Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

56.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

12. března 2018
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.56.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí dle přiloženého a v podkladech
pro 56. radu města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
2.56.2018/RM
Rada města
a) schválila
Smlouvu o reklamní spolupráci mezi městem Hradec nad Moravicí a společností RESPECT,a.s., se
sídlem Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4, IČ: 25146351, ve výši 6 050 Kč s DPH, jejímž
předmětem je prezentace společnosti v průběhu večera na Plese města Hradec nad Moravicí dne 3.
února 2018.
b) schválila
Smlouvu o reklamní činnosti mezi městem Hradec nad Moravicí a společností LAMA energy a.s., se
sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí,IČ: 28262026, ve výši 20 000 Kč bez DPH, jejímž
předmětem je provedení reklamy prostřednictvím reklamních banerů a tiskovin v souvislosti s
konáním Plesu města Hradec nad Moravicí dne 3. února 2018.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
3.56.2018/RM
Rada města

a) schválila
Darovací smlouvu panem Ladislavem Pošíkem, se sídlem Opava-Kateřinky, Holasická 1157/4, PSČ:
747 05, IČ: 73764043 a městem Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí sponzorského
daru, cyklistické výbavy v hodnotě 3 418 Kč na Ples města Hradec nad Moravicí dne 3.2.2018.
b) schválila
Darovací smlouvu mezi společností VICHATO interiéry, se sídlem Mlýnská 186, Žimrovice, 747 41
Hradec nad Moravicí, IČ: 73147320, zastoupenou jednatelem společnosti panem Tomášem Víchou a
městem Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí sponzorského daru ( kamenný
šachovnicový stůl, výrobky ze dřeva) v hodnotě 10 000 Kč na Ples města Hradec nad Moravicí dne
3.2.2018.
c) schválila
Darovací smlouvu mezi Josefem Víchou, Hradecká 29, Žimrovice, Hradec nad Moravicí a městem
Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč na náklady
spojené s konáním Plesu města Hradec nad Moravicí dne 3.2.2018.
d) schválila
Darovací smlouvu mezi společností TQM- holding s.r.o., se sídlem Těšínská 1028/37, 746 01 Opava,
IČ: 49606395 a městem Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
3000 Kč na náklady spojené s konáním Plesu města Hradec nad Moravicí dne 3.2.2018.
e) schválila
Darovací smlouvu mezi společností BENPRO, s.r.o., se sídlem Nádražní 743/40, 74723 Bolatice, IČ:
27796094 a městem Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
2000 Kč na náklady spojené s konáním Plesu města Hradec nad Moravicí dne 3.2.2018.
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f) schválila
Darovací smlouvu mezi společností SB LOGISTIK TRANSPORT s.r.o., se sídlem Opava, Jaktař,
Přemyslovců 486/8, PSČ 747 07,IČ: 25369415 a městem Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši 4000 Kč na náklady spojené s konáním Plesu města Hradec nad
Moravicí dne 3.2.2018.
g) schválila
Darovací smlouvu mezi Kamilem Štenclem, Na Hrobkách 95, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ:
15486907 a městem Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
1000 Kč na náklady spojené s konáním Plesu města Hradec nad Moravicí dne 3.2.2018.
h) schválila
Darovací smlouvu mezi společností LAMA energy a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad
Moravicí, IČ: 28262026 a městem Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
daru ve výši 30 000 Kč na náklady spojené s konáním Plesu města Hradec nad Moravicí dne 3.2.2018.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
4.56.2018/RM
Rada města
a) schválila
přijetí finančního daru ve výši 4 850 Kč od Honebního společenstva Hradec nad Moravicí. Finanční
prostředky budou využity pro místní část města Benkovice.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle části a)tohoto usnesení.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání Zemědělské a dotační komise ze dne 5.2.2018.
b) doporučila
vedení města podat žádost na Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí coby dozorujícímu
orgánu činnosti myslivosti o schválení redukce černé zvěře, která je na k.ú. Hradec přemnožena a
způsobuje místním zemědělcům velké škody.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.56.2018/RM
Rada města
a) schválila
podat žádost na projekt: Dopravní automobil,SDH Žimrovice do programu Dotace pro jednotky SDH
obcí v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.
b) schválila
podat žádost o dotaci na projekt: Dopravní automobil, SDH Domoradovice do programu Dotace pro
jednotky SDH obcí v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.56.2018/RM
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Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Oprava asfaltového povrchu komunikací".
c) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava asfaltového povrchu komunikací" na základě doporučení výběrové
komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SILNICE MORAVA s.r.o.
Nabídková cena: 2.790.858,25 Kč bez DPH.
d) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností SILNICE MORAVA s.r.o.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy dle bodu d) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
__________________________________________________________________________
8.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace opravě kanalizace Jakubčovice v roce 2017.
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a Pavlem Pavelkem.
d) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle části c) tohoto usnesení.
b) schválila
předložený seznam víceprací na stavbě oprava kanalizace Jakubčovice.
Z: Ing. Josef Hennig, investiční technik
9.56.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno – služebnost, spočívající ve strpění vedení plynovodní přípojky pro HUP na
pozemku parc.č. 616/1 k.ú. Hradec nad Moravicí v jeho vlastnictví přes pozemek p.č. 616/3 (ostatní
plocha) k.ú. Hradec nad Moravicí 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
10.56.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění přípojky kanalizace splaškové tlakové,
vodovodní přípojky a zřízení zpevněné plochy vjezdu na pozemek parc.č. 613/20 a 625/36 k.ú. Hradec
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nad Moravicí v jeho vlastnictví přes pozemek parc.č. 613/1 k.ú. Hradec nad Moravicí 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. V příloze předkládáme zákres stavby do katastrální mapy.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
11.56.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
snížit výměru pronajímané části pozemku parc.č. 581/1 k.ú. Hradec nad Moravicí o 58 m2 z důvodu
prodloužení stávající přístupové komunikace k novostavbě rodinného domku), které bylo schváleno
usnesením RM dne 13. 11. 2017 pod bodem 14.51.2017/RM. Současně rozhodla i snížit roční nájem
na Kč 520,-- Kč. Pronájem byl sjednán v nájemní smlouvě č. 6000201215 ze dne 8. 10.2012 včetně
dodatku č. 1 ze dne 5. 5. 2015, jedná se o pronájem části pozemku Společenství vlastníků jednotek
čp. 644 za účelem zahrádkaření.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě dle části a) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic

12.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Hradec nad Moravicí (Městečko) o výměře 2100 m2 za účelem parkování
osobních aut a autobusů.
b) uložila
předložit návrh na pronájem pozemku dle části a) tohoto usnesení k projednání na nejbližší
schůzi Rady města Hradec nad Moravicí.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
13.56.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
pronajmout části pozemků parc.č. 496 (lesní pozemek), parc.č. 503 (ostatní plocha), parc.č. 505
(ostatní plocha), parc.č. 650 (ostatní plocha) a parc.č. 663 (vodní plocha) o celkové výměře 607 m2
vše v k.ú. Žimrovice ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Lesy ČR s.p. pro Město Hradec nad
Moravicí za účelem provozování cyklostezky Žimrovice za cenu nájmu 6.374,-- Kč ročně (10,50 Kč/m2
ročně) na dobu určitou do 31.12.2019.
b) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 1433 (lesní pozemek) o výměře 2 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví ČR s právem hospodaření Lesy ČR s.p. pro Město Hradec nad Moravicí za účelem
provozování cyklostezky Hradec n.Mor. - Kajlovec za cenu nájmu 21,-- Kč ročně (10,50 Kč/m2 ročně)
na dobu určitou do 31.12.2019 s možností dalšího prodloužení po dobu udržitelnosti projektu, tj. do
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31. 12. 2022.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu nájemní smlouvy dle části a) a b) tohoto usnesení.

Z: vedoucí odboru majetku a investic
14.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost pana Jaroslava Demla z firmy DEM-SUR, nakládání s odpady, Hradec nad Moravicí o nové
projednání prodloužení nájemní smlouvy č. 6171201701 ze dne 17. 1. 2017 na část pozemku parc.č.
304/3 k.ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
revokovat své usnesení č. 14.52.2017/RM ze dne 11.12.2017 takto:
rozhodla změnit dobu nájmu, sjednanou v nájemní smlouvě č. 6171201701 ze dne 17. 1. 2017 čl. III
odst.1 na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, jedná se o pronájem části pozemku parc.č.
304/3 k.ú. Hradec nad Moravicí za účelem provozování sběrny druhotných surovin.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě dle části b) tohoto usnesení.
Z: vedoucí odboru majetku a investic
15.56.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění přípojky kanalizace splaškové pro
novostavbu RD na pozemku parc.č. 221 k.ú. Žimrovice v jejich vlastnictví přes pozemek parc.č. 536
k.ú. Žimrovice 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

16.56.2018/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění nové přípojky kanalizace splaškové, nové
vodovodní přípojky a stavební úpravy elektropřípojky pro RD č.p. 38 na pozemku parc.č. 444 k.ú.
Žimrovice v jeho vlastnictví přes pozemek parc.č. 309 k.ú. Žimrovice 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. V příloze
předkládáme situaci stavby a snímek katastrální mapy.
b) zplnomocnila
starostu města k podpisu příslušných smluv dle části a) tohoto usnesení.
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Z: vedoucí odboru majetku a investic
17.56.2018/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace Mgr. Davida Šroma, ředitele Základní školy a Mateřské školy Žimrovice ohledně stavu a
směřování Základní školy a Mateřské školy Žimrovice.
Z: místostarosta města
18.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
oznámení Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, ze dne 23. 2.
2018, zastoupené Bc. Gabrielou Lackovou, ředitelkou, ohledně termínu a místě zápisu k
předškolnímu vzdělávání.
b) vzala na vědomí
oznámení Základní školy a Mateřské školy Žimrovice ze dne 1. 3. 2018, zastoupené Mgr. Davidem
Šromem, ředitelem, ohledně termínu a místě zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Z: místostarosta města
19.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice ze dne 1. 3. 2018 o povolení výjimky z nejvyššího
počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Žimrovice pro školní rok 2018/2019.
b) povolila
Základní škole a Mateřské škole Žimrovice výjimku z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole
Žimrovice pro školní rok 2018/2019 do počtu nejvýše 28 dětí na 1 třídu mateřské školy.
Z: místostarosta města
20.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 22. 2. 2018
o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Hradec nad Moravicí pro školní rok
2018/2019.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
dětí (žáků) v Mateřské škole Hradec nad Moravicí pro školní rok 2018/2019 do počtu nejvýše 25 dětí
na I. třídu mateřské školy a nejvýše 28 dětí na II., III. a IV. třídu mateřské školy.
Z: místostarosta města
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21.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 22. 2. 2018
o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Jakubčovice pro školní rok
2018/2019.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
dětí (žáků) v Mateřské škole Jakubčovice pro školní rok 2018/2019 do počtu nejvýše 28 dětí na 1 třídu
mateřské školy.
Z: místostarosta města
22.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 22. 2. 2018
o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní rok 2018/2019.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní rok 2018/2019 do počtu nejvýše 26 dětí na 1 třídu
mateřské školy.
Z: místostarosta města
23.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 22. 2. 2018
o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Bohučovice pro školní rok
2018/2019.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
dětí (žáků) v Mateřské škole Bohučovice pro školní rok 2018/2019 do počtu nejvýše 28 dětí na 1 třídu
mateřské školy.
Z: místostarosta města
24.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh ředitelky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 27.
2. 2018, na měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019.
b) doporučila
ředitelce Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace stanovit měsíční
úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019 v částce do 400 Kč.
Z: místostarosta města
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25.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
přípis pojišťovny Generali Pojišťovna a.s. ze dne 1. 3. 2018 o odložení škodní události "Zborcení
opěrné zdi na ulici Zámecká v Hradci nad Moravicí (28. 4. 2017)" bez náhrady pojistného plnění.
b) uložila
Odboru majetku a investic Městského úřadu v Hradci nad Moravicí před realizací opravy opěrné zdi
na ulici Zámecká v Hradci nad Moravicí jednat s vlastníky dotčených nemovitých věcí o realizaci a
průběhu opravy.
Z: místostarosta města
26.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace ohledně možnosti úpravy kolektivního pojištění úrazu členů JSDH.
b) rozhodla
rozsah stávajícího kolektivního pojištění úrazu členů JSDH neupravovat.
Z: místostarosta města
27.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis ze zasedání Dotační komise Rady města Hradec nad Moravicí ze dne 6. 3. 2018 spolu s návrhem
na poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného Dotačního
programu města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro
občanskou veřejnost na rok 2018.
b) schválila
poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného Dotačního programu
města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou
veřejnost na rok 2018 formou veřejnoprávních smluv podle předloženého a v materiálech pro 56.
schůzi Rady města Hradec nad Moravicí založeného návrhu.
Z: místostarosta města
28.56.2018/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku Spolek Hrdinové ze dne 6. 2. 2018 o poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč z
rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním akce
"Závod KILPI HEROES RACE", která se uskuteční dne 9. 6. 2018.
b) neschválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku Spolek
Hrdinové formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním akce
"Závod KILPI HEROES RACE", která se uskuteční dne 9. 6. 2018.
c) vzala na vědomí
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žádost pana Romana Vavryse (SDH okrskový aktiv II, Hradec nad Moravicí, ze dne 7. 2. 2018, o
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním florianské mše, která se uskuteční dne 13. 5. 2018.
d) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí panu Romanu
Vavrysovi (SDH okrskový aktiv II, Hradec nad Moravicí) formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním florianské mše, která se uskuteční dne 13. 5. 2018.
e) vzala na vědomí
žádost pobočného spolku Matice slezská, pobočný spolek v Hradci nad Moravicí ze dne 21. 2. 2018 o
poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na činnost
Matice slezské v roce 2018.
f) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 10 500 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí pobočnému
spolku Matice slezská, pobočný spolek v Hradci nad Moravicí formou veřejnoprávní smlouvy na
činnost Matice slezské v roce 2018.
g) vzala na vědomí
žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jakubčovice ze dne 21. 2. 2018 o
poskytnutí individuální dotace ve výši 17 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na projekt
"Celoroční systematická sportovní činnost mladých hasičů Jakubčovice" v období od dubna do
prosince roku 2018.
h) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jakubčovice formou veřejnoprávní smlouvy na projekt
"Celoroční systematická sportovní činnost mladých hasičů Jakubčovice" v období od dubna do
prosince roku 2018.
ch) vzala na vědomí
žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Hradec nad Moravicí ze dne 26.
2. 2018 o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na
rekonstrukci včelařského domu v Hradci nad Moravicí.
i) rozhodla
předložit žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Hradec nad Moravicí
ze dne 26. 2. 2018 o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí na rekonstrukci včelařského domu v Hradci nad Moravicí k projednání Zastupitelstvu města
Hradec nad Moravicí.
j) vzala na vědomí
žádost pobočného spolku Český kynologický svaz ZKO Hradec nad Moravicí - 111 ze dne 28. 2. 2018 o
poskytnutí individuální dotace ve výši 28 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na činnost
pobočného spolku Český kynologický svaz ZKO Hradec nad Moravicí - 111 v roce 2018.
k) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí pobočnému
spolku Český kynologický svaz ZKO Hradec nad Moravicí - 111 formou veřejnoprávní smlouvy na
činnost pobočného spolku Český kynologický svaz ZKO Hradec nad Moravicí - 111 v roce 2018.
l) vzala na vědomí
žádost pana JUDr. Karla Valuška (Tenisový klub seniorů Hradec nad Moravicí) ze dne 28. 2. 2018 o
poskytnutí individuální dotace ve výši 7 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním 11. ročníku dvou otevřených tenisových turnajů.
m) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí panu JUDr.
Karlu Valuškovi (Tenisový klub seniorů Hradec nad Moravicí) formou veřejnoprávní smlouvy na
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním 11. ročníku dvou otevřených tenisových turnajů.
n) vzala na vědomí
žádost spolku Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, z.s., ze dne 4. 3. 2018 o poskytnutí individuální
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dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na úhradu nákladů vzniklých v
pořádáním akce "Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu (kvalifikační kolo)", která se uskuteční dne
14. 4. 2018.
o) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku
Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, z.s. formou veřejnoprávní smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s pořádáním akce "Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu (kvalifikační kolo)",
která se uskuteční dne 14. 4. 2018.
Z: místostarosta města

Zpracovala: Jana Pastyříková, 15.3.2018

Ověřil:

Ing. František Sonnek, člen rady města, 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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