Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

26.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení :
1.26.2020/RM
Rada města
a) schválila
přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč od společnosti SB LOGISTIK TRANSPORT s.r.o., se
sídlem Přemyslovců 486/8, Opava - Jaktař, IČ 25369415 na úhradu nákladů spojených s
pořádáním plesu města Hradec nad Moravicí, který se konal dne 1. února 2020.
b) schválila
přijetí finančního daru ve výši 3.000 Kč od Ing. Miroslava Dosoudila, se sídlem Sokolovská
973/11,Bílovec, IČ 76225011 na úhradu nákladů spojených s pořádáním plesu města Hradec
nad Moravicí, který se konal dne 1. února 2020.
c) schválila
přijetí finančního daru ve výši 3.000 Kč od společnosti HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Na
Hrázi 3228/2, Ostrava - Martinov, IČ 19014325. Tento finanční dar byl použit do tomboly na
ples města Hradec nad Moravicí, který se konal dne 1. února 2020.
d) schválila
přijetí sponzorského daru, a to cyklistické výbavy v hodnotě 2.887 Kč od firmy KOSKA Bike,
Ladislav Pošík, se sídlem Podolská 88, Hradec nad Moravicí, IČ 73764043. Sponzorský dar byl
použit do tomboly na ples města Hradec nad Moravicí, který se konal dne 1. února 2020.
e) schválila
přijetí sponzorského daru, a to zahradního lehátka v hodnotě 1.300 Kč od firmy STIHLAndrea Maderová, se sídlem Opavská 711, Hradec nad Moravicí, IČ 74409000.Tento
sponzorský dar byl použit do tomboly na ples města Hradec nad Moravicí, který se konal dne
1. února 2020.
f) schválila
přijetí finančního daru ve výši 2.000 Kč od společnosti BENPRO s.r.o., se sídlem Nádražní
743/40, Bolatice, IČ 27796094 na úhradu nákladů spojených s pořádáním plesu města
Hradec nad Moravicí, který se konal dne 1. února 2020.
g) schválila
přijetí finančního daru ve výši 1.000 Kč od Ing. arch. Jiřího Horáka, se sídlem Dostojevského
26, Opava, IČ 12122173 na úhradu nákladů spojených s pořádáním plesu města Hradec nad
Moravicí, který se konal dne 1. února 2020.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města
2.26.2020/RM
Rada města
a) projednala
žádost o umístění dvou kusů dopravních zrcadel a o přemístění panelu pro měření rychlosti v
Domoradovicích.
b) rozhodla
přemístit panel pro měření rychlosti na první sloup veřejného osvětlení (vlevo při vjezdu do
obce od obce Melč).
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
3.26.2020/RM
Rada města
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a) projednala
žádost o umístění dopravního zrcadla na ulici Zámecká v Hradci nad Moravicí.
b)rozhodla
o umístění dopravního zrcadla kulici Zámecká v Hradci nad Moravicí pro výjezd z pozemku
p.č. 1286 v k.ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
4.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenové nabídky na výstavbu venkovní environmentální učebny při ZŠ Žimrovice.
b) schválila
cenovou nabídku společnosti RENESA - stavební firma s.r.o., IČ 62305620 na výstavbu
venkovní environmentální učebny při ZŠ Žimrovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
5.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zajištění technického dozoru investora stavby "Rekonstrukce budovy
č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
b) schválila
cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Ing. Daniel Halfar, IČ 74391666 na zajištění
technického dozoru investora stavby "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a fyzickou osobou podnikající Ing.
Daniel Halfar, IČ 74391666.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro město
Hradec nad Moravicí na pozemku p.č. 2172/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnosti pro město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění
lávky pro pěší na pozemku p.č. 2172/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví České
republiky s právem hospodaření Povodí Odry, státní podnik za jednorázovou náhradu 75 Kč/
m2 + DPH. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město Hradec
nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
7.26.2020/RM
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Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o propachtování části pozemku p.č. 1322 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) neschválila
propachtování části pozemku p.č. 1322 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 229/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 160 m2 v k.
ú. Filipovice ve vlastnictví města.
b) neschválila
záměr města prodat část pozemku p.č. 229/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 160 m2 v k.
ú. Filipovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.26.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o změnu dodatkové tabulky v rámci výstavby cyklostezky Hradec nad Moravicí Branka u Opavy - Otice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti H-B Projekt, IČ 64607640 o souhlas s vedením trasy přívodního řadu
vodovodu do obce Domoradovice.
b) souhlasí
s předloženým návrhem nového vedení přívodního řadu vodovodu do obce Domoradovice
za podmínky, že stavebník zajistí zřízení věcného břemene vedení vodovodu na části
pozemku p.č. 958/4 v k. ú. Domoradovice.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti Česká pošta, s.p., IČ 47114983 o umístění poštovní odkládací schránky na
pozemku p.č. 848/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) schválila
umístění poštovní odkládací schránky na pozemku p.č. 848/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí
podle předloženého a v podkladech pro 26. schůzi rady města založeného materiálu.
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Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, Záchranné stanice živočichů a Domu
přírody Poodří, o finanční dar na provoz záchranné stanice volně žijících živočichů v roce
2020.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, pobočnému spolku,
Nový Jičín, Záchranné stanice živočichů a Domu přírody Poodří, se sídlem Bartošovice 146, IČ
47657901, na provoz záchranné stanice volně žijících živočichů v roce 2020.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
13.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní umělecké školy, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková
organizace, IČ 47813504, o poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti v roce 2020
ve výši 50.000 Kč.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313,
příspěvková organizace, IČ 47813504 ve výši 50.000 Kč na podporu činnosti organizace v
roce 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
14.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Spolku hrdinové, Krnovská 53/22, Opava, 746 01, IČ 03620221, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 30.000 Kč na závod "KILPI HEROES RACE", který se uskuteční dne
13. 6. 2020 v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace Spolku hrdinů, Krnovská 53/22, Opava, 746 01, IČ
03620221,ve výši 5.000 Kč na pořádání závodu "KILPI HEROES RACE" dne 13. 6. 2020 v Hradci
nad Moravicí.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
15.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, Opavská 469, Hradec nad Moravicí, IČ
270243326 o poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s
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dopravou hudebníků, nástrojů a ostatního inventáře do města Bohumín a do obce Tworkow
v Polské republice.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace spolku Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, Opavská 469,
Hradec nad Moravicí, IČ 27024336, ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou
hudebníků, nástrojů a ostatního inventáře do města Bohumín a do obce Tworkov v Polské
republice dne 19. 6. 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
16.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Klubu rodičů ZŠ Žimrovice z.s., Meleček 91, Žimrovice 74741, IČ 26666693, o
poskytnutí individuální dotace ve výši 2.500 Kč na konání Svíčkového plesu v Domoradovicích
dne 14. 2. 2020.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace Klubu rodičů ZŠ Žimrovice z.s., Meleček 91, Žimrovice 74741,
IČ 26666693 ve výši 2.500 Kč na konání Svíčkového plesu v Domoradovicích dne 14. 2. 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
17.26.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Areálu dobré pohody s.r.o., Žimrovice 152, Hradec nad Moravicí 74741, IČ 01462997
o poskytnutí individuální dotace ve výši 4. 500 Kč za účelem konání Dětského maškarního
karnevalu dne 24. 1. 2020 v Areálu dobré pohody v Žimrovicích.
Rada města nepřijala předložený návrh usnesení v tomto znění:
„17.26.2020/RM
b) schválila
poskytnutí individuální dotace Areálu dobré pohody s.r.o., Žimrovice 152, Hradec nad
Moravicí 74741, IČ 01462997 ve výši 2.000 Kč za účelem konání Dětského maškarního
karnevalu dne 24. 1. 2020 v Areálu dobré pohody v Žimrovicích“.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
18.26.2020/RM
Rada města
a) vyhlašuje
konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvkové organizace, IČ 70984344.
b) určila
požadavky vyhlášeného konkurzního řízení pro veřejné oznámení podle předloženého a v
materiálech pro 26. schůzi rady města založeného návrhu.
c) schválila
nominaci členů konkurzní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a)
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vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, a to Mgr.
Patrika Orlíka a Mgr. Petra Havrlanta.
d) pověřila
místostarostu města požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Českou školní inspekci,
Školskou radu o delegování jejich zástupců za členy konkurzní komise a vyzvat Pedagogickou
radu (celý pedagogický sbor) Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČ 70984344, aby zorganizovala tajnou volbu 1 zástupce z řad pedagogických
pracovníků školy do konkurzní komise a doložila tuto volbu zápisem.
e) pověřila
funkcí tajemníka konkurzní komise Kateřinu Bártovou - referentku finančního odboru města
Hradec nad Moravicí.
f) vzala na vědomí
harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkurzem.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.26.2020/RM
Rada města
a) schválila
kácení stromu (bříza bělokorá) na pozemku p.č. 329/1 v k.ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města.
b) uložila
odboru majetku a investic zajistit náhradní výsadbu za pokácený strom na pozemku ve
vlastnictví města.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
20.26.2020/RM
Rada města
souhlasí
s přijetím účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
549 000 Kč Městskou knihovnou a informačním centrem Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace, okres Opava, IČ 71237895 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven
na rok 2020.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
___________________________________________________________________________
Zpracovala: Jana Pastyříková, 17. 2.2020
Ověřil:
Ing. Jan Lindovský, 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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