Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

44.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

12. června 2017
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.44.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 44. radu založeného materiálu.
Z : tajemnice městského úřadu

2.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Podmínky vyhlášené výzvy č. 74 na rozvoj infrastruktury na polyfunkční komunitní centra z
Integrovaného operačního programu.
b) schválila
Smlouvu o smlouvě budoucí na poskytování sociálních služeb s firmou Centrum sociálních služeb
Ostrava, obecně prospěšná společnost, IČ 28659392 na zajišťování sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, které budou probíhat po rekonstrukci
Národního domu v komunitním centru v Hradci nad Moravicí a příslib spolufinancování těchto
sociálních služeb po dobu udržitelnosti projektu: Polyfunkční komunitní centrum, Hradec nad
Moravicí.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí dle části b) tohoto usnesení.
Z: tajemnice městského úřadu + Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic

3.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis s jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce: Vybudování varovného a vyrozumívacího systému města Hradec nad Moravicí
b) rozhodla
ve veřejné zakázce: Vybudování varovného a vyrozumívacího systému města Hradec nad Moravicí na
základě doporučení komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Bartek rozhlasy s.r.o. - cena 2
685 500,- Kč.
c) zplnomocnila
starostu k podpisu Smlouvy o dílo dle bodu b) tohoto usnesení.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic

4.44.2017/RM
Rada města
a) projednala
vyhodnocení poptávkového řízení na pozemní, tesařské, klempířské a pokrývačské práce v rámci
zhotovení zahradního altánu v zahradě MŠ Jakubčovice.
b) schválila
výběr ekonomicky nejvýhodnějších nabídek na zajištění pozemních prací se zhotovitelem
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Vlastislavem Vavřínkem, IČ 12697303, tesařských prací se zhotovitelem Romanem Vavrysem, IČ
01960181 a klempířských a pokrývačských prací se zhotovitelem Daliborem Střižíkem, IČ 18058141 v
rámci zhotovení zahradního altánu v zahradě MŠ Jakubčovice ve variantě lepené dřevo.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smluv dle části b) tohoto usnesení.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic

5.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
podání žádosti ředitelky MŠ Hradec nad Moravicí o slavnostní oceňování dětí (předškoláků), které
vychází mateřskou školu.
b) neschválila
zařadit mezi městem oceňované významné životní události občanů akt ukončení docházky do
mateřské školy.
c) doporučila
organizovat slavnostní akt pro děti vycházející mateřskou školu z rozpočtu a v režii příslušného
školského zařízení.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

6.44.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 19, v domě s pečovatelskou službou, Smetanova č. p. 694, Hradec
nad Moravicí .
b) uložila
odboru majetku a investic provést korekci nově uzavíraných nájemních smluv na byty v DPS tak, aby
bylo možno přestěhovat nájemníky v souvislosti s velikostí bytu a počtem jeho nájemníků.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury + vedoucí odboru majetku a investic

7.44.2017/RM
Rada města
a) schválila
poskytnutí finančního daru (darovací smlouvu) ve prospěch města Hradec nad Moravicí ve výši 4 000
Kč, účelově určeného na spolufinancování kulturního vyžití členů Klubu seniorů Žimrovice.
b) schválila
poskytnutí finančního daru (darovací smlouvu) ve výši 4 000 Kč pro Klub seniorů Žimrovice, účelově
určeného na spolufinancování návštěvy divadelního představení ve Slezském divadle Opava.
c) zplnomocnila
místostarostu města k podpisu darovacích smluv.
Z: místostarosta města

8.44.2017/RM
Rada města
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vzala na vědomí
rezignaci pana Richarda Vaculy na funkci člena Dotační komise Rady města Hradec nad Moravicí ke
dni 12.6.2017 podanou dne 31.5.2017 na Městský úřad Hradec nad Moravicí.
Z: tajemnice městského úřadu

9.44.2017/RM
Rada města
schválila
vyřazení majetku města podle předloženého a v materiálech pro 44. jednání rady města založeného
návrhu v celkové hodnotě 45643,- Kč.
Z: tajemnice městského úřadu

10.44.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
Informaci o vypovězení smlouvy o zabezpečení ostrahy objektů (MěÚ, ZUŠ a muzeum a Národního
domu) se společností APADO SECURITY s.r.o.,se sídlem Opava, Bílovecká 2411/1,IČ 294 41 781.
Z : tajemnice městského úřadu

11.44.2017/RM
Rada města
a) schválila
výsledek hospodaření za rok 2016 u Technických služeb Hradce nad Moravicí, příspěvková
organizace, kterým je zisk ve výši 223 176,71 Kč a jeho rozdělení takto: do rezervního fondu částku
123 176,71 a do fondu odměn částku 100 000 Kč.
b) schválila
protokol o schvalování řádné účetní závěrky za rok 2016 u Technických služeb Hradce nad Moravicí,
příspěvková organizaci
c) schválila
výsledek hospodaření za rok 2016 u Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, kterým je zisk ve výši 200 301,85 Kč a jeho rozdělení takto: do rezervního fondu částku
200 301,85 Kč
d) schválila
protokol o schvalování řádné účetní závěrky za rok 2016 u Základní školy Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace
e) schválila
výsledek hospodaření za rok 2016 u Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, kterým je zisk ve výši 153 874,77 Kč a jeho rozdělení takto: do rezervního fondu částku
133 874,77 Kč a do fondu odměn částku
20 000 Kč.
f) schválila
protokol o schvalování řádné účetní závěrky za rok 2016 u Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvková organizace
g) schválila
výsledek hospodaření za rok 2016 u Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, kterým je zisk ve výši
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70 327,40 Kč a jeho rozdělení takto: do rezervního fondu částku 70 327,40 Kč.
h) schválila
protokol o schvalování řádné účetní závěrky za rok 2016 u Základní školy a Mateřské školy Žimrovice
i) schválila
výsledek hospodaření za rok 2016 u Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, kterým je zisk ve výši 20 436,93 a jeho rozdělení takto: částku
20 436,93 Kč do rezervního fondu.
j) schválila
protokol o schvalování řádné účetní závěrky za rok 2016 u Městské knihovny a informačního centra
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
Z : tajemnice městského úřadu

12.44.2017/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 3/2017 ve výši 354 000 Kč v příjmech i výdajích.
Z: vedoucí finančního odboru

13.44.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradce nad Moravicí ke dni 31.5.2017, včetně fondů a zůstatků
úvěrů.
Z: vedoucí finančního odboru

14.44.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
nabídku a smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností TextilEco a.s. o umístění a
provozování kontejnerů na sběr použitého textilu a obuvi.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

15.44.2017/RM
Rada města
schválila
Plán odpadového hospodářství města Hradec nad Moravicí pro období 2017 - 2021.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

16.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený znalecký posudek o stanovení ceny motorového vozidla Avia A21 Furgon RZ 3T4 7264.
b) souhlasí
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s prodejem výše uvedeného motorového vozidla za cenu 20 000,- Kč. Správní poplatek za převod
vozidla, ekologickou daň a poplatek za evidenční kontrolu uhradí kupující.
c) uložila
odboru majetku a investic nabídnout k prodeji motorové vozidlo Avia A21 Furgon RZ 3T4 7264 za
cenu uvedenou v bodě b) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

17.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Žimrovice č. p. 61 - výměna střešní krytiny".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Žimrovice č. p. 61 - výměna střešní krytiny" na základě doporučení výběrové
komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče CONCH s.r.o., IČ: 29387302.
Nabídková cena 495 698,- Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností CONCH s.r.o.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností CONCH s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik

18.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "MŠ Kajlovec - rekonstrukce podlah".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "MŠ Kajlovec - rekonstrukce podlah" na základě doporučení výběrové komise o
výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Michal Schaffartzik s.r.o., IČ: 06044492.
Nabídková cena: 155 363,81,- Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Michal Schaffartzik s.r.o.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Michal Schaffartzik s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

19.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "MŠ Kajlovec - rekonstrukce zdravotechniky.
b) rozhodla
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ve veřejné zakázce "MŠ Kajlovec - rekonstrukce zdravotechniky" na základě doporučení výběrové
komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Unicont Opava s.r.o., IČ: 65142756.
Nabídková cena 299 655,18,- Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Unicont Opava s.r.o.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Unicont Opava s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik

20.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázkce "Rekonstukce bytu č. 8 v bytovém domě čp. 590".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce bytu č. 8 v bytovém domě čp. 590" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Michal Schaffartzik s.r.o., IČ: 06044492.
Nabídková cena: 297 608,93,- Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Michal Schaffartzik s.r.o.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Michal Schaffartzik s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : Ing. Josef Hennig, investiční technik

21.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
soupis víceprací na opravu bazénové vany na koupališti.
b) schválila
vícepráce v celkové výši 220 587,92 Kč bez DPH na opravu bazénové vany na koupališti.
c) vzala na vědomí
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností RENESA - stavební
firma, s.r.o. IČ: 62305620.
d) schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností RENESA - stavební
firma, s.r.o. IČ: 62305620.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 dle bodu d) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

22.44.2017/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Oprava povrchu zpevněných ploch ke koupališti".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava povrchu zpevněných ploch ke koupališti" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Držik s.r.o., IČ: 28657454.
Nabídková cena: 596 280,01,- Kč bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Držik s.r.o.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Držik s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

23.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Swietelsky stavební
s.r.o., IČ: 48035599.
b) schválila
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Swietelsky stavební
s.r.o., IČ: 48035599.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 3 dle bodu b) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

24.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o veřejné zakázce "MŠ Jakubčovice - oprava střešní krytiny".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "MŠ Jakubčovice - oprava střešní krytiny" zveřejnit opětovně záměr na výběr
zhotovitele uvedené stavby.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

25.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zpracované položkové rozpočty na opravu dešťové kanalizace Jakubčovice.
b) schválila
opravu dešťové kanalizace pod stávajícím chodníkem (od kaple směr Hlubočec) do výše oceněného
položkového rozpočtu (233 000 Kč vč. DPH).
c) schválila
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opravu kanalizace pod budoucím chodníkem k nové zástavbě (směr Hradec) do výše oceněného
položkového rozpočtu (47 000 Kč vč. DPH).
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

26.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o opravě zdi na ulici Zámecká.
b) odložila
rozhodnutí o realizaci opravy zdi na ulici Zámecká na Zastupitelstvo města dne 26.6.2017.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik

27.44.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění posílení vedení podzemní
přípojky NN 0,4 kV pro CZŠ na pozemku parc.č. KN 1415 k.ú. Hradec nad Moravicí přes pozemek
parc.č. KN 1348 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou
náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Předpokládaný rozsah omezení obecního pozemku věcným břemenem
činí 4 m kabelového vedení a přípojková skříň. 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 : Ing. Josef Hennig, investiční technik

Rada města Hradec nad Moravicí neschválila předložený návrh usnesení.
Citace návrhu usnesení:
„28.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložené písemné materiály, jejichž vypracování uložila rada města na minulé schůzi RM
b) rozhodla
pronajmout nebytové prostory (výstavní místnosti + příslušenství) v 1. NP budovy Národní školy na
Zámecké ulici čp. 313 v Hradci nad Moravicí na pozemku parc.č. 1346 k.ú. Hradec nad Moravicí
Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, IČ: 00849821, na dobu určitou od 1. 7.
2017 do 31. 8. 2020 za cenu nájmu 1,-- Kč za celou dobu nájmu za účelem výuky žáků základní školy.
c) rozhodla
pronajmout nebytové prostory (učebna + integrované sociální zařízení) v 1. NP budovy Národní školy
na Zámecké ul. čp. 313 v Hradci nad Moravicí na pozemku parc.č. 1346 k.ú. Hradec nad Moravicí
Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí, IČ:47813504, za účelem výuky hudby ve všech
oborech a výtvarných předmětů, jakož i dalších uměleckých činností v souladu s odborným
zaměřením ZUŠ formou dodatku č. D1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 617121360/06 ze
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dne 31. 8. 2006. V ostatních ujednáních se nájemní smlouva nemění.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části b) tohoto usnesení a k podpisu dodatku č. D1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor dle části c) tohoto usnesení“.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

29.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace ved. OMI a starosty města o jednání s občany, kterých se prodloužení vodovodního řádů
pro čp. 398, čp. 428 a čp. 458 na ul. Fučíkova, o jednání se zástupci SmVaK Ostrava a.s. ohledně
financování stavby a dále dokončení opravy komunikace Pod Hanuší po rekonstrukci vodovodního
řádu v této lokalitě.
b) rozhodla
zřídit pro a.s. SMVaK Ostrava, se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 45193665,
věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění rekonstrukce vedení vodovodního řádu přes
pozemky p.č. 25 (ostatní plocha), p.č. 30 (ostatní plocha), p.č. 75 (ostatní plocha), p.č. 88/1 (ostatní
plocha), p.č. 89/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 108 (ostatní plocha), p.č. 126 (ostatní plocha) a
p.č. 170 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu
50,-- Kč/m2 bez DPH. Vypracování smlouvy, geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v
KN zajistí a uhradí žadatel.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části b) tohoto usnesení
d) uložila
pokračovat v řešení prodloužení vodovodního řádu v ul. Fučíkova.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

30.44.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vodovodní přípojky a vnějšího domovního
rozvodu vody a zpevněné plochy pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 37 k.ú. Kajlovec ve
vlastnictví žadatele přes pozemek parc.č. 44 a parc.č. 74 k.ú. Kajlovec ve vlastnictví Města Hradec nad
Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000,-- Kč. Současně uzavřít i smlouvu o právu provést stavbu s
tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

31.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí ze dne 25. 5. 2017 na vyřazení
dvou nástěnných odpadkových košů (inv. č. 5790, 5791, pořizovací cena každého 1 677,86 Kč), které
má tato příspěvková organizace svěřeny ve správě městem Hradec nad Moravicí, a to z důvodu
odcizení neznámým pachatelem.
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b) schválila
vyřazení dvou nástěnných odpadkových košů (inv. č. 5790, 5791, pořizovací cena každého 1 677,86
Kč), které má městem Hradec nad Moravicí svěřeny ve správě příspěvková organizace Technické
služby Hradec nad Moravicí.
Z: místostarosta města

32.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, se sídlem Hradec nad Moravicí,
Opavská 228, IČ 751 23 959, ze dne 6. 6. 2017, o schválení čerpání částky ve výši 11 100 Kč z
investičního fondu této příspěvkové organizace na dofinancování nákupu investičního majetku
(nákup užitkového vozidla pro rozvoz obědů).
b) schválila
čerpání částky ve výši 11 100 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Hradec
nad Moravicí, se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská 228, IČ 751 23 959, pro rok 2017 na
dofinancování nákupu investičního majetku (nákup užitkového vozidla pro rozvoz obědů).
Z: místostarosta města

33.44.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace týkající se poskytnutí individuální dotace - daru ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města Hradec
nad Moravicí Základní umělecké škole Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvkové organizaci, se
sídlem Háj ve Slezsku, Nádražní 11, IČ 478 13 539, na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s
vydáním publikace Hradec nad Moravicí a Ludwig van Beethoven.
b) revokovala
své usnesení ze dne 15. 5. 2017, č. 24.43.2017/RM, v části e) tak, že individuální dotace - dar ve výši 5
000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vydáním
publikace Hradec nad Moravicí a Ludwig van Beethoven se poskytuje panu Mgr. Petru Hanouskovi,
bytem Opava, U Náhonu 2430 a nikoli Základní umělecké škole Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku,
příspěvkové organizaci, se sídlem Háj ve Slezsku, Nádražní 11, IČ 478 13 539.
c) vzala na vědomí
žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohučovice, se sídlem Hradec nad Moravicí, Bohučovice
118, IČ 661 44 027, ze dne 6. 5. 2017, o poskytnutí individuální dotace ve výši 8 000 Kč z rozpočtu
města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním oslav výročí 125
let založení SDH Bohučovice, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. 9. 2017.
d) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 8 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí SH ČMS - Sboru
dobrovolných hasičů Bohučovice, se sídlem Hradec nad Moravicí, Bohučovice 118, IČ 661 44 027, na
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním oslav výročí 125 let založení SDH Bohučovice,
které se uskuteční ve dnech 2. a 3. 9. 2017.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle části d) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města

34.44.2017/RM
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Rada města
a) vzala na vědomí
uzavření pojištění vozidla VW Caddy Maxi skříň 1,4 TSI, toho času bez státní poznávací značky, ve
vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, se sídlem Hradec nad
Moravicí, Opavská 228, IČ 751 23 959, u společnosti Česká pojišťovna a.s. v rámci flotilové pojistné
smlouvy města Hradec nad Moravicí s účinností od 9. 6. 2017.
Z: místostarosta města

35.44.2017/RM
Rada města
a) schválila
platový výměr ředitelky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
dle předloženého a v podkladech pro 44. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí založeného
materiálu.
Z: místostarosta města

36.44.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o užívání veřejného prostranství Městečko za účelem provozování předzahrádky
restaurace "U Závíše".
Z: vedoucí odboru majetku a investic

Zpracovala: 15.6.2017, Ing. Hana Vaculová, v.r.

Ověřil : Ing. František Sonnek,v.r.

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

Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k usnesení č. 12.44.2017/RM – rozpočtové opatření č. 3/2017
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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