Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

52.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.52.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v
podkladech pro 52. schůzi rady města Hradec nad Moravicí založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
2.52.2017/RM
Rada města
a) projednala
činnost členů Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, která je vykonávána nad rámec
povinností především ve dnech pracovního klidu, za období červenec - listopad 2017.
b) schválila
poskytnutí finančního daru neuvolněným členům Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
kteří vykonávají činnost nad rámec svých povinností především ve dnech pracovního klidu
(období červenec - listopad 2017), podle přiloženého a v materiálech pro 52. schůzi Rady města
Hradec nad Moravicí založeného materiálu.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu darovacích smluv podle části b) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o záměru zhotovení (obnovení) orientačního systému pro návštěvníky města Hradec
nad Moravicí.
b) schválila
vyhlášení poptávkového řízení na zhotovení orientačního systému města typu "ježek" ve dvou
variantách - bez osvětlení a s LED osvětlením.
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
4.52.2017/RM
Rada města
a) projednala
smlouvu o výpůjčce mezi Městem Hradec nad Moravicí a SH ČSM - Sborem dobrovolných hasičů
Benkovice.
b) schválila
smlouvu o výpůjčce mezi Městem Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, DIČ: 00300144, se sídlem
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí jako půjčitelem na straně jedné a SH ČMS - Sborem
dobrovolných hasičů Benkovice, IČ: 66738334, se sídlem Benkovice 60, 747 41 Hradec nad
Moravicí, jako vypůjčitelem na straně druhé.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
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5.52.2017/RM
Rada města
a) projednala
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 05.10.2010.
b) schválila
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 05.10.2010 mezi
ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 27257843 na jedné smluvní
straně a Městem Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ:
00300144 na druhé smluvní straně.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
______________________________________________________________________________________________________________
6.52.2017/RM
Rada města
a) projednala
návrh Dohody o způsobu vyrovnání a o náhradě škody způsobené poškozením fasády hasičské
zbrojnice v Hradci nad Moravicí sprejovým nástřikem.
b) nesouhlasí
s Dohodou o způsobu vyrovnání a o náhradě škody způsobené poškozením fasády hasičské
zbrojnice na ulici Gudrichova v Hradci nad Moravicí sprejovým nástřikem.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
7.52.2017/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o příspěvek na realizaci projektu: Prodloužení chodníku podél silnice I/57,
Hradec nad Moravicí – od křižovatky s ul. Podolská po křižovatku s ul. K. H. Borovského na SFDI
pro financování opatření ke zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace pro rok 2018.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
8.52.2017/RM
Rada města
schválila
podaní žádosti o dotaci na projekt: Kouzelný svět filmových pohádek, Hradec nad Moravicí do
Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
9.52.2017/RM
Rada města
a) revokovala
bod č. 8.51/2017/RM, písmeno b) ze dne 13. 11. 2017.
b) vzala na vědomí
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v bytovém domě č.p. 590, Lidická ul., Hradec nad Moravicí
dle Zápisu o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k pronájmu bytu ze dne 1.
11. 2017.
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Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
10.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zpracovaný položkový rozpočet na opravu části komunikace na parcele č. 196/1, k.ú. Benkovice.
b) nedoporučila
zastupitelstvu města zahrnout opravu komunikace do rozpočtu města na rok 2018.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
11.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zpracovaný položkový rozpočet na opravu komunikace na parcele č. 74/1, k.ú. Bohučovice.
b) nedoporučila
zastupitelstvu města zahrnout opravu komunikace do rozpočtu města na rok 2018.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
12.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o průběhu investičních akcí:
a) zateplení a výměna oken bytového domu č.p. 197, Hradec nad Moravicí - II. etapa,
b) oprava povrchu zpevněných ploch ke koupališti,
c) oprava kanalizace Jakubčovice,
d) rekonstrukce chodníků v obci Jakubčovice,
e) oprava kanalizace pod prodlouženým chodníkem na začátku obce Jakubčovice.
b) schválila
předložený seznam víceprací ve výši 78 727,59 Kč bez DPH na stavbě: Zateplení a výměna oken
bytového domu č.p. 197, Hradec nad Moravicí - II. etapa, formou dotatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
c) schválila
předložený seznam víceprací č. 2 ve výši 573 857 Kč bez DPH na stavbě: Oprava povrchu
zpevněných ploch ke koupališti, formou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
d) schválila
předložený seznam víceprací ve výši 68 209,40 Kč bez DPH + 8 551 Kč bez DPH na stavbě:
Oprava kanalizace Jakubčovice, formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
e) schválila
předložený seznam víceprací ve výši 192 963,75 Kč bez DPH na stavbě: Rekonstrukce chodníků
v obci Jakubčovice, formou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
f) schválila
předložený seznam víceprací ve výši 98 441,50 Kč bez DPH na stavbě: Oprava kanalizace pod
prodlouženým chodníkem na začátku obce Jakubčovice, formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
13.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dodatek č. 03/2017 ke směrnici o zadávání veřejných zakázek.
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b) schválila
dodatek č. 03/2017 ke směrnici o zadávání veřejných zakázek.
c) vzala na vědomí
směrnici č. 05/2016 ve znění dodatků č. 01/2017, č. 02/2017 a č. 03/2017, kterou se stanovují
zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
14.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost pana Jaroslava Demla z firmy DEM-SUR, nakládání s odpady, Hradec nad Moravicí o
prodloužení nájemní smlouvy č. 6171201701 ze dne 17. 1. 2017 na část pozemku parc.č. 304/3
v k.ú. Hradec nad Moravicí
b) rozhodla
neprodloužit stávající nájemní smlouvu č. 6171201701 ze dne 17. 1. 2017 na pronájem části
pozemku parc. č. 304/3 v .ú. Hradec nad Moravicí a ukončit nájem ke dni 31. 12. 2017.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
15.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o zaslání písemného dotazu vlastníkům pozemků u hřbitova v Jakubčovicích za
účelem odkoupení části pozemků v jejich vlastnictví městem pro rozšíření hřbitova a zřízení
parkovacích míst.
b) uložila
předložit k projednání návrh na vykoupení případně darování pozemků dle části a) tohoto
usnesení s vyjádřením vlastníků na únorovém jednání ZM.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
16.52.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce Děčín, a.s. právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení podzemní
přípojky NN pro novostavbu RD na pozemku parc.č. KN 37/2 k.ú. Kajlovec přes pozemek parc.č.
KN 44 (ostatní plocha) v k.ú. Kajlovec ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za jednorázovou
náhradu 5.000,00 Kč bez DPH. Předpokládaný rozsah omezení obecního pozemku věcným
břemenem činí v délce 7 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
17.52.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění přístupu a příjezdu, odstupu a odjezdu
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k nově vzniklému pozemku parc.č. 2117/2 v k.ú. Hradec nad Moravicí, který bude v jeho
vlastnictví, přes pozemky parc.č. 2121/11 (trvalý travní porost) a parc.č. 2119 (trvalý travní
porost) vše v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 100,-- Kč.
Vypracování geometrického plánu, správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí město
Hradec nad Moravicí.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
18.52.2017/RM
Rada města
a) odložila
projednání záměru města předat do výpůjčky pozemky parc.č. 1112/1 (ostatní plocha, zeleň) o
výměře 76 m2, 1115 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 109 m2, 1118 (ostatní plocha, zeleň) o
výměře 75 m2, 1121 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 91 m2, 1124 (ostatní plocha, zeleň) o
výměře 72 m2, 1127 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 88 m2, 1130 (ostatní plocha, zeleň) o
výměře 67 m2, 1133 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 83 m2, 1136 (ostatní plocha, zeleň) o
výměře 70 m2, 1139 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 84 m2, 1142 (ostatní plocha, zeleň) o
výměře 64 m2, 1145 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 80 m2 a 1148 (ostatní plocha, zeleň) o
výměře 64 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) uložila
písemně oslovit vlastníky ostatních řadových domů v lokalitě Na Tylovách se žádostí o sdělení
způsobu narovnání užívání předzahrádek (obecních pozemků).
Z: vedoucí odboru majetku a investic
19.52.2017/RM
Rada města
a) rozhodla
vypovědět Smlouvu o poskytnutí daňového poradenství uzavřenou mezi městem Hradec nad
Moravicí a Ing. Jiřím Turoněm, IČ: 47173548 ze dne 24.2.2012 v souladu s ustanovením článku
VI. Závěrečná ustanovení, odst. 1 této smlouvy.
b) rozhodla
vypovědět Smlouvu o poskytnutí daňového a účetního poradenství uzavřenou mezi městem
Hradec nad Moravicí a Ing. Jiřím Turoněm, IČ: 47173548 ze dne 30.3.2005 v souladu s
ustanovením článku VI. Závěrečná ustanovení, odst.1 této smlouvy.
c) rozhodla
vypovědět Smlouvu o výkonu kontrolní činnosti uzavřenou mezi městem Hradec nad Moravicí a
Ing . Jiřím Turoněm, IČ: 47173548 ze dne 15.1.2015 v souladu s ustanovením článku VI.
Závěrečná ustanovení, odst. 1 této smlouvy.
Z: tajemnice městského úřadu
20.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ze dne 4.12.2017 o udělení souhlasu s umístěním sídla neziskové organizace Asociace
neziskových základních organizací, technických sportů a činností České republiky, pobočný
spolek Opava, IČ: 47815086, č.o.80034 na adrese Opavská 197, 747 41 Hradec nad Moravicí.
b) souhlasí
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jako vlastník nemovitosti s umístěním sídla neziskové organizace Asociace neziskových
základních organizací, technických sportů a činností České republiky, pobočný spolek Opava, IČ:
47815086, č.o.80034 na adrese Opavská 197, 747 41 Hradec nad Moravicí.
Z : tajemnice městského úřadu
21.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zprávu o stavu vymáhání pohledávek vzniklých z titulu neuhrazených přestupků zpracovanou
společností Logicall Česká republika, s.r.o., Krnov a doporučení dalšího postupu a rizik.
b) schválila
odpis pokuty za přestupek (sp.zn. R 68/12) uložené rozhodnutím Komise k projednávání
přestupku města Hradec nad Moravicí ve výši 1500,- Kč z důvodu neekonomické
vymahatelnosti.
c) schválila
odpis pokuty za přestupek (sp.zn. R 56/12) uložené rozhodnutím Komise k projednávání
přestupku města Hradec nad Moravicí ve výši 1000,- Kč z důvodu neekonomické
vymahatelnosti.
d) schválila
odpis pokuty ve výši 3000,- Kč a nákladů řízení ve výši 1000,-Kč za přestupek (sp.zn. R 11/12)
uložených rozhodnutím Komise k projednávání přestupku města Hradec nad Moravicí z důvodu
neekonomické vymahatelnosti.
e) schválila
odpis pokuty ve výši 300,- Kč a nákladů řízení ve výši 500,- za přestupek (sp.zn. R 41/12)
uložených rozhodnutím Komise k projednávání přestupku města Hradec nad Moravicí z důvodu
neekonomické vymahatelnosti.
f) schválila
odpis pokuty za přestupek (sp.zn. R 25,26/10) uložené rozhodnutím Komise k projednávání
přestupku města Hradec nad Moravicí ve výši 3000,- Kč z důvodu neekonomické
vymahatelnosti.
g) schválila
odpis pokuty ve výši 2000,- Kč a nákladů řízení ve výši 1000,- Kč za přestupek (sp.zn. R 22/14)
uložených rozhodnutím Komise k projednávání přestupku města Hradec nad Moravicí z důvodu
neekonomické vymahatelnosti.
h) schválila
odpis pokuty za přestupek (sp.zn. R 37/13) uložené rozhodnutím Komise k projednávání
přestupku města Hradec nad Moravicí ve výši 3000,- Kč z důvodu neekonomické
vymahatelnosti.
ch) schválila
odpis pokuty za přestupek (sp.zn. R 44/06) uložené rozhodnutím Komise k projednávání
přestupku města Hradec nad Moravicí ve výši 2000,- Kč z důvodu neekonomické
vymahatelnosti.
i) schválila
odpis pokuty za přestupek (sp.zn. R 58/13) uložené rozhodnutím Komise k projednávání
přestupku města Hradec nad Moravicí ve výši 3000,- Kč z důvodu neekonomické
nevymahatelnosti.
j) schválila
odpis pokuty ve výši 3000,- Kč a nákladů řízení ve výši 1000,- Kč za přestupek (sp.zn. R 8/12)
uložených rozhodnutím Komise k projednávání přestupku města Hradec nad Moravicí z důvodu
neekonomické vymahatelnosti.
k) schválila
odpis pokuty za přestupek (sp.zn. R 60/12) uložené rozhodnutím Komise k projednávání
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přestupku města Hradec nad Moravicí ve výši 1000,- Kč z důvodu neekonomické
vymahatelnosti.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
22.52.2017/RM
Rada města
schválila
výplatu finanční kompenzace nákladů na elektřinu při provozu tlakové splaškové kanalizační
přípojky za rok 2017 finančním darem v celkové výši 29 000 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
23.52.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
zůstatky bankovních účtů města Hradec nad Moravicí ke dni 30.11.2017, včetně zůstatků úvěrů
a půjček.
Z: vedoucí finančního odboru
24.52.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
odpis pohledávek evidovaných v účetnictví města jako poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v
celkové výši 13 901 Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
25.52.2017/RM
Rada města
a) schválila
rozpočtové opatření č. 10/2017 v celkové výši 216 800 Kč.
b) vzala na vědomí
podané informace o použití rozpočtové rezervy z kapitoly starosty v roce 2017.
Z: vedoucí finančního odboru
26.52.2017/RM
Rada města
a) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 u příspěvkové organizace Městská knihovna
a informační centrum, okres Opava, příspěvková organizace.
b) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 u příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Žimrovice.
c) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 u příspěvkové organizace Mateřská škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
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d) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 u příspěvkové organizace Základní škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
e) schválila
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 u příspěvkové organizace Technické služby
Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace.
Z: vedoucí finančního odboru
27.52.2017/RM
Rada města
a) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum, okres Opava,
příspěvková organizace na rok 2018
b) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum,
okres Opava, příspěvková organizace, na rok 2018 ve výši 2 456 830 Kč, včetně odpisového
plánu na rok 2018. Z této částky je výše 2 830 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2018.
c) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum, okres Opava,
příspěvková organizace, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2018 ve výši 2 830 Kč, částka se
rovná výši odpisů.
d) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace na rok 2018
e) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, na rok 2018 ve výši 4 392 913,12 Kč, včetně odpisového
plánu na rok 2018. Z této částky je výše 1 392 913,12 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2018.
f) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, odvod do rozpočtu zřizovatel na rok 2018 ve výši 1 392 913,12 Kč, částka se rovná
výši odpisů.
g) schválila
rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace na rok 2018.
h) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, na rok 2018 ve výši 2 675 430 Kč, včetně odpisového
plánu na rok 2018. Z této částky je výše 425 430 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2018.
ch) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, odvod do rozpočtu zřizovatel na rok 2018 ve výši 425 430 Kč, částka se rovná výši
odpisů.
i) schválila
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, na rok 2018.
j) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice , na rok 2018 ve výši 992 000 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2018. Z této částky
je výše 128 000 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2018.
k) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, odvod do rozpočtu
zřizovatel na rok 2018 ve výši 128 000 Kč, částka se rovná výši odpisů.
l) schválila
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rozpočet příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace na rok 2018
m) doporučila
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí,
příspěvková organizace ve výši 7 207 531 Kč, včetně odpisového plánu na rok 2018. Z této
částky je výše 430 531 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2018.
n) doporučila
uložit příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace,
odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2018 ve výši 430 531 Kč, částka se rovná výši odpisů.
Z: vedoucí finančního odboru
28.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dopis od Osadního výboru Domoradovice ze dne 30.11.2017 ve věci Priority investic obce
Domoradovice pro rok 2018.
b) doporučila
předložit na prosincové zasedání zastupitelstva města návrh na zařazení požadovaných
investičních akcí uvedených v dopise Osadního výboru Domoradovice ze dne 30.11.2017 do
rozpočtu města na rok 2018:
a) kulturní dům 2 000 000,- Kč
b) oplocení hřiště 100 000,- Kč
c) projekt technické infrastruktury 200 000,- Kč.
Z: vedoucí finančního odboru
29.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zapůjčení obrazů a sochy z pozůstalosti po sochaři Vincenci Havlovi v majetku města
podanou dne 29.11.2017 na městský úřad.
b) odložila
do příštího jednání rady města rozhodnutí o výpůjčce na 10 ks uměleckých děl Vincence Havla
za účelem výstavy děl Vincence Havla v jeho domě v Hradci nad Moravicí.
c) pověřila
Mgr. Petra Havrlanta přípravou smlouvy a oceněním děl.
Z: starosta města
30.52.2017/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o finanční podpoře spolkové a jiné činnosti městem Hradec nad Moravicí v roce 2017.
Z: místostarosta města
31.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o žádostech Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
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organizace o schválení přijetí darů.
b) souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 4 000 Kč Mateřskou školou Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkovou organizací na základě darovací smlouvy. Přijatý finanční dar bude použit na
předškolní vzdělávání (hračky, pomůcky).
c) souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 600 Kč Mateřskou školou Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkovou organizací na základě darovací smlouvy. Přijatý finanční dar bude použit pro
účely předškolního vzdělávání.
d) souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 500 Kč Mateřskou školou Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkovou organizací , na základě darovací smlouvy. Přijatý finanční dar bude použit na
předškolní vzdělávání.
Z: místostarosta města
32.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, se sídlem Bartošovice, Bartošovice 146, IČ 476 57 901,
ze dne 27. 11. 2017, o poskytnutí individuální dotace do částky 3 000 Kč z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí na záchranu volně žijících živočichů - provoz záchranné stanice pro
poraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy v roce 2018.
b) schválila
poskytnutí daru ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku ZO ČSOP Nový
Jičín 70/02, se sídlem Bartošovice, Bartošovice 146, IČ 476 57 901.
c) vzala na vědomí
žádost pana Svatopluka Tomčíka, bytem Hradec nad Moravicí, ze dne 30. 11. 2017, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 4 500 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s pořádáním akce Florbalový vánoční turnaj, která se uskuteční dne 16.
12. 2017.
d) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 955 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí panu
Svatoplukovi Tomčíkovi, bytem Hradec nad Moravicí, na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti
s pořádáním akce Florbalový vánoční turnaj, která se uskuteční dne 16. 12. 2017.
Z: místostarosta města
33.52.2017/RM
Rada města
schválila
vyřazení majetku města podle předloženého a v materiálech pro 52. Schůzi Rady města Hradec
nad Moravicí založeného návrhu v celkové hodnotě 197 869,59 Kč.
Z: tajemnice městského úřadu
34.52.2017/RM
Rada města
schválila
smlouvu o výpůjčce mezi městem Hradec nad Moravicí a příspěvkovou organizací Mateřská
škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, jejímž předmětem je výpůjčka venkovní tabule včetně
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úchytu, balanční prvek "Jezevčík", krmítko pro ptáky a nádrž na dešťovou vodu o objemu 520 l,
to vše v pořizovací hodnotě 25 871 Kč.
Z : místostarosta města
35.52.2017/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o realizaci dopravně - technického opatření v obci Žimrovice.
b) uložila
projednat žádost o umístění fixního radarového zařízení na stávající sloupy elektrického vedení
nebo veřejného osvětlení a žádost o instalaci rychlostního semaforu v lokalitě vjezdu do místní
části Žimrovice ze západní strany ve směru od místní části Domoradovice na Krajském úřadě odboru dopravy a chytrého regionu.
c) uložila
zpracovat projektovou dokumentaci na zřízení chodníku v místní části Žimrovice od mostu na
Meleček směrem do Domoradovice k zástavbě rodinných domků.
Z : Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic

Zpracovala: 15.12.2017, Ing. Hana Vaculová
Ověřil:
Ing. František Sonnek, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
Josef Vícha, starosta města, v.r.

Příloha k usnesení č. 25.52.2017/RM: Rozpočtové opatření č. 10/2017

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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