Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

39.

ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

13. února 2017

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

Přijatá usnesení :
1.39.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 39. radu založeného materiálu.
Z : tajemnice městského úřadu
2.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, ze dne 2. 2. 2017
o výjimku z vnitřní směrnice č. 05/2016, kterou se stanovují zásady a postupy při zadávání veřejných
zakázek ve věci zajištění dodávky potravin pro školní kuchyni.
b) schválila
vnitřní směrnici č. 01/2017, kterou se mění vnitřní směrnice č. 05/2016, kterou se stanovují zásady a
postupy při zadávání veřejných zakázek.
Z: místostarosta města
3.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o průběhu zpracování projektové dokumentace místní komunikace Jakubčovice (za
školkou).
b) odložila
rozhodnutí o dalším postupu na 31.5.2017
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
4.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o technickém stavu kaple Filipovice.
b) revokovala
usnesení 10.37.2017/RM ze dne 16.1.2017
c) schválila
zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kaple Filipovice.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
5.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o technickém stavu kaple Benkovice.
b) revokovala
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usnesení č. 11.37.2017/RM ze dne 16.1.2017
c) schválila
zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kaple Benkovice.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
6.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o stavu plnění stavebních úprav zemního tělesa a stabilizace svahu u hřiště v
Domoradovicích.
b) vzala na vědomí
dodatek ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Rosis s.r.o., IČ: 46576576.
c) neschválila
dodatek ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Rosis s.r.o., IČ: 46576576.
d) zplnomocnila
starostu města jednat o dalším postupu a vyzvat firmu k urychlenému dokončení díla.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
7.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost OV Domoradovice na stanovení koncepce řešení rekonstrukce KD Domoradovice.
b) neschválila
řešit stavební úpravy KD Domoradovice pomocí dotačního titulu.
c) schválila
provedení výměny oken, osazení nových radiátorů a nových rozvodů ÚT včetně souvisejících prací do
výše 1 000 000,- Kč.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
8.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o bytovém domě Opavská čp. 197 s ohledem na jednání zastupitelstva města ze dne
23.1.2017.
b) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a architekty Evou a Vlastimilem Krčmářovými, IČ:
689433377.
c) schválila
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a architekty Evou a Vlastimilem Krčmářovými, IČ:
689433377.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu c) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
9.39.2017/RM
Rada města
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schválila
Zadávací dokumentaci k akci: Vybudování varovného a vyrozumívacího systému města Hradec nad
Moravicí, znění zadávacích podmínek může být upraveno pouze na základě připomínek
poskytovatele dotace.
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
10.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
možnost podání žádosti o dotaci do dotačního programu Integrovaný regionální operační programu,
oblast podpory SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, výzva č. 74 Sociální bydlení.
b) schválila
Přípravu průzkumu cíleného na osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel, které nemají jinou
možnost bydlení, a jejichž průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců nepřesáhl
0,5 násobek průměrné měsíční mzdy
Z : Ivana Hyklová, referent odboru majetku a investic
11.39.2017/RM
Rada města
jmenovala
paní Natálii Jarošovou, členem redakční rady zpravodaje Hradecké noviny.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
12.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o navrhovaných výpůjčkách nebytových prostor za účelem spolkové činnosti
b) rozhodla
uzavřít smlouvy o výpůjčce s těmito subjekty:
- Klub žen Jakubčovice
- Klub stolního tenisu Domoradovice
- Klub seniorů Žimrovice
- Klub žen Filipky Filipovice
- Sportovní klub Eva
c) odložila
projednání vysoké spotřeby energie kadeřnictví v Jakubčovicích do příštího jednání rady.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
13.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o provádění pravidelných profylaktických prohlídek řadičů a servisu SSZ a návrh smlouvy
podle ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi Městem
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Hradec nad Moravicí a společností PATRIOT spol. s.r.o., Tuřanka 389/92, 627 00 Brno, IČO 15546501,
DIČ: CZ15546501.
b) uložila
do příštího jednání rady předložit další nabídky na provádění pravidelných profylaktických prohlídek
řadičů a servisu SSZ dle bodu a) tohoto usnesení a porovnání s MM Opavy.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
14.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace a návrh smlouvy o nájmu LED světelné vánoční výzdoby podle § 2201 a násl. Občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb., mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou MK - mont illuminations s.r.o.,
se sídlem Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 25424769, DIČ: CZ25424769.
b) pověřila
p. Římského zjistit další možnosti řešení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
15.39.2017/RM
Rada města Hradec nad Moravicí neschválila předložený návrh usnesení.
Citace návrhu usnesení:
„15.39.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 1322(ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Hradec nad Moravicí o
výměře 2.100 m2 Národnímu památkovému ústavu ČR se sídlem Arcibiskupský zámek, Sněmovní
náměstí 1/2, 767 01 Kroměříž, IČ: 75032333, za účelem parkování osobních aut a autobusů za cenu
nájmu ve výši jedné poloviny vybraného parkovného za dané období, na dobu neurčitou
se sjednaným termínem ukončení nájmu vždy ke konci kalendářního roku.
b)zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvce části a) tohoto usnesení.“
Z: vedoucí odboru majetku a investic
16.39.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města propachtovat zemědělské pozemky: část pozemku p.č. 127/6 (trvalý travní
porost) o výměře 105 m2, pozemek p.č. 194/18 (trvalý travní porost) o výměře 3432 m2, část
pozemku p.č. 315/4 (orná půda) o výměře 472 m2, část pozemku p.č. 327/2 (orná půda) o výměře
653 m2, pozemek p.č. 450/33 (orná půda) o výměře 3240 m2, část pozemku p.č. 470/2 (orná půda) o
výměře 306 m2, pozemek p.č. 816/48 (orná půda) o výměře 3309 m2, část pozemku p.č. 970 (ostatní
plocha) o výměře 338 m2, část pozemku p.č. 971/2 (ostatní plocha) o výměře 458 m2, pozemek p.č.
975 (orná půda) o výměře 2432 m2, část pozemku p.č. 985 (ostatní plocha) o výměře 186 m2, část
pozemku p.č. 991 (orná půda) o výměře 1605 m2 a část pozemku p.č. 993 (ostatní plocha) o výměře
685 m2 vše v k.ú. Domoradovice
b) uložila
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zveřejnit záměr města propachtovat zemědělské pozemky podle části a) tohoto usnesení na úřední
desce a internetu a předložit na dalším jednání RM k rozhodnutí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
17.39.2017/RM
Rada města Hradec nad Moravicí neschválila předložený návrh usnesení.
Citace návrhu usnesení:
„17.39.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit pronájem části pozemku p.č. 944/1(ostatní plocha) o výměře 465 m2 v k.ú. Hradec nad
Moravicí pro město Hradec nad Moravicí,na kterém je vybudováno dětské hřiště, od vlastníka
Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí za cenu 1,- Kč ročně na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou.
b) zplnomocnila
starostu města podpisu nájemní smlouvy dle části a) tohoto usnesení.“
Z: vedoucí odboru majetku a investic
18.39.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
schválit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 659/51 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad
Moravicí o výměře cca 200 m2.
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku dle části a) tohoto usnesení na úřední desce a
internetu po stanovenou dobu a předložit k rozhodnutí na dalším jednání RM.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
19.39.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení podzemní přípojky
NN 0,4 kV pro pozemek parc.č. KN 1291/3 k.ú. Bohučovice (Jašek) přes pozemek parc.č. KN 1531
(ostatní plocha) v k.ú. Bohučovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5.000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaný rozsah omezení obecního pozemku věcným břemenem činí 21 m. 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: vedoucí odboru majetku a investic
20.39.2017/RM
Rada města
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a) rozhodla
ukončit dohodou na základě písemné výpovědi ze dne 23. 1. 2017 pronájem bytu č. 6 v Domě s
pečovatelskou službou, Smetanova 694 v Hradci nad Moravicí ke dni 31. 1. 2017
b) rozhodla
pronajmout byt č. 6 v Domě s pečovatelskou službou Smetanova 694 v Hradci nad Moravicí na dobu
určitou do konce roku 2017 s možností dalšího prodloužení v případě řádného plnění podmínek
nájemní smlouvy ode dne 1. 3. 2017 za cenu nájmu 51,70 Kč/m2 měsíčně a za běžných podmínek.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části b) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
21.39.2017/RM
Rada města
rozhodla
upravit usnesení rady města ze dne 16. 1. 2017 bod 17.38.2017/RM ve stanovení ceny nájmu z částky
5,50 Kč/m2 ročně na částku do 10,50 Kč/m2 ročně.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
22.39.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
vypovědět smlouvu o výpůjčce č. 6002015401 ze dne 27. 3. 2015 mezi SDH Domoradovice a městem
Hradec nad Moravicí na užívání Kulturního domu Domoradovice dohodou ke dni 28. 2. 2017 dle čl.
III, odst. 1. výše uvedené smlouvy.
b) rozhodla
ukončit Dohodu o užívání Kulturního domu Domoradovice ze dne 21. 7. 2015 mezi SDH
Domoradovice a Městem Hradec nad Moravicí ke dni 28. 2. 2017.
c) uložila
řešit užívání této nemovitosti dle schválené vnitřní směrnice pro pravidla užívání prostor kulturních
domů a kulturních místností na území města Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
23.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace ohledně možnosti úpravy kolektivního pojištění úrazu členů JSDH.
b) schválila
vypovězení stávajících pojistných smluv uzavřených mezi Městem Hradec nad Moravicí a Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a.s., které se týkají skupinového pojištění zásahových jednotek SDH (Hradec
nad Moravicí, Jakubčovice, Domoradovice, Žimrovice), a to k výročí těchto smluv v roce 2017.
c) schválila
uzavření pojistné smlouvy mezi Městem Hradec nad Moravicí a UNIQA pojišťovnou, a.s. týkající se
úrazového pojištění JSDH dle nabídky založené v materiálech pro jednání rady města se začátkem
pojištění od 17. 4. 2017.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu pojistné smlouvy dle části c) tohoto usnesení.
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Z: místostarosta města
24.39.2017/RM
Rada města
a) jmenovala
předsedkyní Sociální komise rady města Hradec nad Moravicí paní Libuši Beňovičovou.
b) rozhodla
revokovat své usnesení ze dne 9. 2. 2015, č. 30.04.2015/RM, v části c) tak, že garantem Dotační
komise rady města Hradec nad Moravicí je jmenována z řad zaměstnanců MěÚ Hradec nad Moravicí
Ing. Jana Štenclová.
Z: místostarosta města
25.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis ze zasedání Dotační komise rady města Hradec nad Moravicí ze dne 8. 2. 2017.
b) schválila
pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2017.
c) schválila
bodové hodnocení kritérií pro posuzování žádostí podaných v rámci dotačního programu pro rok
2017.
Z: místostarosta města
26.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost pobočného spolku Český kynologický svaz ZKO Hradec nad Moravicí - 111, se sídlem Opavská
265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 478 13 865, ze dne 28. 12. 2016 o poskytnutí individuální dotace
na nákup zahradního traktoru.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace pobočnému spolku Český kynologický svaz ZKO Hradec nad Moravicí 111, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 478 13 865, ve výši 20 000 Kč na nákup
zahradního traktoru.
Z: místostarosta města
27.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Klubu starších seniorů ze dne 4. 1. 2017 zastoupených paní Helenou Řemelkovou o poskytnutí
individuální dotace na činnost v roce 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace Klubu starších seniorů zastoupených paní Helenou Řemelkovou ve výši
5 000 Kč na činnost v roce 2017.
Z: místostarosta města
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28.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost pobočného spolku Junák - český skaut, středisko Zvon Opava, z.s., se sídlem Na Nábřeží 129/4,
476 01 Opava - Předměstí, IČ 478 13 610, ze dne 10. 1. 2017 zastoupeného Mgr. Janem Víchou,
vůdcem 2. oddílu Domoradovice, o poskytnutí individuální dotace na akci zvanou Kuřín 2017, která se
uskuteční ve dnech 25. 2. 2017 až 1. 3. 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Zvon Opava, z.s., se
sídlem Na Nábřeží 129/4, 476 01 Opava - Předměstí, IČ 478 13 610, ve výši 13 000 Kč na akci zvanou
Kuřín 2017, která se uskuteční ve dnech 25. 2. 2017 až 1. 3. 2017.
Z: místostarosta města
29.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Klubu seniorů Žimrovice ze dne 23. 1. 2017 zastoupeného Mgr. Helenou Víchovou o
poskytnutí individuální dotace na činnost klubu pro rok 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace Klubu seniorů Žimrovice ve výši 10 000 Kč na činnost klubu pro rok
2017.
Z: místostarosta města
30.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku Spolek Hrdinové, se sídlem Krnovská 53/22, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 036 20 221,
ze dne 13. 1. 2017 o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč na konání 3. ročníku závodu
KILPI HEROES RACE, který se uskuteční dne 17. 6. 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč spolku Spolek Hrdinové, se sídlem Krnovská 53/22,
746 01 Opava - Předměstí, IČ 036 20 221, na konání 3. ročníku závodu KILPI HEROES RACE, který se
uskuteční dne 17. 6. 2017.
Z: místostarosta města
31.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku FIT Sports Club, z.s., se sídlem Antonína Sovy 1229/6, 745 05 Opava - Kateřinky, IČ 227
18 214, ze dne 5. 2. 2017 o poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000 Kč na akci Hradecké
prázdniny se sportem - příměstský tábor (11. ročník) a ve výši 25 000 Kč na akci Hradec žije sportem.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 12 500 Kč spolku FIT Sports Club, z.s., se sídlem Antonína Sovy
1229/6, 745 05 Opava - Kateřinky, IČ 227 18 214, na akci Hradecké prázdniny se sportem - příměstský
tábor (11. ročník).
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c) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 12 500 Kč spolku FIT Sports Club, z.s., se sídlem Antonína Sovy
1229/6, 745 05 Opava - Kateřinky, IČ 227 18 214, na akci Hradec žije sportem.
Z: místostarosta města
32.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost SDH Hradec nad Moravicí, zastoupeného Robertem Pavelkem, starostou SDH, ze dne 6. 2.
2017 o poskytnutí individuální dotace ve výši 1 500 Kč na nákup cen(-y) do tomboly hasičského bálu,
který se uskuteční dne 17. 2. 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 1 500 Kč SDH Hradec nad Moravicí na nákup cen(-y) do
tomboly hasičského bálu, který se uskuteční dne 17. 2. 2017.
Z: místostarosta města
33.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost SDH Domoradovice, zastoupeného Martinem Kowalem, starostou SDH, ze dne 2. 2. 2017 o
poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč na akci "Dětský maškarní karneval", která se uskuteční
dne 11. 3. 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč SDH Domoradovice na akci "Dětský maškarní
karneval", která se uskuteční dne 11. 3. 2017.
Z: místostarosta města
34.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Spolku rodičů a přátel ZŠ Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 217, 747 41 Hradec nad
Moravicí, IČ 270 04 228, zastoupeného Andreou Drozdovou, místopředsedkyní, ze dne 7. 2. 2017 o
poskytnutí individuální dotace ve výši 1 000 Kč na nákup věcných cen do tomboly plesu, který spolek
pořádá dne 25. 2. 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 1 000 Kč Spolku rodičů a přátel ZŠ Hradec nad Moravicí, se
sídlem Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 270 04 228, na nákup věcných cen do tomboly
plesu, který spolek pořádá dne 25. 2. 2017.
Z: místostarosta města
35.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, z.s., se sídlem Meleček 91, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 266 66
693, zastoupeného Ing. Janem Lindovským, členem výkonné rady, ze dne 6. 2. 2017 o poskytnutí
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individuální dotace na hrazení nákladů v souvislosti s pořádáním plesu, který spolek pořádá dne 17. 2.
2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 Kč Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, z.s., se sídlem Meleček 91,
747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 266 66 693, na hrazení nákladů v souvislosti s pořádáním plesu, který
spolek pořádá dne 17. 2. 2017.
Z: místostarosta města
36.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Klubu seniorů Domoradovice a Břemí (DOMOSENO) ze dne 7. 2. 2017, zastoupeného panem
Winfriedem Kowalem o poskytnutí individuální dotace ve výši 9 000 Kč na činnost klubu v roce 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 9 000 Kč Klubu seniorů Domoradovice a Břemí (DOMOSENO)
na činnost klubu v roce 2017.
Z: místostarosta města
37.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku Mažoretky Hradec nad Moravicí, se sídlem Na Tylovách 553, 747 41 Hradec nad
Moravicí, IČ 228 68 496, ze dne 8. 2. 2017, o poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč na
úhradu nákladů v souvislostí s pořádáním kvalifikačního kola 24. ročníku MČR v mažoretkovém
sportu pod záštitou IFMS, které se uskuteční dne 1. 4. 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč spolku Mažoretky Hradec nad Moravicí, se sídlem Na
Tylovách 553, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 228 68 496, na úhradu nákladů v souvislostí s
pořádáním kvalifikačního kola 24. ročníku MČR v mažoretkovém sportu pod záštitou IFMS, které se
uskuteční dne 1. 4. 2017.
Z: místostarosta města
38.39.2017/RM
Rada města
a) schválila
dodatek č. 11 ke smlouvě č. 10/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k
zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi Městem Hradec nad Moravicí jakožto objednatelem,
společností TQM-holding s.r.o. jakožto dopravcem a společností Koordinátor ODIS s.r.o. jakožto
koordinátorem dle předloženého a v materiálech pro 39. schůzi rady města založeného návrhu.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku ke smlouvě dle části a) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
39.39.2017/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
žádost SDH Žimrovice, zastoupeného Jiřím Křížem, starostou SDH, ze dne 13. 2. 2017 o poskytnutí
individuální dotace ve výši 6 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním akce
Oslava MDŽ, která se uskuteční na jaře 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 6 000 Kč SDH Žimrovice na úhradu nákladů vzniklých v
souvislosti s pořádáním akce Oslava MDŽ, která se uskuteční na jaře 2017.
Z: místostarosta města
40.39.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Klubu Filipky, zastoupeného paní Janou Zagurovou, ze dne 13. 2. 2017, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 4 000 Kč na činnost klubu v roce 2017.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 4 000 Kč Klubu Filipky na činnost klubu v roce 2017.
Z: místostarosta města

Zpracovala: Ing. Hana Vaculová, tajemnice městského úřadu,17.2.2017

Ověřil: Ing. František Sonnek, v.r.

Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.

Josef Vícha, starosta města, v.r.

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.
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