město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

54.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

12. července 2021
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.54.2021/RM
Rada města
schvaluje
darovací smlouvu mezi dárcem - Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, a obdarovaným město Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru v hodnotě
33.842,48 Kč za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů speciální technikou
a materiálem potřebným pro činnost složek integrovaného záchranného systému při
ochraně obyvatel - elektrocentrálou inventorovou PP2400 Power Smart, ochranným oděvem
jednorázovým CHEMSAFE SHIELD overal (žlutý), rukavicemi chemickými (nitril) Ansel 37-676
a rukavicemi jednorázovými (nitril, 100 ks/bal).
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
2.54.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Zateplení a výměna oken, KD Žimrovice".
b) schvaluje
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Zateplení a výměna oken, KD Žimrovice".
c) schvaluje
prodloužení termínu dokončení díla "Zateplení a výměna oken, KD Žimrovice“ do 20. 8. 2021
z důvodu vyhnízdění ptactva podle požadavku ornitologů.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
3.54.2021/RM
Rada města
rozhoduje
pronajmout část pozemku p.č. 306/1 (ostatní plocha) v k.ú. Hradec nad Moravicí o výměře
96 m2 společnosti Jaromír Agripa s.r.o., IČO 04433319, na dobu určitou od 15. 7. 2021 do 30.
10. 2021 za cenu 2.625 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.54.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxxo, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, o pronájem části pozemku p.č.
1003/3 (orná půda) o výměře 100 m2 v k.ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad
Moravicí za účelem umístění včelínů.
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b) schvaluje
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1003/3 (orná půda) o výměře 100 m2 v k.ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
5.54.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava, IČO 25606468, o pronájem části
pozemku p.č. 930 (trvalý trávní porost) o souhrnné výměře 150 m2 v k. ú. Žimrovice ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí za účelem umístění zařízení staveniště - umístění
unimobuněk a skladování trubního materiálu.
b) schvaluje
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 930 (trvalý trávní porost) o výměře 150 m2 v k.
ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
c) rozhoduje
pronajmout část pozemku p.č. 930 (trvalý trávní porost) o výměře 150 m2 v k. ú. Žimrovice
ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí společnosti POHL CZ, a.s. odštěpný závod Opava,
IČO 25606468, na dobu od 13. 7. 2021 do 11. 8. 2021 za cenu 6.500 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
6.54.2021/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2021 ve výši 750.606 Kč v příjmech i výdajích.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
7.54.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování nového dopravního
automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Bohučovice v max. výši
225.000 Kč, tj. 50 % z dotace poskytnuté příjemci Ministerstvem vnitra - generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.
b) schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování
nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů
Bohučovice.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
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8.54.2021/RM
Rada města
schvaluje
ve vazbě na ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
odměny Romanu Celtovi, řediteli Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvkové
organizace, a PhDr. Mgr. Markétě Beyerové, ředitelce Městské knihovny a informačního
centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 12. 7. 2021

Ověřili:
Mgr. Jan Špička, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r .

Poznámka:
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 12 na MěÚ Hradec
nad Moravicí, Opavská 265.
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