Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

6.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení:
1.6.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého
a v podkladech pro 6. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře tajemnice
2.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o přípravě realizace projektu: "Hranice dokořán" v rámci česko-polské spolupráce.
b) schválila
doporučit zastupitelstvu města v případě schválení dotace na realizaci projektu: Hranice dokořán,
schválit návratnou finanční výpomoci žadateli Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace, IČ 70984344 na předfinancování projektu: Hranice dokořán z programu
INTERREG C-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedouc odboru majetku a investic
3.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o možnosti města Hradec nad Moravicí zapojit se do Programu bezúročných půjček
na výměnu nevyhovujících kotlů v domácnostech a realizaci opatření ve vztahu ke změně klimatu
v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.
b) schválila
podání žádosti o dotaci do Programu bezúročných půjček na výměnu nevyhovujících kotlů
v domácnostech a realizaci opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského,
Moravskoslezského a Ústeckého kraje, výzva č. 1/2019: Bezúročné půjčky na výměnu kotlů, cíl 2.
Z. Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
4.6.2019/RM
Rada města
schválila
záměr města pronajmout nebytové prostory (prodejna - květinářství) o výměře 88 m2 v severní části
budovy Národního domu č.p. 156, Podolská ul., Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
5.6.2019/RM
Rada města
schválila
záměr města pronajmout nebytové prostory tj. klub o výměře 25 m2 a bar o výměře 22 m2 ve II. NP
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budovy Národního domu č.p. 156, Podolská ul. v Hradci nad Moravicí v určité dny v týdnu pouze
za účelem provozování klubu a baru během projekce kina.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
6.6.2019/RM
Rada města
schválila
záměr města pronajmout nebytové prostory tj. provozovnu pošty o výměře 17,1 m2 a sklad cenin
a šatnu o výměře 14,4 m2 v přízemí objektu č.p. 61, Hradecká ul., místní část Žimrovice za účelem
provozování pošty Partner.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
7.6.2019/RM
Rada města
a) schválila
kácení 3 ks stromů (topoly) na pozemcích p.č. 894, 895 a 806/7 v k.ú. Hradec nad Moravicí
ve vlastnictví města.
b) pověřila
starostu města podáním žádosti o kácení stromů na Městský úřad Hradec nad Moravicí podle části a)
tohoto usnesení.
c) uložila
odboru majetku a investic zajistit náhradní výsadbu za pokácené stromy.
d) schválila
odprodej dřeva z pokácených stromů dle části a) tohoto usnesení za cenu 400,- Kč/m3 včetně DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
8.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění rozšíření
vedení podzemní přípojky NN pro pozemek p.č. st.173/2 v k. ú. Jakubčovice přes pozemky
p.č. 145/2 (vodní plocha), p.č. 145/34 (trvalý travní porost), p.č. 1003/3 (orná půda) a p.č. 1188/2
(ostatní plocha) v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města.
b) rozhodla
rozhodla zřídit pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení
podzemní přípojky NN 0,4 kV pro pozemek p.č. 173/2 v k. ú. Jakubčovice přes pozemky
p.č. 145/2 (vodní plocha), p.č. 145/34 (trvalý travní porost), p.č. 1003/3 (orná půda), p.č. 1188/2
(ostatní plocha) vše v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 10 000 Kč bez
DPH. Předpokládaný rozsah omezení obecních pozemků věcným břemenem činí 169,5 m2. Současně
schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Vypracování příslušných smluv,
geometrický plán, správní poplatek za zavkladování zajistí a uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
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9.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající ve strpění rozšíření
vedení podzemní přípojky NN pro pozemek p.č. 76/2 v k. ú. Domoradovice přes pozemek p.č. 969
(ostatní plocha) v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města.
b) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení podzemní
přípojky NN 0,4 kV pro pozemek p.č. 76/2 v k. ú. Domoradovice přes pozemek p.č. 969 (ostatní
plocha) v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5 000 Kč bez DPH.
Předpokládaný rozsah omezení obecních pozemků věcným břemenem činí cca 3 m. Současně
schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Vypracování příslušných smluv,
geometrický plán, správní poplatek za zavkladování zajistí a uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
10.6.2019/RM
Rada města
a) rozhodla
zřídit pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, právo služebnosti, spočívající ve strpění rozšíření vedení
podzemní přípojky NN pro pozemek p.č. 75/4 v k. ú. Domoradovice přes pozemek p.č. 969 (ostatní
plocha) v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města za jednorázovou náhradu 5 000 Kč bez DPH.
Předpokládaný rozsah omezení obecního pozemku věcným břemenem činí 32 m. Současně schvaluje
i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Vypracování příslušných smluv, geometrický plán,
správní poplatek za zavkladování zajistí a uhradí žadatel.
b) rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost, spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky a sjezdu
pro novostavbu rodinného domku na pozemku p.č. 75/4 v k. ú. Domoradovice v jejich vlastnictví
přes pozemek p.č. 969 (ostatní plocha) k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí
za jednorázovou náhradu 2 000 Kč bez DPH. Současně schvaluje i smlouvu o právu provést stavbu
s tím související. Vypracování příslušných smluv, geometrický plán, správní poplatek za zavkladování
zajistí a uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
11.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost SDH Žimrovice o zhotovení internetového připojení (wifi) na budovu hasičské zbrojnice
Žimrovice.
b) schválila
zhotovení internetového připojení (wifi) na budovu hasičské zbrojnice Žimrovice.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
12.6.2019/RM
Rada města
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vzala na vědomí
zpracovaný položkový rozpočet na opravu komunikace v chatové oblasti Meleček v Žimrovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
13.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o projektu "Oprava chodníku na pozemku p.č. 269 v k. ú. Kajlovec".
b) schválila
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby "Oprava chodníku na pozemku p.č. 269 v k. ú.
Kajlovec".
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
14.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o vypůjčení nebytových prostor (společenská místnost ve 4.NP budovy městského úřadu)
za účelem setkávání maminek s dětmi.
b) rozhodla
zveřejnit záměr města vypůjčit nebytové prostory (společenská místnost ve 4. NP budovy městského
úřadu) za účelem setkávání maminek s dětmi.
Z: Ing. Josef Hennig,pověřený vedoucí odboru majetku a investic
15.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost pana Reného Kufy o poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu dopravy starších žáků
Florbalového oddílu ZŠ v Hradci nad Moravicí ke kvalifikačnímu turnaji v Uherském Brodu.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000 Kč p. Renému Kufovi - trenéru Florbalového oddílu
starších žáků při Základní škole v Hradci nad Moravicí, za účelem úhrady autobusové dopravy členů
Florbalového oddílu na kvalifikační turnaj do Uherského Brodu
Z: místostarosta města
16.6.2019/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 26. ročníku MČR v mažoretkovém sportu pod záštitou ČMFS a IFMS,
které se koná dne 30. 3. 2019 ve sportovní hale ZŠ v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč na uspořádání kvalifikačního kola 26. ročníku MČR
v Mažoretkovém sportu dne 30. 3. 2019 v hale ZŠ v Hradci nad Moravicí.
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Z: místostarosta města
17.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČ 7098459 o schválení darovací smlouvy mezi
firmou Smurfit Kappa Czech s.r.o., Skandinávská 1000, 267 53 Žebrák, závod Žimrovice.
b) schválila
darovací smlouvu mezi společností Smurfit Kappa Czech s.r.o., Skandinávská 1000, 267 53 Žebrák,
závod Žimrovice jako dárcem a Základní školou a Mateřskou školou Žimrovice, IČ 70984549, jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů autobusu pro
školní výlet MŠ v Žimrovicích a na úhradu školních potřeb ZŠ v Žimrovicích pro zahájení školního roku
2019/2020.
Z: místostarosta města
18.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 8. 2. 2019
o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní rok 2019/2020.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
dětí (žáků) v Mateřské škole Kajlovec pro školní rok 2019/2020 do počtu nejvýše 26 dětí na 1 třídu
mateřské školy.
Z: místostarosta města
19.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 8. 2. 2019
o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) v Mateřské škole Jakubčovice pro školní rok
2019/2020.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
dětí (žáků) v Mateřské škole Jakubčovice pro školní rok 2019/2020 do počtu nejvýše 28 dětí na 1 třídu
mateřské školy.
Z: místostarosta města
20.6.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 8. 2. 2019
o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků) ve třídách Mateřské školy v Hradci nad Moravicí
pro školní rok 2019/2020.
b) povolila
Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
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dětí (žáků) v Mateřské škole Jakubčovice pro školní rok 2019/2020 do počtu nejvýše 25 dětí v I. třídě
školy, 28 dětí ve II. třídě školy, 28 dětí ve III. třídě školy a 28 dětí ve IV. třídě Mateřské školy v Hradci
nad Moravicí.
Z: místostarosta města
21.6.2019/RM
Rada města
a) ruší
s účinností od 26. 2. 2019 funkci tajemníka Městského úřadu Hradec nad Moravicí.
b) schválila
s účinností od 26. 2. 2019 organizační řád Městského úřadu Hradec nad Moravicí podle předloženého
a v podkladech pro 6. schůzi rady města založeného materiálu.
c) rozhodla
vyzvat starostu města Hradec nad Moravicí k tomu, aby v souladu s ustanovením § 52 písm. c) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podal v souladu s částí a) a b) tohoto
usnesení výpověď dosavadnímu tajemníkovi Městského úřadu Hradec nad Moravicí.
Z: starosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 26. 2. 2019

Ověřil:
Mgr. Jan Špička, člen rady města, v. r.
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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, 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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