město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

59.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení:
1.59.2021/RM
Rada města
schvaluje
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1011/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 25 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
2.59.2021/RM
Rada města
revokuje
své usnesení ze dne 9. 11. 2021 č. 19.42.202/RM takto: zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění
nadzemního vedení distribuční sítě NN na pozemku p.č. 1231/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
a umístění sloupu na pozemku p.č. 54 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště), to vše
v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035,
za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč (bez DPH) a souhlasí s umístěním stavby. Geometrický plán
a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.59.2021/RM
Rada města
rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost inženýrské sítě spočívající v oprávnění zřízení, provozování, údržby
a oprav splaškové kanalizace pro ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy, IČO
75114194, na pozemku p.č. 89/1 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr) v k. ú. Hradec nad
Moravicí, ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, za jednorázovou náhradu 100 Kč (bez DPH).
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí ČOV a kanalizace Hradec nad
Moravicí – Branka u Opavy, IČO 75114194.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.59.2021/RM
Rada města
schvaluje
plán zimní údržby místních komunikací města Hradec nad Moravicí ze dne 5. 10. 2021 podle
předloženého a v materiálech pro 59. schůzi rady města předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
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5.59.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70984344, ze
dne 18. 10. 2021, o souhlas s využitím finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu
organizace, za účelem pořízení šatních skřínek pro žáky vyššího stupně.
b) souhlasí
s čerpáním finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, za účelem nákupu šatních skříněk pro
žáky vyššího stupně školy.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, starosta města, 18. 10. 2021
Ověřil:
Ing. Jan Lindovský v.r.
člen rady města
Mgr. Petr Havrlant v.r.
místostarosta města
Mgr. Patrik Orlík v.r.
starosta města
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