město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

53.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,

konané dne

1. července 2021

v budově Babinec, Podolská 308 v Hradci nad Moravicí.

Přijatá usnesení:

1.53.2021/RM
Rada města
souhlasí
s přechodem nájmu k bytu č. 6, Opavská 265, Hradec nad Moravicí na paní LXXX, bytem xxxxx, z
důvodu úmrtí nájemce xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, s kterým sdílela společnou
domácnost.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
2.53.2021/RM
Rada města
rozhoduje
stanovit v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Hradec nad Moravicí
zařazených do Městského úřadu Hradec nad Moravicí takto:
Počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu je 21 osob, přičemž v tomto
počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou; uvedený počet
se dále člení ve struktuře městského úřadu:
- kancelář starosty města 6 zaměstnanců, z toho oddělení výstavby a územního plánování 4
zaměstnanci,
- odbor majetku a investic 6 zaměstnanců,
- odbor financí 5 zaměstnanců, a
- odbor vnitřních věcí a kultury 4 zaměstnanci.
Počet zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
zařazených do městského úřadu není omezen.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
3.53.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost podnikající fyzické osoby Jiřího Dudyse, IČO 76001776, o prodloužení termínu dokončení díla
"Renovace venkovních dřevěných prvků rozhledny Šance v Jakubčovicích".
b) schvaluje
prodloužení termínu dokončení díla "Renovace venkovních dřevěných prvků rozhledny Šance v
Jakubčovicích" o 14 kalendářních dní.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
4.53.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis méněprací na stavbě "Vestavba bezbariérového výtahu do budovy č.p. 197 v Hradci
nad Moravicí".
b) schvaluje
předložený soupis méněprací na stavbě "Vestavba bezbariérového výtahu do budovy č.p. 197 v Hradci
nad Moravicí".
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
5.53.2021/RM

Rada města
schvaluje
volební řád pro volbu členů Školské rady při Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizaci, IČO 70984344, z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
6.53.2021/RM
Rada města
jmenuje
paní Ing. Janu Štenclovou a paní Mgr. Hanu Novákovou Sonnkovou členy Školské rady při Základní
škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci, IČO 70984344, s účinností od 2. 7.
2021.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 1. 7. 2021

Ověřili:
Ing. Drahomíra Hertlová, členka rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.

