Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

15.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

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

Přijatá usnesení:
1.15.2019/RM
Rada města
a) projednala
žádosti občanů a cenové nabídky na rozšíření veřejného osvětlení v Hradci nad Moravicí v lokalitě ulic
Na Tylovách a Bohučovická, dále v Benkovicích, v Domoradovicích, v Jakubčovicích a v Kajlovci.
b) schválila
rozšíření veřejného osvětlení v Benkovicích, v Domoradovicích, v Jakubčovicích a v Kajlovci podle
předloženého a v podkladech pro 15. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
2.15.2019/RM
Rada města
a) projednala
žádost pana Kamila Bartuska, bytem Filipovice 2, Hradec nad Moravicí, o instalaci dopravní značky
B29 - Zákaz stání na místní komunikaci na pozemku p.č. 242/2 v k. ú. Filipovice.
b) neschválila
instalaci dopravní značky B29 - Zákaz stání na místní komunikaci na pozemku p.č. 242/2 v k. ú. Filipovice.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
3.15.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost pana Zdeňka Beny, bytem Hradecká 31, Hradec nad Moravicí - Žimrovice, o prodloužení dešťové
kanalizace na ulici Hradecká v Žimrovicích.
b) neschválila
prodloužení dešťové kanalizace na ulici Hradecká v Žimrovicích.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
4.15.2019/RM
Rada města
a) schválila
prodej vozidla AVIA A 21.1 FURGON RZ 4T79459 za cenu 10.000 Kč s tím, že náklady související
s přepisem vozidla nese kupující.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí pobočnému spolku
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Benkovice, IČ 66738334, formou veřejnoprávní smlouvy,
a to v případě uskutečnění prodeje vozidla uvedeného v části a) tohoto usnesení.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
5.15.2019/RM
Rada města
schválila
pořízení přívěsného vozíku v částce do 95.000 Kč včetně příslušenství.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.15.2019/RM
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Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 4/2019.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
7.15.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předložený návrh na vyřazení majetku města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech
pro 15. schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 310.549,63 Kč.
b) schválila
vyřazení majetku města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech pro 15. schůzi rady
města založeného návrhu v celkové hodnotě 310.549,63 Kč.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
8.15.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Charity Opava, se sídlem Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař, IČ 43964591, zastoupenou
ředitelem panem Janem Hanušem, o finanční dar určený na podporu akce Sportovní den (nejen)
pro klienty, která se uskuteční dne 21. 9. 2019.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Charitě Opava, se sídlem Přemyslovců 26, 747 07 Opava
- Jaktař, IČ 43964591, zastoupenou ředitelem panem Janem Hanušem, na podporu akce Sportovní den
(nejen) pro klienty, která se uskuteční dne 21. 9. 2019.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
9.15.2019/RM
Rada města
rozhodla
nerevokovat své usnesení ze dne 15. 7. 2019, č. 15.14.2019/RM v části b) na tento text: rozhodla zřídit
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 1,5 m2.
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic

10.15.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
geodetické zaměření průběhu kanalizace na pozemku p.č. 924 v k. ú. Žimrovice.
b) uložila
jednat o zřízené věcného břemene služebnosti pro město Hradec nad Moravicí spočívající ve strpění
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vedení splaškové kanalizace na pozemku p.č. 924 v k. ú. Žimrovice za jednorázovou náhradu.
c) rozhodla
přizvat pana Ladislava Čuříka, bytem Lhotka u Litultovic 18, k osobnímu jednání ve věci řešení náhrady
škody na pozemku p.č. 924 v k. ú. Žimrovice na příští zasedání zastupitelstva města.
Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.15.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání ve věci případné směny části pozemku p.č. 135/1 za pozemek p.č. 6/1 vše
v k. ú. Jakubčovice.
b) schválila
záměr města prodat část pozemku p.č. 135/1 v k. ú. Jakubčovice o výměře cca 130 m2.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.15.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace ze dne 9. 7. 2019
o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků. Tato výjimka se má týkat 7. ročníku ve školním roce
2019/2020.
b) povolila
Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu
žáků v 7. ročníku ve školním roce 2019/2020 do počtu 34 žáků.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
13.15.2019/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. 11. 2018
do 30. 6. 2019.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracovala: Mgr. Patrik Orlík, 29. 7. 2019

Ověřil:
Mgr. Jan Špička, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.
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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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