Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

14.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

15. červenec 2019
v zasedací místnosti č. 29, II. patro
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.14.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého
a v podkladech pro 14. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města
2.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o prodloužení smlouvy o umístění bezdrátového přístupového bodu na budově č.p. 715
v Hradci nad Moravicí
b) schválila
dodatek č.3 mezi městem Hradec nad Moravicí a společností Maxxnet.cz s.r.o., IČ 29459711,
o umístění bezdrátového přístupového bodu na budově č.p. 715 v Hradci nad Moravicí, za částku
12.000 Kč včetně DPH ročně.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
3.14.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o zveřejněném záměru města na pronájem nebytových prostor o výměře 322,4 m2 (1.NP)
budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
4.14.2019/RM
Rada města
a) schválila
přijetí dotace na realizaci projektu: Rekonstrukce plynové kotelny, MŠ Hradec nad Moravicí,
registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009284 v max. výši 563.376 Kč z Operačního
programu Životního prostředí ČR.
b) uložila
prověřit rozpětí výkonu dodávaných kotlů u společnosti HAJMA, s.r.o. v návaznosti na podmínky
dotace uvedené v části a) tohoto usnesení (výkon ve výši 125 KW).
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
dotační možnosti z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení:
a) na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů podle nařízení vlády
č. 112/2019 Sb.
b) na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích podle nařízení vlády č. 390/2017 Sb.
b) rozhodla
zpracovat studii na rekonstrukci budovy č.p. 55 v k. ú. Domoradovice.
c) rozhodla
vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace - regenerace veřejného
prostranství ve vnitrobloku Na Tylovách - Lidická.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic

6.14.2019/RM
Rada města
a) schválila
přijetí dotace na realizaci projektu: Specializovaná technika JSDH Hradec nad Moravicí, registrační
číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0009859 v max. výši 475.000 Kč z Integrovaného regionálního
operačního programu, 9. výzvy MAS Opavsko.
b) schválila
přijetí dotace na realizaci projektu: Specializovaná technika JSDH Jakubčovice - 2, registrační číslo:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0009860 v max. výši 475.000 Kč z Integrovaného regionálního
operačního programu, 9. výzvy MAS Opavsko.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o žádosti Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace ze dne
14. 6. 2019 o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím věcného daru
(úložné koše na zahradu MŠ v hodnotě 3.196 Kč) od Spolku rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci
nad Moravicí, se sídlem Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, IČ 05002745.
b) souhlasí
s přijetím věcného daru (úložné koše na zahradu MŠ v hodnotě 3.196 Kč) od Spolku rodičů a přátel
Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, se sídlem Smetanova 520, Hradec nad Moravicí,
IČ 05002745, Mateřskou školou Hradec nad Moravicí, příspěvkovou organizací, se sídlem
Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, IČ 70984352.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
8.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o žádosti Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace ze dne
14. 6. 2019 o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím věcného daru (květin
v hodnotě 1.040 Kč) od paní Věry Magurové, se sídlem podnikání Na Tylovách 620, Hradec
nad Moravicí, IČ 74827481.
b) souhlasí
s přijetím věcného daru (květiny v hodnotě 1.040 Kč) od paní Věry Magurové, se sídlem podnikání
Na Tylovách 620, Hradec nad Moravicí, IČ 74827481, Mateřskou školou Hradec nad Moravicí,
příspěvkovou organizací, se sídlem Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, IČ 70984352.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
9.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o žádosti Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace, se sídlem
Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, IČ 70984352, ze dne 14. 6. 2019 o souhlas města Hradec
nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím finančního daru ve výši 5.909 Kč (určeného na nákup
kostkoviště a sady kostek) od Spolku rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí,
se sídlem Smetanova 520, Hradec nad Moravicí, IČ 05002745.
b) souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 5.909 Kč na nákup kostkoviště a sady kostek pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, se sídlem Smetanova 520, Hradec nad Moravicí,
IČ 70984352, od Spolku rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, se sídlem Smetanova

520, Hradec nad Moravicí, IČ 05002745, na základě darovací smlouvy, za účelem dovybavení
inventáře MŠ v Jakubčovicích.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
10.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o žádosti Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
IČ 70984344, ze dne 18. 6. 2019 o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím
věcného daru (stavebnice MERKUR M8 v částce 3.418 Kč) od společnosti OSTROJ a.s., se sídlem
Těšínská 1586/66, Opava, IČ 45193681.
b) souhlasí
s přijetím věcného daru (stavebnice MERKUR M8 v částce 3.418 Kč) od společnosti OSTROJ a.s.,
se sídlem Těšínská 1586/66, Opava, IČ 45193681, Základní školou Hradec nad Moravicí, okres
Opava, příspěvkovou organizací, IČ 70984344.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
11.14.2019/RM
Rada města
schválila
záměr města prodat pozemek p.č. 196 (zahrada) o výměře 69 m2 v k. ú. Kajlovec.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
12.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o prodej, případně pronájem, pozemku p.č. 1210/2 (trvalý travní porost) o výměře 406 m2 v
k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
předložit věc uvedenou v části a) tohoto usnesení k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.14.2019/RM
Rada města
schválila
záměr města směnit část pozemku p.č. 581/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 42 m2
za část pozemku p.č. 582/7 (ostatní plocha, silnice) o výměře cca 15 m2, to vše v k. ú. Benkovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.14.2019/RM
Rada města
rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění vedení distribuční sítě NN přes pozemek p.č. 276
(ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemek p.č. 619 (orná půda) to vše v k. ú. Hradec
nad Moravicí ve vlastnictví města, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za jednorázovou náhradu
10.000 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
15.14.2019/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku města p.č. 582/12 v k. ú. Benkovice o výměře cca 1,6m2 pro
vybudování betonového základu posuvné brány.
b) rozhodla
nezřídit věcné břemeno - služebnost pro majitelé pozemku p.č. 225 a p.č. 224/2 v k. ú. Benkovice,
spočívající ve strpění umístění betonového základu posuvné brány na pozemku p.č. 582/12 (ostatní
plocha, jiná plocha) v k. ú. Benkovice ve vlastnictví města, za jednorázovou náhradu 1.000 Kč
a současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím související. Předpokládaný rozsah věcného
břemene je 1,6 m2. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
16.14.2019/RM
Rada města
rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 306/1 (ostatní plocha) o výměře 96 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí
společnosti Jaromír Agripa s.r.o., IČ 04433319, na dobu od 31. 7. 2019 do 30. 9. 2019 za cenu
660 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
17.14.2019/RM
Rada města
rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 1228/1 (ostatní plocha) o výměře 50 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí
společnosti POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, IČ 25606468, na dobu od 24. 7. 2019
do 24. 8. 2019 za cenu 2.000 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
18.14.2019/RM
Rada města
rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 210 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Benkovice o výměře
39 m2 za cenu 195 Kč ročně, s tím, že nájem lze vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou tří
měsíců.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
19.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
možnost nabídnout k propachtování pozemky města p.č. 930 v k ú. Žimrovice o výměře 2 088 m2
a p.č. 619 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 7 531 m2.
b) schválila
záměr města propachtovat pozemek p.č. 930 (trvalý travní porost) v k. ú. Žimrovice o výměře
2 088 m2.
c) schválila
záměr města propachtovat pozemek p.č. 619 (orná půda) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře
7 531 m2.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
20.14.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí

žádost o odstranění vad na pozemku p. č. 1061/2 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
21.14.2019/RM
Rada města
a) schválila
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2019
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hradec nad Moravicí
kategorie JPO II.
b) určila
jako osobu odpovědnou za řádné využití dotace a vyúčtování dotace pana Rostislava Římského.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
22.14.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o vyřešení dopravní situace v lokalitě křižovatky Slezská - Smetanova v Hradci nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
23.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
poptávkové řízení (cenové nabídky) na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy
č.p. 308 v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Ing. arch. Jiří Horák, IČ 12122173 na zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a podnikající fyzické osoby Ing. arch. Jiří
Horák, IČ 12122173.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
24.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise ve veřejné zakázce "Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad Moravicí" na základě doporučení výběrové
komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče sport cité + s.r.o., IČ 04929845.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností sport cité + s.r.o.,
IČ 04929845.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
25.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o vzniku více/méněprací na stavbě "Rekonstrukce plynové kotelny, MŠ Hradec nad
Moravicí" týkající se změny oddílu měření a regulace (MaR), provedení SDK podhledů a výměny
vodovodního potrubí k vodoměru.
b) rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností HAJMA
s.r.o., IČ 44738676 podle části a) tohoto usnesení.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
26.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku společnosti SmVaK a.s., IČ 45193665 na prodloužení vodovodního řádu z ulice
Fučíkova na pozemek p.č. 169 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) schválila
cenovou nabídku společnosti SmVaK a.s., IČ 45193665 na prodloužení vodovodního řádu z ulice
Fučíkova na pozemek p.č. 169 v k. ú. Hradec nad Moravicí.
c) schválila
předložený návrh smlouvy o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností SmVaK a.s.,
IČ 45193665.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
27.14.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zápis č. 3/2019 z jednání Sportovní komise týkající se možnosti vzniku Hradecké florbalové ligy.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
28.14.2019/RM
Rada města
schválila
Směrnici pro poskytování darů při významných příležitostech z rozpočtu města Hradec nad Moravicí
podle předloženého a v podkladech pro 14. schůzi rady města založeného návrhu ve variantě I.
po zapracování schválených úprav v čl. II. odst. 1 písm. g) - navýšení na 1.000 Kč, h) - navýšení
na 2.000 Kč, k) - vyškrtnutí věty za čárkou a rozšíření o písm. n): občan s trvalým bydlištěm v Hradci
nad Moravicí za mimořádný počin v oblasti lidskosti a fyzická osoba za mimořádný počin v oblasti
lidskosti na území města Hradec nad Moravicí, v hodnotě do 5.000 Kč včetně květin.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
29.14.2019/RM
Rada města
a) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Branka u Opavy jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.899 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v roce
2019.
b) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Chvalíkovice jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.230 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých
v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v roce 2019.
c) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Raduň jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 3.654 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých
v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v letech 2018
a 2019.
d) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Skřipov jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí jakožto

obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 1.764 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých
v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v roce 2019.
e) schválila
darovací smlouvu mezi Obcí Hlubočec jakožto dárcem a Městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 2.157 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých
v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM, v.č. TC001817, v letech 2018
a 2019.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
30.14.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost spolku Kováři Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 01881841, ze dne 21. 6. 2019 o udělení
záštity starosty města Hradec nad Moravicí nad mezinárodním kovářským sympoziem KOVÁŘSKÉ
SONÁTY 2019, které se uskuteční ve dnech 3. 8. 2019 a 4. 8. 2019 v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hradec nad Moravicí, č. 3/2004, o ocenění
a poctách města Hradec nad Moravicí, záštitu starosty města Hradec nad Moravicí
nad mezinárodním kovářským sympoziem KOVÁŘSKÉ SONÁTY 2019, které se uskuteční ve dnech
3. 8. 2019 a 4. 8. 2019 v Hradci nad Moravicí.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Zpracovala: Jana Pastyříková, 15. 7. 2019

Ověřil:
Ing. Drahomíra Hertlová, členka 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.

