Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

17.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

26. srpna 2019
v pracovně starosty města
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.17.2019/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. 555/2 přes pozemek p.č. 553 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) ve vlastnictví města, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN přes pozemek
p.č. 553 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí,
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
2.17.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění uložení vodovodní přípojky pro novostavbu RD
na pozemku 728/2 v k. ú. Hradec nad Moravicí, na pozemku p.č. 421 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhodla
zřídit věcné břemeno spočívající ve strpění uložení vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku
728/2 v k. ú. Hradec nad Moravicí na pozemku p.č. 421 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města, za jednorázovou náhradu 1.000 Kč. Současně uzavřít i dohodu
o umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí
žadatelé.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.17.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení částí pozemků p.č. 74/5 o výměře 77 m2, p.č. st. 93 o výměře 84 m2 a p.č. 1474 o
výměře 94 m2, to vše v k. ú. Bohučovice ve vlastnictví města.
b) schválila
záměr města prodat části pozemků p.č. 74/5 o výměře 77 m2, p.č. st. 93 o výměře 84 m2 a p.č. 1474
o výměře 94 m2, to vše v k. ú. Bohučovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.17.2019/RM
Rada města
a) schválila
kácení 1 ks stromu (lípa) na pozemku p.č. 306/1, 1 ks stromu (borovice) na pozemku p.č. 913
a 3 ks stromů (lípy) na pozemku p.č. 875, vše 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.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
5.17.2019/RM

Rada města
vzala na vědomí
žádost subjektu TEMPO, obchodní družstvo, IČ 00322417, ze dne 15. 8. 2019, o provedení opatření
za účelem zákazu parkování motorových vozidel v Hradci nad Moravicí na ulici Lidická vedle
OC Hradečanka.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.17.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o dodávkách energií pro město Hradec nad Moravicí.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
7.17.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků na ulici Bohučovická
v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků na ulici Bohučovická
v Hradci nad Moravicí.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností BENPRO s.r.o., IČ 27796094,
na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků na ulici Bohučovická v Hradci
nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.17.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
aktuální informace o vývoji ve věci cyklostezky Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava,
1. etapa.
b) schválila
smlouvu o převodu práv a povinností mezi Statutárním městem Opava a Městem Hradec nad Moravicí
podle předloženého a v podkladech pro 17. schůzi rady města založeného návrhu.
c) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy uvedené v části b) tohoto usnesení za předpokladu, že vstoupí
v účinnost smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Opava, Městem Hradec nad Moravicí, Obcí
Otice a Obcí Branka u Opavy při výstavbě a budoucí údržbě „cyklistické stezky Hradec nad Moravicí Branka u Opavy - Otice - Opava (státní hranice)“ - úsek Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice,
1. etapa.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
9.17.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti, IČ 27019195, zastoupeného PhDr. Mgr. Vítězslavem
Černochem, o finanční dar určený na podporu akce 11. setkání postižených a opuštěných dětí
z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
10.17.2019/RM
Rada města
projednala
potřebu města pořídit devítimístné osobní vozidlo.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
11.17.2019/RM
Rada města
a) rozhodla
požádat o změnu jízdního řádu tak, aby spoj č. 10 autobusové linky č. 902 245 (nyní odjezd ze zastávky
"Hradec nad Moravicí, most" v 13:21) a spoj č. 13 autobusové linky č. 903 240 (nyní odjezd ze zastávky
"Hradec nad Moravicí, most" v 13:18) na sebe v zastávce "Hradec nad Moravicí, most" navazovaly.
b) vzala na vědomí
vyjádření Odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne
22. 8. 2019 k požadavku na posílení autobusové dopravy mezi Hradcem nad Moravicí a Opavou.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
12.17.2019/RM
Rada města
schválila
záměr města směnit část pozemku p.č. 425/38 (ostatní plocha) ve vlastnictví města za část pozemku
p.č. 477/14 (orná půda) v soukromém vlastnictví, to vše v k. ú. Jakubčovice. Výměra bude upřesněna
geometrickým plánem.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 26. 8. 2019
Ověřil:
Mgr. Jan Špička, 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.

