Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

43.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

23. 11. 2020
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
(včetně videokonference).

Přijatá usnesení:
1.43.2020/RM
Rada města
a) projednala
návrh Ceníku nájemného z pozemků pro hrobová místa a služeb souvisejících s pronájmem a
užíváním hrobových míst na pohřebištích v částech města Hradec nad Moravicí a Jakubčovice (č.
01/2020).
b) schválila
Ceník města Hradec nad Moravicí č. 01/2020 podle předloženého a v podkladech pro 43. schůzi rady
města založeného návrhu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
2.43.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
kalkulaci pojištění motorových vozidel na pojistné období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 podle
předloženého a v pokladech pro 43. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
3.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
návrh na vyřazení majetku města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech pro 43.
schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 119. 649,40 Kč.
b) schválila
vyřazení majetku města podle předloženého a v podkladech pro 43. schůzi rady města založeného
návrhu v celkové hodnotě 119. 649,40 Kč.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
4.43.2020/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Výročí 540 let města Hradec nad Moravicí do Programu
podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.43.2020/RM
Rada města
schválila
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Rekonstrukce místní komunikace Meleček v Žimrovicích
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do podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, dotační titul Podpora obnovy místních
komunikací, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
6.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
oznámení o uvolnění bytu č. 13 v DPS Smetanova ul. 694, Hradec nad Moravicí ke dne 30. 11. 2020, z
důvodu úmrtí xxxxx, která měla byt pronajat na základě nájemní smlouvy ze dne 18. 1. 2017.
b) schválila
pronájem bytu č. 13 v DPS Smetanova č.p. 694, Hradec nad Moravicí paní xxxxx, od 1. 12. 2020.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
7.43.2020/RM
Rada města
schválila
kácení 2 kusů stromu (bříza bělokorá) na pozemku p.č. 87 v k.ú. Žimrovice ve vlastnictví města.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
8.43.2020/RM
Rada města
schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 157/2020/INV/Ri ze dne 8. 7. 2020 mezi společností Samat
Ekotempo spol. s.r.o., IČO 47681233, a městem Hradec nad Moravicí, podle přeloženého a v
podkladech pro 43. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
9.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost stavebníků:
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
o souhlas s umístěním části prodloužení splaškové kanalizace a příjezdové zpevněné komunikace na
pozemcích p.č. 253 a 536 v k. ú. Žimrovice.
b) rozhodla
vyzvat stavebníky uvedené v části a) tohoto usnesení k doplnění žádosti o technickou zprávu spolu s
příčným řezem plánované technické a dopravní infrastruktury Žimrovice ul. Mlýnská-Záhumenní
včetně inženýrských sítí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.43.2020/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající ve
strpění podzemního vedení distribuční sítě NN k pozemku p.č. 579/4 přes pozemek p.č. 958/5
(ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad
Moravicí.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN přes pozemek
p.č. 958/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města, pro ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu 6.000 Kč (bez DPH). Geometrický plán a
správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost xxxxxí o zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění pozemního vedení kanalizační
přípojky a šachty k pozemku p.č. 978 přes pozemek p.č. 979 to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti pro xxxxx,í, spočívající ve strpění uložení kanalizační přípojky a šachty na
pozemku p.č. 979 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města, za jednorázovou náhradu 2.600 Kč bez DPH. Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s
tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí i uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti GroCredit, a.s., IČO 28170318, o zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění
uložení kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1285 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti pro společnost GroCredit, a.s., IČO 28170318, spočívající ve strpění uložení
kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1285 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města, za jednorázovou náhradu 3.000 Kč bez DPH. Současně uzavřít i dohodu
o umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí i
uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
13.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost xxxxx , o pronájem/pacht pozemků p.č. 32/1 a p.č. 229/1, to vše v k. ú. Filipovice.
b) schválila
záměr města propachtovat pozemek p.č. 229/1 (trvalý travní porost) o výměře 1590 m2 v k.ú.
Filipovice do 31. 12. 2021 za účelem zemědělské činnosti.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
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14.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, o odkup části pozemku p.č. 915 v k. ú.
Hradec nad Moravicí.
b) vzala na vědomí
žádost společnosti Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, ve věci podmínek provozu dětského
hřiště "Vodní hrad" po dobu realizace stavby "Hradečná I".
c) doporučila
zastupitelstvu města neprojednávat záměr města prodat část pozemku p.č. 915 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře cca 64 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad
Moravicí dříve než bude Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, reagováno na podání města ze dne
30. 7. 2020, č.j. měúh 3120/2020, a ze dne 24. 8. 2020, č.j. měúh 3387/2020.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.43.2020/RM
Rada města
a) schválila
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
b) rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností ERUPTIVA
s.r.o., IČO 04431201, jimž dojde ke zvýšení ceny za dílo o 75 869,92 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
16.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí - vybavení interiéru".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí - vybavení interiéru" na
základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče FORM, spol. s r.o., IČO
43964532.
Nabídková cena: 1.200.423 Kč bez DPH.
c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností FORM, spol. s r.o., IČO
43964532.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
17.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku společnosti COMSNET Hardware s.r.o., IČO 03136507, na rekonstrukci počítačové
sítě v ZŠ Hradec nad Moravicí.
b) schválila
cenovou nabídku společnosti COMSNET Hardware s.r.o., IČO 03136507, na rekonstrukci počítačové
sítě v ZŠ Hradec nad Moravicí.
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c) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností COMSNET Hardware s.r.o.,
IČO 03136507.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
18.43.2020/RM
Rada města
schválila
výplatu finanční kompenzace nákladů na elektřinu při provozu tlakových splaškových kanalizačních
přípojek za rok 2020 finančními dary v celkové výši 19.000 Kč, podle předloženého a v podkladech
pro 43. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
19.43.2020/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 11/2020 v celkové výši 287.000 Kč v příjmech a výdajích.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
20.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352,
zastoupené ředitelkou Bc. Gabrielou Lackovou o souhlasné stanovisko k přerušení provozu v
Mateřské škole Hradec nad Moravicí a v školní jídelně, v době od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 (včetně),
podané dne 3. 11. 2020 na Městský úřad v Hradci nad Moravicí.
b) vydala souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí a ve školní jídelně, v době od 23. 12. 2020
do 3. 1. 2021 (včetně).
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
21.43.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvková organizace, IČO 70984549, zastoupené
ředitelem Mgr. Janem Volfem o souhlasné stanovisko k přerušení provozu v Mateřské škole
Žimrovice v době od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 (včetně), podané dne 18. 11. 2020 na Městský úřad v
Hradci nad Moravicí.
b) vydala souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v Mateřské škole Žimrovice v době od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 (včetně).
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
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22.43.2020/RM
Rada města
schválila
Provozní řád dětského hřiště Vodní hrad v Hradci nad Moravicí podle předloženého a v materiálech
pro 43. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: 23. 11. 2020, Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Ověřil:
Mgr. Drahomír Hlačík, 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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