Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

16.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

19.10.2015
ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.16.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 16. radu založeného materiálu.
Z : ved. KT
T:0
2.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Výsledky hospodaření města Hradec nad Moravicí k 30.9.2015
b) vzala na vědomí
Informace o stavech účtů k 30.9.2015.
Z : ved. OFI
T:0
3.16.2015/RM
Rada města
schválila
Rozpočtová opatření na rok 2015 dle předloženého materiálu v objemu 176.928,00 Kč na
celkovou výši 89.367.960,00 Kč.
Dále schválila vnitřní úpravy rozpočtu.
Z : ved. OFI
T:0
4.16.2015/RM
Rada města
a) odložila
podání žádosti o dotaci na projekt: Zateplení a výměna oken MŠ Jakubčovice do Operačního
programu Životního prostředí, prioritní osa 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných
budov
b) odložila
schválení smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt: Zateplení a výměna oken
MŠ Jakubčovice,zhotovitel Ing. David Plíštil, Ph.D.,IČ 66992354
c) odložila
schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt: Zateplení
a výměna oken MŠ Jakubčovice
d) uložila
rozpracovat náklady na opravu střechy, výměnu oken, zateplení stropů, zpracovat odhad
neuznatelných nákladů a vyčíslit úspory po realizaci zateplení objektu ve vztahu k nákladům
na zateplení.
Z : ved. OFI
T : 23.11.2015

5.16.2015/RM
Rada města
a) odložila
podání žádosti o dotaci na projekt: Zateplení a výměna oken MŠ Žimrovice do Operačního
programu Životního prostředí, prioritní osa 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných
budov
b) odložila
schválení smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt: Zateplení a výměna oken
MŠ Žimrovice, zhotovitel Ing. David Plíštil, Ph.D., IČ 66992354
c) odložila
schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na projekt: Zateplení a výměna oken MŠ Žimrovice
d) uložila
rozpracovat náklady na výměnu oken, zateplení stropů, zpracovat odhad neuznatelných
nákladů a vyčíslit úspory po realizaci zateplení objektu ve vztahu k nákladům na zateplení.
Z : ved. OFI
T : 23.11.2015
6.16.2015/RM
Rada města
a) odložila
podání žádosti o dotaci na projekt: Zateplení a výměna oken KD Domoradovice do
Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 5.1. Snížit energetickou náročnost
veřejných budov
b) odložila
schválení smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt: Zateplení a výměna oken
KD Domoradovice, zhotovitel Ing. David Plíštil, Ph.D., IČ 66992354
c) odložila
schválení dodaatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt:
Zateplení a výměna oken KD Domoradovice
d) uložila
rozpracovat projektovou dokumentaci ve variantách
Z : ved. OFI
T : 23.11.2015
7.16.2015/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti na projekt: Místo, které spojuje z programu Zelené oázy 2015, z rozpočtu
Nadace partnerství.
b) zplnomocnila
zplnomocnila starostu města k podpisu podkladů k podání žádosti dle bodu a) tohoto
usnesení
Z : ved. OFI
T:0

8.16.2015/RM
Rada města
a) schválila
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby " Veřejné WC - vodovodní a kanalizační
přípojky"
b) schválila
Smlouvu o dílo mezi firmou SBC CZECH Investment a.s. / IČ 27827577/ a Městem Hradec nad
Moravicí na zhotovení díla
"Veřejné WC - vodovodní a kanalizační přípojky-Hradec n/M"
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy o dílo dle bodu b/ tohoto usnesení
Z : ved. OFI
T:0
9.16.2015/RM
Rada města
a) schválila
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou ROSIS s r.o.
Opava /IČ 46576576/ na zhotovení díla " Zvýšení bezpečnosti na silnici I/57 v Hradci n/M a
Kajlovci 4. etapa - stavební úpravy chodníků"
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo dle bodu a/ tohoto usnesení
Z : ved. OFI
T:0
10.16.2015/RM
Rada města
neschválila
žádost o úhradu a osazení 8 ks oken na bytovém domě Opavská 197, Hradec nad Moravicí
při částečné realizaci zateplení budovy ze strany od státní silnice.
Z : ved. OFI
T:0
11.16.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
přednesenou zprávu o stavební činnosti na území města
Z : ved. OFI
T:0
12.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o opravu dřevěného plotu mezi parcelami č. 911 a č. 912, který se rozpadá a dále o
opravu zdi Národního domu, ze které odpadává omítka do jejich zahrady
b) uložila

prověřit dle možností vlastnictví plotu a dle zjištění zahrnout do rozpočtu na příští rok včetně
opravy fasády Národního domu z jižní strany.
Z : ved. OMVV
T : 23.11.2015
13.16.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění nadzemního
vedení VN 22 kV přes pozemek parc.č. 274/20 (trvalý travní porost) v k.ú. Benkovice ve
vlastnictví města za jednorázovou náhradu 2 x 5.000,00 Kč bez DPH (celkem 10 000,- Kč bez
DPH). Současně schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Vypracování
příslušných smluv, geometrický plán, správní poplatek za zavkladování zajistí a uhradí
žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z : ved. OMVV
T:0
14.16.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemní
přípojky NN pro veřejné WC na pozemku parc.č. KN 304/9 přes pozemek parc.č. KN 306/1
(ostatní plocha) a pozemek p.č. 304/9 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Současně
schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Vypracování příslušných smluv,
geometrický plán, správní poplatek za zavkladování zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv pro naplnění části a) tohoto usnesení.
Z : ved. OMVV
T:0
15.16.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
rozšířit právo služebnosti, schválené radou města na zasedání dne 18. 5. 2015 pod bodem
16.08.2015/RM a zřízené v uzavřené smlouvě ze dne 20. 5. 2015, spočívající ve strpění
přípojky NN v obecním pozemku parc.č. 1188/2 o další obecní pozemek parc.č. 145/34
(ostatní plocha) v k.ú. Jakubčovice dle přiložené situace stavby bez dalších změn uzavřené
smlouvy. Současně schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím související.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatlu č. 1 ke smlouvě podle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV
T:0

16.16.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - právo služebnosti, spočívající ve strpění přístupu a odstupu, chůze a
jízdy v rozsahu max. 5,0 m šířky k nemovitostem na pozemku p.č. 659/8, na pozemku p.č.
659/10 a na pozemku p.č. 659/72 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí přes části pozemků p.č.
659/1 a 659/51 k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města dle přiloženého zákresu ve
snímku katastrální mapy za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč. Geometrický plán pro zřízení
věcného břemena, správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV
T:0
17.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odprodej části obecních pozemků p.č. 195 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a
p.č. 3/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše v k.ú. Žimrovicích dle přiloženého zákresu v
katastrální mapě
b) neschválila
záměr města prodat část pozemku p.č. 195 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú.
Žimrovice o výměře cca 20 m2
c) uložila
předložit záměr na odkoupení části pozemku podle části a) tohoto usnesení na jednání ZM v
měsíci prosinci
Z : ved. OMVV
T : 14.12.2015
18.16.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
nedoporučit Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí bezúplatně převést pozemky p.č.
245/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1299 m2 a p.č. 314 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 769 m2 v k.ú. Filipovice na LESY ČR, s.p., Lesní správa Vítkov.
b) uložila
předložit žádost s.p. Lesy ČR, lesní správa Vítkov, o bezúplatný převod pozemků dle části a)
tohoto usnesení k projednání na některé z příštích jednání ZM s doporučením vzájemné
směny s pozemky, o které žádá město.
Z : ved. OMVV
T : 14.12.2015
19.16.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města prodloužit dobu nájmu kajlovského rybníka, tzn. pozemku p.č. KN 3
(vodní plocha) v k.ú. Kajlovec o výměře 19562 m2, sjednanou v nájemní smlouvě č.

6000201201 ze dne 19.1.2012 na dobu určitou do 31. 12. 2018
b) uložila
zveřejnit záměr města prodloužit dobu nájmu dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit na příštím jednání rady města k rozhodnutí
Z : ved. OMVV
T : 23.11.2015
20.16.2015/RM
Rada města
rozhodla
rozšířit nájemní smlouvu č. 6000200905 ze dne 26. 3. 2009 dodatkem č. 1 na provozování
místnosti v budově čp. 88 v Jakubčovicích samostatně, zvýšit cenu nájmu na 1.000,-- Kč
ročně a paušální poplatek za služby na 5.000,-- Kč ročně, v ostatních ustanoveních se
nájemní smlouva nemění.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě podle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV
T:0
21.16.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy MěÚ Hradec nad Moravicí čp. 265, Hradec
nad Moravicí (restaurace - bez části restaurace "stužkonoska modrá") panu M. B., Hradec
nad Moravicí, IČ: 72999578, za účelem zřízení pekárny, cukrárny a bufetu, na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu 8.000,-- Kč/měsíčně
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV
T:0
22.16.2015/RM
Rada města
a) odložila
rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor v ND, Podolská čp. 156, Hradec nad Moravicí
(bývalý Green bar)
b) uložila
OVV vyzvat zájemce o pronájem k jednání za účelem vysvětlení podnikatelského záměru.
Z : ved. OMVV
T : 23.11.2015
23.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
písemný nesouhlas s rozhodnutím rady města ze dne 7. 9. 2015 ve věci náhrady za úpravy
nebytových prostor v Národním domě

b) uložila
písemně odpovědět žadateli o dodržení ustanovení uzavřené nájemní smlouvy
Z : ved. OMVV
T:0
24.16.2015/RM
Rada města
a) schválila
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na
zabezpečení akceschopnosti JSDH Hradec nad Moravicí v celkové výši 19.400,- Kč.
b) zplnomocnila
starostu města k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje podle části a) tohoto usnesení.
c) určila
jako osobu odpovědnou za řádné využití a vyúčtování dotace pana Rostislava Římského.
Z : ved. OMVV
T:0
25.16.2015/RM
Rada města
schválila
Zakoupení kalového čerpadla včetně savice pro potřeby JSDH Bohučovice.
Z : ved. OMVV
T:
26.16.2015/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Moravskoslezským krajem se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava (IČ: 70890692), na základě které město přijímá dar hydraulické vyprošťovací zařízení, mobilní zástěnu, detekční přístroj a kanalizační
rychloucpávku.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Darovací smlouvy podle části a) tohoto usnesení.
Z : ved. OMVV
T:0
27.16.2015/RM
Rada města
a) schválila
kácení 18 kusů stromů (topol, smrk, jedle) na pozemku parcela č. 659/1, k.ú. Hradec nad
Moravicí a kácení sedmi kusů stromů (jeřabiny) na pozemku parcela č. 848/1, k.ú. Hradec
nad Moravicí, vše ve vlastnictví města.
b) pověřila
starostu podáním žádosti o kácení stromů
c) uložila
provedení náhradní výsadby v termínu do 31.5.2015

Z : ved. OMVV
T : 31.05.2016
28.16.2015/RM
Rada města
schválila
Plán zimní údržby místních komunikací Města Hradec nad Moravicí na období od 1.11.2015
do 31.03.2016 podle předloženého a v materiálech pro 16. schůzi rady města založeného
návrhu.
Z : místostarosta
T:0
29.16.2015/RM
Rada města
a) souhlasí
jako vlastník nemovitosti s umístěním sídla spolku "Klub rodičů MŠ Žimrovice,z.s" v Mateřské
škole Žimrovice, Mlýnská 36, 747 42 Žimrovice, nacházející se na p.č. 189, zapsané na LV č.
357 pro obec Hradec nad Moravicí a k.ú.Žimrovice, u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj.
b) souhlasí
jako vlastník nemovitosti s umístěním sídla spolku "Klub rodičů ZŠ Žimrovice,z.s" v Základní
škole Žimrovice, Meleček 91, 747 42 Žimrovice, nacházející se na p.č. 606/1, zapsané na LV č.
357 pro obec Hradec nad Moravicí a k.ú.Žimrovice, u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj.
Z : místostarosta
T:0
30.16.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o dotaci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí ve výši 20 000,- Kč ke
spolufinancování činnosti sportovního klubu SK PEMA, oddíl florbalu Hradec nad Moravicí.
Z : místostarosta
T:0
31.16.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o dotaci z rozpočtu města Hradec nad Moravicí ve výši 10 000,- Kč na pokrytí nákladů
na organizaci Vánoční dílny ve dnech 14. - 19.12.2015 .
Z : místostarosta
T:0

32.16.2015/RM
Rada města

vzala na vědomí
informaci z Moravskoslezského kraje o tzv. " kotlíkových dotací" a možnosti města podílet se
na spolufinancování výměny kotlů.
Z : místostarosta
T:0
33.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
podanou žádost TJ Hradec nad Moravicí ze dne 18.8.2015 a souhlas s pronájmem
sportovního areálu TJ Hradec nad Moravicí za účelem konání akce společnosti MODEL OBALY
a.s. Opava dne 5.9.2015.
b) pověřila
starostu/místostarostu vydáním souhlasu s krátkodobým (max. jednodenním) pronájmem
pozemků města
Z : místostarosta
T:0
34.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace města Technické služby Hradec nad Moravicí o souhlas k
opravě a financování střechy strojovny na městském koupališti Hradec nad Moravicí.
b) souhlasí
jako pronajímatel městského koupaliště na základě Nájemní smlouvy č. 6000201502 ze dne
30.3.2015 s opravou střechy strojovny na městském koupališti. Oprava střechy bude
financována z rozpočtu příspěvkové organizace TS Hradec nad Moravicí.
Z : místostarosta
T:0
35.16.2015/RM
Rada města
a) schválila
Darovací smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností HRUŠKA, spol. s r.o.,se
sídlem Ostrava Martinov, Na Hrázi 3228/2, Ostrava - Martinov,IČ: 19014325 na finanční dar v
hodnotě 50 000,- Kč na opravu chodníku umístěného na pozemku p.č. 580/5 a 580/2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí u připravované stavby prodejny Hruška.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy
Z : místostarosta
T:0

36.16.2015/RM

Rada města
vzala na vědomí
Žádost o spolupráci při realizaci Pamětní desky připomínající útěk a vyhnání Čechů, Židů a
protinacisticky smýšlejících Němců z pohraničí ČSR v roce 1938.Žádost byla zaslána dne 5.
září 2015 o.p.s. Centrum české historie, Praha 6.
Z : místostarosta
T:0
37.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Bike sport Clubu Opava o povolení konání sportovní akce, a to 5. ročníku běžeckého
závodu pod názvem SILESIA kros marathon, která se bude konat dne 24.10.2015.
b) povolila
konání sportovní akce pořádané BSC Opava,a to 5. ročníku běžeckého závodu pod názvem
SILESIA kros marathon dne 24.10.2015.
Z : místostarosta
T:0
38.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace města MŠ Hradec nad Moravicí o finanční odškodnění
školního úrazu žáka, ke kterému došlo dne 5.9.2014 v MŠ Kajlovec.
b) uložila
OVV na základě doporučení sociální komise opatřit a předložit doklady potvrzující náklady
spojené s úrazem (vyzvat zákonného zástupce poškozeného žáka k předložení požadovaných
dokladů).
Z : místostarosta
T : 23.11.2015
39.16.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
zpětvzetí žádosti ředitelky Městské knihovny a IC Hradec nad Moravicí o změnu bankovního
ústavu podanou dne 27.8.2015 na Městský úřad Hradec nad Moravicí.
Z : místostarosta
T:0
40.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace města, Mateřská škola Hradec nad Moravicí o převedení
finančních prostředků ve výši 33 458,- Kč z rezervního fondu organizace do fondu
investičního.
b) schválila

příspěvkové organizaci města, Mateřská škola Hradec nad Moravicí převedení finančních
prostředků ve výši 33 458,- Kč z rezervního fondu organizace na fond investiční.
Z : místostarosta
T:0
41.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ředitelky příspěvkové organizace města Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres
Opava o úpravu provozní doby v Mateřské škole Bohučovice a to od 6.15 hodin do 15.30
hodin.
b) souhlasí
s úpravou provozní doby v Mateřské škole Bohučovice,a to od 6.15 hodin do 15.30 hodin.
Z : místostarosta
T:0
42.16.2015/RM
Rada města
schválila
platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města Mateřská škola Hradec nad Moravicí
od 1.11.2015 dle předloženého a v podkladech pro 16. radu města založeného materiálu.
Z : místostarosta
T:
43.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předloženou analýzu nabídek pojištění pro nové pojistné období a jejich detailní rozbor
zpracovaný společností RESPECT OSTRAVA, s.r.o. Ostrava.
b) doporučila
zastupitelstvu města na základě zpracované analýzy nabídek na pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škodu uzavřít pojistnou smlouvu pro nové pojistné období od 15.11.2015
do 14.11.2016 se stávajícím pojistitelem Generali pojišťovnou a.s.
Z : místostarosta
T:0
44.16.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
odstoupení z funkce předsedy dílčí inventarizační komise JSDH Hradec nad Moravicí pana
Tomáše Rozehnala ze dne 5.10.2015, která byla jmenována usnesením č. 7.14.2015/RM dne
7. září 2015.
b) jmenovala
předsedou DIK JSDH Hradec nad Moravicí pana Roberta Pavelka a členem DIK JSDH Hradec
nad Moravicí Jitku Celtovou.
Z : ved. KT
T:0

45.16.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout nebytové prostory ve II. NP (prodloužené prosklené foyer
u kinosálu) v budově čp. 156, Podolská ul. v Hradci nad Moravicí za účelem poskytování
občerstvení pro návštěvníky kina
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory podle části a) tohoto usnesení na
úřední desce a internetu a předložit na příštím jednání RM k rozhodnutí
c) schválila
krátkodobou výpůjčku nebytových prostor ve II. NP (prodloužené prosklené foyer u kinosálu)
v budově čp. 156, Podolská ul. v Hradci nad Moravicí na dobu od 23.10.2015 do 20.11.2015
za účelem poskytování občerstvení pro návštěvníky kina
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o výpůjčce dle části c) tohoto usnesení

46.16.2015/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit předložený a v materiálech pro 16. zasedání rady města založený návrh Smlouvy o
dílo ve věci dodávky a montáže videotelefonu pro ZUŠ Hradec nad Moravicí
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy o dílo dle části a) tohoto usnesení
Z : ved. OMVV
T:0
47.16.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci starosty města o návrhu na zrušení Smlouvy o využívání sportoviště uzavřené mezi
městem a společnosti SK LAMA o.s. Hradec nad Moravicí dne 27.1.2015 v souladu s
ustanovením této smlouvy.
Z : starosta
T:0
48.16.2015/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu obvodního oddělení Policie České republiky o výslednosti měření radarem za období
od 1.1.2015 do 31.8.2015.
Z : místostarosta
T:0
49.16.2015/RM

Rada města
vzala na vědomí
Připravované vnitřní předpisy týkající se zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek a
postupu při podávání žádosti o dotace a při schvalování přijetí dotací.
Z : ved. KT
T : 23.11.2015

Zpracovala :

Ing. Hana Vaculová, 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.

