Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

25.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

27. ledna 2020
v pracovně starosty města
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.25.2020/RM
Rada města
schválila
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
v k.ú. Hradec nad Moravicí (Městečko) o výměře 2 100 m2 za účelem parkování osobních aut
a autobusů na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
2.25.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 135/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 104 m2 a části pozemku p.č. 135/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 74
m2, to vše v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města.
b) schválila
záměr města prodat část pozemku p.č. 135/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 104 m2 a část pozemku p.č. 135/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
74 m2, to vše v k. ú. Jakubčovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.25.2020/RM
Rada města
odložila
projednání záměru města prodat část p.č. 1008/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 14 m2 a část pozemku p.č. 1008/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
62 m2, to vše v k. ú. Domoradovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.25.2020/RM
Rada města
rozhodla
zřídit věcné břemeno pro SmVaK Ostrava, a.s., IČ45193665, spočívající ve strpění vedení
ochranného pásma vodovodního řadu na pozemku p.č. 1029/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města v rozsahu 14 m2
za jednorázovou náhradu 12.600 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic

2. strana usnesení RM č. 25

5.25.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Oprava komunikací v roce 2020 - Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava komunikací v roce 2020 - Hradec nad Moravicí" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SILNICE MORAVA
s.r.o., IČ 25357352.
Nabídková cena: 1 562 538,13 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností SILNICE MORAVA
s.r.o., IČ 25357352.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.25.2020/RM
Rada města
schválila
ujednání o ceně tepelné energie a nosných medií na rok 2020 mezi společností Veolia
Energie ČR, a.s., IČ 45193410, a městem Hradec nad Moravicí vztahující se ke smlouvám
č. 41406, 41430 a 53351.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
7.25.2020/RM
Rada města
schválila
přijetí dotace na realizaci projektu: Venkovní učebna přírodopisu a environmentální výchovy
ZŠ Žimrovice do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 16 MAS Opavsko
v max. výši 188.961,65 Kč tj. 95 % z uznatelných nákladů projektu.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
8.25.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost pana Jana Váni, Poděbrady, o poskytnutí individuální dotace na uspořádání
Sportovního dne mládeže s TAJV v Hradci nad Moravicí.
b) neschválila
žádost pana Jana Váni, Poděbrady, o poskytnutí individuální dotace na uspořádání
Sportovního dne mládeže s TAJV v Hradci nad Moravicí.
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Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
9.25.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, z.s., IČ 22868496, o poskytnutí individuální
dotace na pořádání kvalifikačního kola 27. ročníku MČR v mažoretkovém sportu pod záštitou
ČMFS a IFMS, které se koná dne 28. 3. 2020 ve sportovní hale ZŠ v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 40 000 Kč na uspořádání kvalifikačního kola 27. ročníku
MČR v Mažoretkovém sportu dne 28. 3. 2020 v hale ZŠ v Hradci nad Moravicí.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
10.25.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh Školské rady při Základní škole Hradec nad Moravicí na vyhlášení konkurzu
na ředitele(lku) ZŠ Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
b) uložila
místostarostovi města připravit výběrové řízení na obsazení funkce ředitele(lky) Základní
školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, a návrh
na toto výběrové řízení předložit k projednání na radě města dne 17. 2. 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
11.25.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost odboru KČT VHT TJ Opava, z.s. IČ 00495948 o poskytnutí finančního daru a záštity
města nad konáním nejstaršího turistického pochodu v České republice "Bezručova
Moravice" včetně bezplatného poskytnutí prostor pro start pochodu v prostorách
Informačního centra v Národním domu v Hradci nad Moravicí dne 11. 4. 2020.
b) schválila
podle Obecně závazné vyhlášky č. 03/2004 o ocenění a poctách města Hradec nad Moravicí,
převzetí záštity nad konáním 60. ročníku nejstaršího turistického pochodu na území České
republiky "Bezručova Moravice" připravovaným Odborem KČT VHT TJ Opava, z.s.,
IČ 00495948.
c) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč na spolufinancování 60. ročníku nejstaršího
dálkového turistického pochodu v ČR "Bezručova Moravice" odboru KČT VHT TJ Opava, z.s.,
IČ 00495948.
d) souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy podle části c) tohoto usnesení.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
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12.25.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní a Mateřské školy Žimrovice, IČ 70984549, o zapojení se do dotačního
programu Ministerstva životního prostředí - výzva č. 7/2019, který je zaměřen na podporu
rekonstrukcí a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení.
b) souhlasí
s realizací opatření na parcelních číslech 607 a 606/1, města Hradec nad Moravicí v
katastrálním území Žimrovice, na kterých se bude realizovat projekt "Přístav odpočinku, her
i poznání" podávaný v roce 2020 Základní školou a Mateřskou školou Žimrovice, IČ
70984549, do dotační výzvy MŽP č. 7/2019.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
13.25.2020/RM
Rada města
a) schválila
změnu platových tarifů PhDr. Mgr. Markéty Beyerové, ředitelky příspěvkové organizace
Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava; Bc. Gabriely
Lackové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřské škola Hradec nad Moravicí; Mgr. Radky
Očadlíkové, ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí;
Mgr. Davida Šroma, ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice, okres Opava; Romana Celty, ředitele Technické služby Hradec nad Moravicí
příspěvková organizace v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 300/2019 Sb., a to podle
předloženého a v podkladech pro 25. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí založeného
materiálu s účinností od 1. 1. 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
14.25.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČ 7098459, o schválení darovací smlouvy
mezi ní a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ 24231509, se sídlem Vlastislavova
152/4, Praha.
b) schválila
darovací smlouvu mezi společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ 24231509, se sídlem
Vlastislavova 152/4, Praha, jako dárcem a Základní školou a Mateřskou školou Žimrovice,
IČ 7098459, se sídlem Meleček 91, Žimrovice, jejímž předmětem je finanční dar ve výši
2.760 Kč na úhradu nákladů záloh na obědové služby ve prospěch 1 nezletilého dítěte.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
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Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 27. 1. 2020

Ověřil:
Zdeněk Bareš, 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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