08.2015/RM
Rada města
schválila
Kritéria hodnocení grantů pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu města podle
jednotlivých grantových okruhů a grantového programu.
Z: místostarosta

T: 0

41.08.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost regionální pobočky Ostrava VZP ČR o navázání spolupráce z minulého roku a to na
pomoc při zřízení mobilní úřadovny pro klienty VZP v prostorách budovy MěÚ Hradec
nad Moravicí ve dnech 8.6., 7.9., 5.10., 2.11.a 7.12.2015 vždy od 13 do 15 hodin. Tyto
služby jsou pro občany poskytovány bezplatně.
Z: místostarosta

T: 0

42.08.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost neziskové organizace Silesia Art, z.ú., o nabídku partnerství na konání festivalu
Hradecký slunovrat, který se koná ve dnech 12. a 13. června 2015 v Hradci nad Moravicí.
Z: místostarosta

T: 0

43.08.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost občanského sdružení FIT Sports Club, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města na mezinárodní setkání partnerských měst, které se konalo dne 16.5.2015 v hotelu
Belaria.
Z: místostarosta
T: 0
44.08.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit v souladu se zákonem č. 128/2000Sb. dočasnou dotační komisi RM pod názvem
"Grantová komise pro rok 2015". Komise bude pracovat v období od ukončení termínu
pro odevzdávání návrhů na granty do doby řádného vyhodnocení a přidělení grantů.
b) jmenovala
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a předsedu GK:
předseda komise: Ing. Lenka Mišičková
členové: Antonín Hennig, Roman Možíšek, Karel Štěpán, Richard Vacula st.
c) jmenovala
tajemníkem GK paní Jitku Celtovou.
Z: místostarosta

T: 0
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45.08.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na majetkoprávní narovnání současného stavu, kdy inženýrské sítě (voda,
elektřina, kanalizace) pro provoz Městského koupaliště, jsou vedeny přes pozemky
a budovy ve vlastnictví SK Lama, o.s.
b) uložila
zajistit ocenění práva obslužnosti a cenu přemístění předmětných inženýrských sítí do
pozemků ve vlastnictví města.
Z: ved. OVV
T: 08.06.2015

Zpracoval:
Ing. Václav Žampa, v.r.
Ověřil:
Ing. František Sonnek 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.

