Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

22.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

22. února 2016
v kanceláři starosty města
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.22.2016/RM
Rada města
schválila
Podání žádosti o dotaci na projekt: Zvýšení bezpečnosti na chodnících k.ú. Jakubčovice"
do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.2.Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy.
2.22.2016/RM
Rada města
a)vzala na vědomí
návrh investičních záměrů Města Hradec nad Moravicí včetně odhadu cenových nákladů
dle předloženého a v materiálech pro 22. Radu města založeného návrhu.
b) doporučila
předložit návrh investičních záměrů města dle části a) tohoto usnesení na jednání
zastupitelstva města dne 29.2.2016.
3.22.2016/RM
Rada města
schválila
bodové hodnocení kritérií pro posuzování žádostí podaných v rámci dotačního
programu 2016.
4.22.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na výměnu oken,
střešní krytiny a zateplení půdních prostor objektu Žimrovice čp. 61.
b) schválila
zadat zpracování projektové dokumentace podle bodu a) tohoto usnesení
5.22.2016/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout nebytové prostory ve II. NP (naproti 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
6.22.2016/RM
Rada města
a)vzala na vědomí
návrh vnitřních úprav rozpočtu města na rok 2016 dle předloženého a v materiálech pro
22. radu města založeného návrhu.
b) schválila
vnitřní úpravy rozpočtu ve výši 61 000,- Kč na rekonstrukci a montáž podhledů v
objektu čp. 197, Hradec nad Moravicí - dle přílohy
7.22.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
návrh reakce na přípis ve věci žádosti TJ Hradec nad Moravicí o vrácení daru ze dne
25. ledna 2016 a žádosti ze dne 4. února 2016 o vydání finančního plnění.

Zpracovala :
Ing. Hana Vaculová, 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.

