Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

23.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

18. prosince 2019
v pracovně starosty města
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.23.2019/RM
Rada města
předala
v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, panu Michalu Marošovi, osvědčení o nastoupení do funkce
člena Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
2.23.2019/RM
Rada města
a)vzala na vědomí
neuveřejnění příspěvku Vzpomínky na listopadové události 1989 v Hradeckých novinách č. 6/2019.
b) rozhodla
, že respektuje rozhodnutí Komise pro zpravodaj města Hradecké noviny (redakční rady zpravodaje)
neuveřejnit příspěvek uvedený v části a) tohoto usnesení.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.23.2019/RM
Rada města
a) schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Parky a řemesla naších předků v česko-polském
pohraničí do Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu
Silesia.
b) schválila
Dohodu o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, projekt: Parky a řemesla našich
předků v česko-polském pohraničí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.23.2019/RM
Rada města
schválila
výši platby za uložení stavební suti v omezeném množství na sběrném dvoře města Hradec nad
Moravicí dle předloženého a v podkladech pro 23. schůzi rady města založeného cenového návrhu.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
5.23.2019/RM
Rada města
a) projednala
žádost ze dne 28.11.2019 provozovat kulturní sál v obci Žimrovice včetně souvisejících prostor.
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b) odložila
projednání žádosti uvedené v části a) tohoto usnesení.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
6.23.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o změnu využití nebytových prostor v budově č.p. 61 v Žimrovicích.
b) schválila
záměr města vypůjčit nebytové prostory v budově č.p. 61 v Žimrovicích.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
7.23.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění
podzemního vedení distribuční sítě NN k pozemku p.č. 477/16 přes pozemky p.č. 1199/2 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) a p.č. 1188/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města,
to vše v k. ú. Jakubčovice.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN k pozemku p.č.
477/16 přes pozemky p.č. 1199/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 1188/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) ve vlastnictví města, to vše v k. ú. Jakubčovice pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, za jednorázovou náhradu 3.600 Kč (bez DPH). Geometrický plán a správní poplatek za
zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
8.23.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění
nadzemního vedení distribuční sítě NN k pozemku p.č. 1130/10 přes pozemek p.č. 1537 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Bohučovice ve vlastnictví města.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění nadzemního vedení distribuční sítě NN přes pozemek
p.č. 1537 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Bohučovice ve vlastnictví města, pro ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, za jednorázovou náhradu 77.460 Kč (bez DPH). Geometrický plán a
správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.23.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zřízení práv služebnosti spočívajících ve strpění uložení vodovodní přípojky a přípojky
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splaškové kanalizace pro novostavbu prodejny květin s bytem na pozemku p.č. 893/3 v k. ú. Hradec
nad Moravicí na pozemcích p.č. 893/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 833/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města a o souhlas s
umístěním staveb.
b) rozhodla
zřídit věcná břemena spočívající ve strpění uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
pro novostavbu prodejny květin s bytem na pozemku p.č. 893/3 v k. ú. Hradec nad Moravicí na
pozemcích p.č. 893/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 833/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 4.050
Kč. Současně uzavřít i dohodu o umístění staveb s tím související. Geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.23.2019/RM
Rada města
schválila
záměr města prodloužit dobu nájmu části pozemku p.č. 663 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1
000 m2, sjednaného nájemní smlouvou č. 6171201849 ze dne 5. 6. 2018, o jeden rok, tj. do 31. 12.
2020 a pozemků p.č. 664/1, p. č. 664/2 a p.č. 664/3, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí, sjednaného
nájemní smlouvou č. 6000201904 ze dne 30. 5. 2019, do 31. 12. 2020.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.23.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1008/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 14 m2
a části pozemku p.č. 1008/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 62 m2, to vše v k. ú.
Domoradovice ve vlastnictví města.
b) neschválila
záměr 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
12.23.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (č. 1022C19/22) pro město
Hradec nad Moravicí na pozemku p.č. 407, p.č. 408/12 vše v k. ú. Domoradovice.
b) rozhodla
zřídit věcné břemeno – služebnost pro město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění
vodovodního řádu na pozemcích p.č. 407, p.č. 408/12 vše v k.ú. Domoradovice a kanalizačního řádu
na pozemku p.č. 408/12 v k. p. Domoradovice, to vše ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774 za jednorázovou náhradu 3.000 Kč.
Současně uzavřít i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování v KN uhradí město Hradec nad Moravicí.
4. strana usnesení RM č. 23/2019

Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
13.23.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost MAS Opavsko, IČ 27023818, ze dne 10. 12. 2019, týkající se schválení drobných úprav v
budově Národní školy v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
úpravy budovy Národní školy pod body:
a) instalace lehkých dělících příček,
b) výměna osvětlení,
c) zpřístupnění el. zásuvky v zahradě pro nabíjení služebního automobilu,
žádosti uvedené v části a) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.23.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
poptávkové řízení "Zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace Nádražní v Hradci
nad Moravicí včetně opravy chodníku a výměny kanalizačního potrubí".
b) neschválila
cenovou nabídku společnosti DOPRAPLAN s.r.o., IČ 05411572, na zpracování projektové
dokumentace na opravu komunikace Nádražní v Hradci nad Moravicí včetně opravy chodníku a
výměny kanalizačního potrubí.
c) rozhodla
předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy řešení křižovatky ul. Nádražní a ul. Pod Hanuší
v Hradci nad Moravicí zpracované v minulosti.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.23.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
poptávkové řízení "Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v lokalitě Na
Tylovách".
b) schválila
cenovou nabídku společnosti RSE Project s.r.o., IČ 29398266, na zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci komunikace v lokalitě Na Tylovách.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností RSE Project s.r.o., IČ
29398266.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
16.23.2019/RM
Rada města
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projednala
sdělení týkající se pozemku u chaty č.e. 116 v chatovišti obora v Žimrovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
17.23.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený soupis více/méněprací na stavbě Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad Moravicí.
b) schválila
předložený soupis více/méněprací na stavbě Multifunkční hřiště, ZŠ Hraec nad Moravicí.
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností sport cité +
s.r.o., IČ 04929845, jimž dojde ke snížení ceny o dílo 206 013,94 kč bez DPH (249 276,86 Kč) .
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
18.23.2019/RM
Rada města
a) rozhodla
vyhlásit Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových
aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2020.
b) schválila
pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci Dotačního programu
na rok 2020 včetně jejich příloh podle předloženého a v materiálech pro 23. schůzi rady města
založeného materiálu.
c) schválila
bodové hodnocení kritérií pro posuzování žádostí podaných v rámci Dotačního programu pro rok
2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.23.2019/RM
Rada města
schválila
ve vazbě na ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výši
odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Hradec nad Moravicí za období od 1. 7.
2019 do 17. 12. 2019.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
20.23.2019/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 10/2019.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
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Zpracovala: Jana Pastyříková, 18. 12. 2019
Ověřil:
Mgr. Drahomír Hlačík, 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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