město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

74.

ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

22. srpna 2022
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.74.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace, IČO 75123959, ze dne
16. 8. 2022, o souhlas s převodem finančních prostředků ve výši 2.700.000 Kč z rezervního fondu
do investičního fondu příspěvkové organizace, za účelem pořízení nového pracovního stroje hákového nakladače kontejnerů.
b) souhlasí
s převodem finančních prostředků ve výši 2.700.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
Technických služeb Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace, IČO 75123959, za účelem pořízení
nového pracovního stroje - hákového nakladače kontejnerů.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
2.74.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
nabídky na dodávku elektřiny na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 do budov ve vlastnictví města.
b) schvaluje
uzavření smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024
se společností eYello CZ, k.s., IČO 25054040, podle předložené a v podkladech pro 74. schůzi rady
města založené nabídky.
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
3.74.2022/RM
Rada města
schvaluje
podmínky pronájmu bytu č. 17 v budově Opavská 197, Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.74.2022/RM
Rada města
schvaluje
kácení 3 ks stromů (bříza bělokorá, modřín opadavý, lípa malolistá) na pozemku p.č. 145/34
v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
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5.74.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, ze dne 25. 7. 2022 o zřízení práva služebnosti
inženýrské sítě - zemního kabelového vedení distribuční sítě NN na pozemcích p.č. 1226/1,
p.č. 1226/11, p.č. 2022/4, p.č. 2023/1, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec
nad Moravicí a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
k žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, ze dne 25. 7. 2022 o zřízení práva
služebnosti inženýrské sítě - zemního kabelového vedení distribuční sítě NN na pozemcích
p.č. 1226/1, p.č. 1226/11, p.č. 2022/4, p.č. 2023/1, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí a o souhlas s umístěním stavby, že trvá na podmínkách daných ve svém
usnesení ze dne 16. 5. 2022, č. 13.69.2022/RM, v části c).
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.74.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana R. B., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, o odkoupení části pozemku p.č. 135/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 45 m2 v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec
nad Moravicí.
b) schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 135/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 45 m2
v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
7.74.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti BENPRO s.r.o., IČO 27796094, na zajištění služeb technického dozoru
investora v rámci stavby "Rekonstrukce budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí".
b) schvaluje
cenovou nabídku společnosti BENPRO s.r.o., IČO 27796094, na zajištění služeb technického dozoru
investora v rámci stavby "Rekonstrukce budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí" ve výši
470.000 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
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8.74.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Ing. arch. Jiří Horák, IČO 12122173, na zajištění služeb
autorského dozoru v rámci stavby "Rekonstrukce budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí".
b) schvaluje
cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Ing. arch. Jiří Horák, IČO 12122173, na zajištění služeb
autorského dozoru v rámci stavby "Rekonstrukce budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí"
ve výši 250.000 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.74.2022/RM
Rada města
schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2022 ve výši
50.000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hradec
nad Moravicí kategorie JPO II.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
Zpracoval: 22. 8. 2022, Mgr. Patrik Orlík, starosta města

Ověřil:
Petr Sonnek v. r.
člen rady města

Mgr. Petr Havrlant v. r.
místostarosta města

Mgr. Patrik Orlík v. r.
starosta města
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