Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

10
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne
22.06.2015
ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí

2.

Kontrola usnesení:
a) T r v á plnění usnesení č:
45.08.2015/RM,
b) S p l n ě n á usnesení č:
25.04.2015/RM,
02.08.2015/RM,
11.08.2015/RM,
12.08.2015/RM,
19.08.2015/RM,
20.08.2015/RM,
23.08.2015/RM,
24.08.2015/RM,
06.09.2015/RM

strana usnesení RM č. 10 ze dne 22.06.2015

09.08.2015/RM,
16.08.2015/RM,
21.08.2015/RM,
25.08.2015/RM,

10.08.2015/RM,
18.08.2015/RM,
22.08.2015/RM,
02.09.2015/RM,

Přijatá usnesení:
01.10.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
podat žádost na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2016 za účelem
zajištění akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí
kategorie JPO II/1.
b) uložila
zpracovat rozvahu, ve které bude uvedeno:
- funkčnost jednotky - popis, potřeby, vybavení,
- odpovědnost za činnost jednotky - časové limity, obsazení členy, zásahy,
- ekonomická náročnost činnosti jednotky za využití dotace.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných dokumentů k podání žádosti o dotaci podle části
a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVUP
T: 31.08.2015
02.10.2015/RM
Rada města
uložila
zpracovat seznam lávek, mostků a mostů na území města, který bude obsahovat:
- místní specifikaci, snímek pozemkové mapy s vyznačením, popis, fotodokumentaci
a návrh na řešení.
Z: ved. OVV
T: 31.08.2015
03.10.2015/RM
Rada města
a) schválila
znění výzvy k podání nabídky k zakázce malého rozsahu na stavební práce projektu:
„Zateplení a výměna oken objektu Opavská 228, Hradec nad Moravicí".
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu potřebných dokumentů k vyhlášení výzvy dle bodu a) tohoto
usnesení.
Z: ved. OFaI
T: 0
04.10.2015/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o dílo na zajištění celkového marketingu akce: „Rekonstrukce veřejného WC,
Hradec n./M." mezi městem a Dagmar Hlubočkovou, se sídlem Slezského odboje 7,
Opava, (IČ: 42047854).
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy o dílo dle bodu a) tohoto usnesení.
Z: ved. OFaI

T: 0
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05.10.2015/RM
Rada města
schválila
Rozpočtová opatření na rok 2015 dle předloženého materiálu v objemu 941.180,00 Kč na
celkovou výši 87.802.181,00 Kč. Dále schválila vnitřní úpravy rozpočtu.
Z: ved. OFaI

T: 0

06.10.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout tyto 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 o celkové výměře 617 m2 za
účelem opravy mostu přes řeku Moravici a navazujících chodníků za cenu 5,00 Kč/m2
a rok, tj. celkem 3.085,00 Kč ročně na dobu určitou ode dne účinnosti této smlouvy
do protokolárního předání pozemků zpět pronajímateli.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

07.10.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 914 (ostatní plocha) o výměře asi 20 m2, část
pozemku parc.č. 912 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře asi 10 m2, část pozemku
parc.č. 913 (ostatní plocha) o výměře asi 40 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí, za
účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení u přilehlé kavárny „U Pekaře" za cenu
2.500,00 Kč za celou sezonu od 23.06.2015 do 31.10.2015.
b) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. KN 914 (ostatní plocha) o výměře asi 20 m2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí, za účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení u restaurace
„Babinec" za cenu 2.000,00 Kč za celou sezonu od 23.06.2015 do 31.10.2015.
c) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. KN 1322 (ostatní plocha) o výměře asi 25 m2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí, za účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení u přilehlé
cukrárny za cenu 3.000,00 Kč za celou sezonu od 23.06.2015 do 31.10.2015.
d) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. KN 1322 (ostatní plocha) o výměře asi 25 m2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí, za účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení u přilehlé
restaurace „U Záviše" za cenu 3.000,00 Kč za celou sezonu od 23.06.2015 do
31.10.2015.
e) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. KN 196 (ostatní plocha) o výměře asi 40 m2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí, za účelem zřízení předzahrádky pro občerstvení u přilehlé
restaurace „Ještěrka" za cenu 2.000,00 Kč za celou sezonu od 23.06.2015 do
31.10.2015.
f) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemních smluv dle části a) až e) tohoto usnesení.
g) uložila
zapracovat do smlouvy o pronájmu tyto podmínky:
- zrušit reklamní bannery a poutače umístěné na předzahrádce
- zajistit průchodnost chodníků.
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Pokračování usnesení č. 07.10.2015/RM
h) uložila
zpracovat smlouvy o pronájmu podle skutečně zabrané plochy veřejného prostranství
a zajistit jejich umístění tak, aby v přídě pronájmu podle bodu c) a d) tohoto usnesení
zůstal mezi předzahrádkou a komunikací prostor pro pohyb chodců.
Z: ved. OVV

T: IHNED

08.10.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodloužit dobu nájmu dle uzavřené nájemní smlouvy
č. 6000201109 ze dne 23.02.2011 na pronájem pozemku parc.č. 2117 (trvalý travní
porost) o výměře 2.827 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí do 31.12.2020.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodloužit dobu nájmu pozemku dle části a) tohoto usnesení na
úřední desce a internetu a předložit na další schůzi Rady města k projednání.
Z: ved. OVV

T: 20.07.2015

09.10.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti spočívající ve strpění stavby sjezdu a přípojky dešťové
kanalizace přes pozemek parc.č. 1281/1 ve vlastnictví města k budoucí stavbě
rodinného domu na pozemku parc.č. 1280/1 v soukromém vlastnictví za jednorázovou
náhradu 1.000,00 Kč. Současně uzavřít i smlouvu o právu provést stavbu s tím
související. Vypracování geometrického plánu pro zaměření služebnosti, vypracování
smlouvy o zřízení práva služebnosti a správní poplatek za zavkladování v katastru
nemovitostí zajistí a uhradí stavebník a budoucí oprávněný.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV

T: 0

10.10.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti spočívající v uložení plynovodní přípojky v pozemku parc.č.
KN 2171 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města pro
novostavbu rodinného domku na pozemku parc.č. 1249/3 ve vlastnictví žadatele za
jednorázovou náhradu 1.000,00 Kč. Současně uzavřít i smlouvu o právu provést
stavbu s tím související. Vypracování geometrického plánu pro zaměření služebnosti,
vypracování smlouvy o zřízení práva služebnosti a správní poplatek za zavkladování v
katastru nemovitostí zajistí a uhradí stavebník a budoucí oprávněný.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
11.10.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit právo služebnosti spočívající ve strpění podzemního vedení přípojky kanalizace
splaškové v pozemku parc.č. KN 1348 (ostatní plocha) k RD čp. 166 na pozemku
parc.č. 1407/1 a k nemovitosti čp. 59 na pozemku parc.č. KN 1406 vše v k.ú. Hradec
nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000,00 Kč. Vypracování geometrického
plánu pro zaměření služebnosti, vypracování smlouvy o zřízení práva služebnosti
a správní poplatek za zavkladování v katastru nemovitostí zajistí a uhradí budoucí
oprávněný.
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Pokračování usnesení č. 07.10.2015/RM
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení.
Z: ved. OVV
T: 0
12.10.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
doporučit Zastupitelstvu města zřídit právo služebnosti pro Město Hradec
nad Moravicí, spočívající ve strpění podzemního vedení přípojky splaškové
kanalizace, kterou se odvádějí splaškové vody z areálu Městského koupaliště do
kanalizačního řádu, v pozemcích parc.č. KN 955/1 a KN 955/2 vše v k.ú. Hradec
nad Moravicí ve vlastnictví SK LAMA o.s. a LAMA CZECH a.s.
b) uložila
předložit návrh na zřízení práva služebnosti pro Město Hradec nad Moravicí podle
části a) tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva města v měsíci září 2015.
c) rozhodla
řešit odvádění splaškových vod z Městského koupaliště přeložením přípojky splaškové
kanalizace do pozemku ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
d) uložila
investičnímu oddělení MěÚ zjistit finanční náklad na přeložení přípojky dešťové
kanalizace dle části c) tohoto usnesení.
e) uložila
starostovi města odpovědět na dopis Advokátní kanceláře ve smyslu možnosti
provedení přeložky předmětu práva služebnosti.
f) uložila
zajistit ocenění práva služebnosti soudním znalcem.
g) uložila
zajistit všechny relevantní dokumenty vtahující se k výstavě Městského koupaliště od
původní výstavby do dnešní doby.
Z: ved. OVV
T: 20.07.2015
13.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
stížnost podanou na městský úřad dne 10.6.2015 ve věci konání veřejné produkce,
diskotéky v sobotu dne 06.06.2015 v areálu chovatelů na Bohučovické ulici.
b) uložila
odpovědět stěžovatelům podle všeobecného stanoviska Rady města ke konání
veřejných produkcí podobného charakteru.
c) uložila
projednat s organizátorem ve stížnosti citovaných veřejných produkcí řádné
pořadatelské zajištění akce.
Z: místostarosta města
T: 20.07.2015
14.10.2015/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 17.03.2015 uzavřené
mezi Městem Hradec nad Moravicí a Mgr. Romanem Pospiechem.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města

T: 0
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15.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitele ZŠ a MŠ Žimrovice o vyjádření souhlasu s umístěním pamětní desky
obětem I. a II. světové války a Památce padlým za osvobození obce Žimrovice na
průčelí budovy Základní školy Žimrovice.
b) souhlasí
s umístěním pamětní desky obětem I. a II. světové války a Památce padlým za
osvobození obce Žimrovice, 3. května 1945, na průčelí budovy ZŠ Žimrovice, na
adrese Meleček 91, Hradec nad Moravicí - Žimrovice číslo pozemku 606/1 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú. Žimrovice.
Z: místostarosta města

T: 0

16.10.2015/RM
Rada města
a) schválila
účetní uzávěrku ZŠ Hradec nad Moravicí za rok 2014, podle předloženého a v
podkladech pro 10. schůzi RM založeného materiálu s vyjádřením - bez výhrad.
b) schválila
účetní uzávěrku TS Hradec nad Moravicí za rok 2014, podle předloženého a v
podkladech pro 10. schůzi RM založeného materiálu s vyjádřením - bez výhrad.
c) schválila
účetní uzávěrku MK a IC Hradec nad Moravicí za rok 2014, podle předloženého a v
podkladech pro 10. schůzi RM založeného materiálu s vyjádřením - bez výhrad.
d) schválila
účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Žimrovice za rok 2014, podle předloženého a v podkladech
pro 10. schůzi RM založeného materiálu s vyjádřením - bez výhrad.
e) schválila
účetní uzávěrku MŠ Hradec nad Moravicí za rok 2014, podle předloženého a v
podkladech pro 10. schůzi Rady města založeného materiálu s vyjádřením - bez
výhrad.
Z: místostarosta města
T: 0
17.10.2015/RM
Rada města
schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb, a zákona č. 250/2000 Sb., přijetí
věcného daru na základě Darovací smlouvy ve výši 2.499,00 Kč, pro ZŠ Hradec
nad Moravicí od společnosti OSTROJ a.s., Opava, a to technickou stavebnici MERKUR.
Věcný dar bude použit pro vzdělávací účely žáků základní školy.
Z: místostarosta města

T: 0

18.10.2015/RM
Rada města
vydala
souhlasné stanovisko k přerušení provozu MŠ Žimrovice v době hlavních prázdnin od
01.07.2015 do 14.08.2015 ZŠ a MŠ Žimrovice z důvodu čerpání dovolené pedagogických
pracovnic mateřské školy.
Z: místostarosta města
T: 0
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19.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitelky příspěvkové organizace města MŠ Hradec nad Moravicí o přiznání
mimořádné odměny u příležitosti odchodu do důchodu.
b) schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., ředitelce příspěvkové organizace
města MŠ Hradec nad Moravicí odměnu podle návrhu předloženého místostarostou
města.
Z: místostarosta města
T: 0
20.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Tomáše Židka o dotaci ve výši 28.000,00 Kč na spolufinancování tradiční
vánoční a velikonoční dílny s tématickými soutěžemi pro děti a dospělé, na maškarní
šmoulí karneval a drakiádu. Akce jsou pořádány na území města.
b) schválila
smlouvu mezi městem a Tomášem Žídkem , kterou město poskytuje panu Tomáši
Žídkovi dotaci na činnost v roce 2015, specifikovanou v žádosti, ve výši 15.000,00 Kč.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
21.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost MATICE SLEZSKÉ, místního odboru Hradec nad Moravicí o dotaci z rozpočtu
města na rok 2015 ve výši 5.000,00 Kč na činnost místního odboru.
b) schválila
smlouvu mezi městem a Maticí slezskou, kterou město poskytuje Matici slezské dotaci
na činnost v roce 2015, specifikovanou v žádosti, ve výši 5.000,00 Kč.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města

T: 0

22.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
doplněnou žádost dle zákona č. 250/2000 Sb., občanského sdružení FIT Sports Club
o.s., Opava o dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 18.500,00 Kč na
mezinárodní setkání partnerských měst, které se konalo dne 16.05.2015 v hotelu
Belaria. Součástí setkání bylo sportovní klání dětí ve florbalu u jednotlivých
partnerských měst a doprovodný program.
b) neschválila
poskytnutí dotace o.s. FIT Sports Club, Opava.
Z: místostarosta města

T: 0

23.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost odboru Klubu českých turistů při TJ Hradec nad Moravicí o dotaci z rozpočtu
města na rok 2015 ve výši 8000,00 Kč na činnost klubu turistů.
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Pokračování usnesení č. 23.10.2015/RM
b) schválila
smlouvu mezi městem a Klubem českých turistů při TJ Hradec nad Moravicí, kterou
město Klubu českých turistů poskytuje dotaci na činnost v roce 2015, specifikované
v žádosti, ve výši 8.000,00 Kč.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města

T: 0

24.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Sportovně střeleckého klubu Hradec nad Moravicí o dotaci z rozpočtu města
na rok 2015 ve výši 6000,00 Kč na celoroční činnost klubu.
b) schválila
smlouvu mezi městem a Sportovně střeleckým klubem Hradec nad Moravicí, kterou
město SSK klubu Hradec nad Moravicí poskytuje dotaci na činnost v roce 2015,
specifikované v žádosti, ve výši 6.000,00 Kč.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města

T: 0

25.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost CZŠ sv. Ludmily o dotaci ve výši 20.000,00 Kč na hrazení nákladů spojených
s činností školy.
b) schválila
smlouvu mezi městem a CZŠ sv. Ludmily, kterou město CZŠ sv. Ludmily poskytuje
dotaci na činnost školy v roce 2015, specifikované v žádosti, ve výši 20.000,00 Kč.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
T: 0
26.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost CZŠ sv. Ludmily o finanční výpomoc při opravě schodiště z chodníku ulice
Zámecká do sídla školy.
b) uložila
zpracovat odhad ceny udržovacích prací na schodišti uvedeném v části a) tohoto
usnesení a předložit k projednání na příští schůzi RM.
Z: místostarosta města

T: 22.07.2015

27.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Dopis Výkonného výboru TJ Hradec nad Moravicí, který byl poskytnut členům ZM na
zasedání dne 08.06.2015.
b) uložila
zpracovat přehled celé historie návrhu na výstavbu tribuny, včetně informací
o možnosti získání dotací a půjček.
c) uložila
zpracovat návrh odpovědi na dopis TJ a předložit jej k projednání na příští schůzi rady
města.
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Pokračování usnesení č. 27.10.2015/RM
d) rozhodla
nepodat dodatečné materiály pro stavební řízení podle výzvy stavebního úřadu při
MěÚ Hradec nad Moravicí.
e) vzala na vědomí
informace vedoucí odboru výstavby MěÚ o ukončení stavebního řízení na stavební
akci „Šatny TJ v Hradci nad Moravicí“.
Z: místostarosta města
T: 22.07.2015
28.10.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
znění Spisového a skartačního řádu MěÚ podle předloženého a v podkladech pro 10.
schůzi rady města založeného návrhu.
Z: tajemník MěÚ
T: 0
29.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
nabídku Centra sociálních služeb Ostrava. o.p.s., na spolupráci při zajišťování
sociálního poradenství pro občany města Hradec nad Moravicí.
b) schválila
smlouvu o mezi městem a Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p.s., na základě které
bude Centrum sociálních služeb poskytovat pro občany města sociální poradenství v
období 9/2015 - 12/2015.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z : ved. OVV

T:0

30.10.2015/RM
Rada města
a) schválila
kácení jednoho kusu stromu (lípa) na pozemku parc.č. 613/1, k.ú. Hradec
nad Moravicí, ve vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o pokácení stromu na pozemku ve vlastnictví města
dle bodu a) tohoto usnesení.
c) uložila
zajistit náhradní výsadbu za pokácený strom.
Z : ved. OVUP
31.03.2016
31.10.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
ohlášené veřejné produkce:
Již proběhly:
1. Hradecký slunovrat 2015, letní kulturní rodinný festival, termín: 12. – 13. 06. 2015,
místo konání: nádvoří Červeného zámku, Státní zámek Hradec nad Moravicí,
pořádá: Silesia Art, z. ú., Opava.
2. Pohárová soutěž a benátská noc, hasičská soutěž a večerní taneční zábava,
termín: 13. 06. 2015, místo konání: hřiště v obci Benkovice, pořádá: SDH
Benkovice.
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Pokračování usnesení č. 31.10.2015/RM
Proběhnou:
1. Sportovní den společnosti Ostroj a. s., zábavný den pro zaměstnance společnosti
Ostroj a. s. Opava, termín: 27.06.2015, místo konání: sportovní areál LAMA a
sportovní areál TJ Hradec nad Moravicí, pořádá: Ostroj a.s. Opava.
2. Diskoparáda, diskotéková taneční zábava, termín: 11.07.2015, místo konání: Areál
chovatelů, Bohučovická ul., Hradec nad Moravicí, pořádá: Petr Sniegoň Opava.
3. Šermířský víkend, tradiční rodinná akce, ukázky historického šermu a tance,
termín: 18.-19.07.2015, místo konání: zámecká zahrada, Státní zámek Hradec nad
Moravicí, pořádá: Skupina historického šermu a tance Rytíři svatého Grálu,
Ostrava.
4. Moravské hrady, letní kulturní a hudební festival, termín: 21. – 22.08.2015, místo
konání: NPÚ, Mariánské louky u hotelu Belaria, pořádá agentura Nedomysleno, s.
r. o. Praha.
5. Diskoparáda, diskotéková taneční zábava, termín: 29.08.2015, místo konání: Areál
chovatelů, Bohučovická ul., Hradec nad Moravicí, pořádá: Petr Sniegoň Opava.
Akce zrušené (po povolení):
Diskoparáda, diskotéková taneční zábava, termín: 26.06.2015, místo konání: hřiště
TJ Papírny Žimrovice, pořádá: Petr Sniegoň Opava.
Z : místostarosta

T: 0

32.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o stanovisku investora k výstavbě zdi a oplocení na pozemcích, p.č. st.
10,73 a 164/3 k.ú.Bohučovice
b) nesouhlasí
se stavebním záměrem investora při výstavbě zdi a oplocení na pozemcích
v Bohučovicích dle části a) tohoto usnesení.
c) uložila
zajistit uvedení staveniště do původního stavu před započetím výstavby zdi
a oplocení.
Z : ved. OVUP
T: 0
33.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na spolupráci ve věci provozování budovy nádraží Českých drah v Hradci
nad Moravicí a vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
k investorskému záměru o.p.s. VOVO - Vodárenská věž Opava.
b) rozhodla
řešit získání majetku SŽDC s.o. (Budova nádraží a objekt čekárny) do vlastnictví
města bezúplatným převodem.
Z : ved. OVV
T:0
34.10.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
rezignaci paní Ing. Mgr. Hany Vaculové na funkci vedoucí odboru výstavby
a územního plánu MěÚ v souvislosti se jmenováním do funkce tajemníka Městského
úřadu v Hradci nad Moravicí od 01.07.2015.
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Pokračování usnesení č. 34.10.2015/RM
b) schválila
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., změnu organizačního řádu
spočívající v převedení odboru výstavby a územního plánu ve formě "oddělení
výstavby a územního plánování" do Útvaru tajemníka a dále spočívající ve vzniku
"oddělení kultury" Útvaru tajemníka s účinností od 01.07.2015.
c) uložila
zapracovat schválené změny Organizačního řádu do příslušných vnitřních předpisů.
Z : tajemník MěÚ

T:0

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.

