město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

60.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

1. listopadu 2021
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.60.2021/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2021 ve výši 24.800 Kč v příjmech i výdajích.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
2.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti EMBEFOR s.r.o., IČO 06138900, ve věci prodloužení termínu dodání
vozidla.
b) schvaluje
prodloužení termínu dodání vozidla o 6 měsíců, tj. do 12. 5. 2022.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
3.60.2021/RM
Rada města
a) projednává
žádost organizace Vila Vančurova, o. p. s., IČO 02250152, ze dne 6. 8. 2021, o poskytnutí
finanční podpory určené na provoz Domova pro seniory, který poskytuje pobytové sociální
služby občanu města Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč organizaci Vila Vančurova, o. p. s., IČO 02250152,
určeného na provoz Domova pro seniory, který poskytuje pobytové sociální služby občanu
města Hradec nad Moravicí.
c) projednává
žádost organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČO 71197001, ze dne 6. 8.
2021, o poskytnutí finanční podpory určené na provoz pobytových sociálních služeb, které
jsou poskytovány občanům města Hradec nad Moravicí.
d) schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč organizaci Domov Na zámku, příspěvková
organizace, IČO 71197001, určeného na provoz pobytových sociálních služeb, které jsou
poskytovány občanům města Hradec nad Moravicí.
e) projednává
žádost organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, IČO 00016772, ze dne 6. 8.
2021, o poskytnutí finanční podpory určené na provoz pobytové sociální služby, která je
poskytována občanu města Hradec nad Moravicí.
f) schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková
organizace, IČO 00016772, určeného na provoz pobytové sociální služby, která je
poskytována občanu města Hradec nad Moravicí.
g) projednává
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žádost organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, ze dne 6. 8. 2021, o poskytnutí finanční
podpory určené na provoz Poradny rané péče Matana, která poskytuje terénní sociální
službu občanu města Hradec nad Moravicí.
h) schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562,
určeného na provoz Poradny rané péče Matana, která poskytuje terénní sociální službu
občanu města Hradec nad Moravicí.
ch) projednává
žádost organizace SONS ČR, z. s. (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek), IČO 65399447, ze dne 29. 1. 2021, o poskytnutí finanční podpory
určené na provoz sociální služby poskytované Oblastní pobočkou Opava.
i) schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč organizaci SONS ČR, z. s., IČO 65399447,
určeného na provoz sociální služby poskytované Oblastní pobočkou Opava.
j) projednává
žádost organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s., Klub
Stonožka Ostrava, IČO 68308892, ze dne 4. 8. 2021, o poskytnutí finanční podpory určené na
provoz sociálních služeb stacionáře Stonožka.
k) schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč organizaci Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR z.s., Klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, určeného na provoz
sociálních služeb stacionáře Stonožka.
l) projednává
žádost organizace Linka bezpečí, z.s., IČO 61383198, ze dne 11. 3. 2021, o poskytnutí finanční
podpory určené na provoz dětské telefonické krizové linky.
m) schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč organizaci Linka bezpečí, z.s., IČO 61383198,
určeného na provoz dětské telefonické krizové linky.
n) projednává
žádost organizace Zdravotní klaun, o.p.s., IČO 26547953, ze dne 12. 4. 2021, o poskytnutí
finanční podpory na provoz organizace.
o) neschvaluje
poskytnutí finančního daru organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., IČO 26547953, určeného na
provoz organizace.
p) projednává
žádost organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČO 71196951, ze dne 1. 7. 2021, o
poskytnutí individuální dotace určené na provoz pobytových sociálních služeb, které jsou
poskytovány občanům města Hradec nad Moravicí.
r) schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 6.000 Kč organizaci Domov Vítkov, příspěvková
organizace, IČO 71196951, určené na provoz pobytových sociálních služeb, které jsou
poskytovány občanům města Hradec nad Moravicí.
s) projednává
žádost organizace OASA nezisková o.p.s., IČO 26839857, ze dne 26. 10. 2021, o poskytnutí
finanční podpory určené na provoz Domova Oasa, který poskytuje pobytové sociální služby
občanům města Hradec nad Moravicí.
t) schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 12.000 Kč organizaci OASA nezisková o.p.s., IČO
26839857, určeného na provoz Domova Oasa, který poskytuje pobytové sociální služby
občanům města Hradec nad Moravicí.

3. strana usnesení RM č. 60 ze dne 1. 11. 2021

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
4.60.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
výběr vstupného na akci pořádanou městem Hradec nad Moravicí s názvem "Babinec v
Babinci" ve výši 200 Kč/osoba.
b) schvaluje
výběr vstupného na akci pořádanou městem Hradec nad Moravicí s názvem "Mikulášská
nadílka" ve výši 100 Kč/dítě.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
5.60.2021/RM
Rada města
schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem - Česká republika - Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, a nabyvatelem - město Hradec nad
Moravicí, jejímž předmětem je bezúplatný převod majetku v hodnotě 231 738,81 Kč (1 ks
radiostanice vozidlová, 2 ks radiostanice ruční EASY+, 2 ks nabíječ jednonásobný) za účelem
jeho využití Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Žimrovice k zabezpečení požární ochrany
a integrovaného záchranného systému na území obce Hradec nad Moravicí a na území
Moravskoslezského kraje.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.60.2021/RM
Rada města
schvaluje
kácení stromů (smrk ztepilý 2 kusy) na pozemku p.č. 806/7 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE

Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
7.60.2021/RM
Rada města
schvaluje
kácení stromu (jasan ztepilý) na pozemku p.č. 833/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města.
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HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
8.60.2021/RM
Rada města
schvaluje
kácení stromu (lípa srdčitá) na pozemku p.č. 1011/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
9.60.2021/RM
Rada města
neschvaluje
umístění silničního zrcadla při výjezdu z domu č.p. 824 na ulici Zámecká v Hradci nad
Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
10.60.2021/RM
Rada města
schvaluje
přijetí dotace na nákup dopravního automobilu pro JSDH Kajlovec z Programu Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro rok 2022 v max. výši
450.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE

Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
11.60.2021/RM
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Doplnění infrastruktury pěších a cyklistických
tras v okolí partnerských měst Hradec nad Moravicí a Baborów do Programu INTERREG V-A
Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
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12.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k pronájmu bytu č. 4 v
budově č.p. 265, ul. Opavská, Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 4 v budově č.p. 265, ul. Opavská, Hradec nad Moravicí
s panem xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, od 2. 11. 2021.
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0PROTI, 2 ZDRŽEL SE

Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
13.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k pronájmu bytu č. 5 v
budově č.p. 265, ul. Opavská, Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 5 v budově č.p. 265, ul. Opavská, Hradec nad Moravicí
s panem xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, od 2. 11. 2021.
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE

Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
14.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, o prodloužení pachtovní smlouvy
pozemku p.č. 229/1 v k. ú. Filipovice.
b) schvaluje
záměr města propachtovat pozemek p.č. 229/1 (trvalý trávní porost) o výměře 1590 m2 v
k.ú. Filipovice od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za účelem zemědělské činnosti.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti CARMAN-WOOD, s.r.o., IČO 26845245, o prodloužení doby nájmu části
pozemku p.č. 663 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1 000 m2, sjednaného nájemní
smlouvou č. 6171201849 ze dne 5. 6. 2018, o jeden rok, tj. do 31. 12. 2022.
b) schvaluje
záměr města prodloužit dobu nájmu části pozemku p.č. 663 v k. ú. Hradec nad Moravicí o
výměře 1 000 m2, sjednaného nájemní smlouvou č. 6171201849 ze dne 5. 6. 2018, o jeden
rok, tj. do 31. 12. 2022.
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HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
16.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, Hradec na Moravicí, o pronájem části pozemku p.č. 70/1
(ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 97 m2 v k. ú. Bohučovice ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí za účelem parkování opravovaných vozidel.
b) neschvaluje
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 70/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře
97 m2 v k. ú. Bohučovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
17.60.2021/RM
Rada města
schvaluje
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú.
Hradec nad Moravicí (Městečko) o výměře cca 1 460 m2 za účelem parkování osobních aut a
autobusů na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
18.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, o zřízení práva služebnosti spočívající
ve strpění umístění vodovodní přípojky, vedení splaškové tlakové kanalizace a sjezdu k
pozemku p.č. 613/7 na pozemku p.č. 613/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí a o souhlas s
umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro pana xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí,
spočívající ve strpění umístění vodovodní přípojky, vedení splaškové tlakové kanalizace a
sjezdu k pozemku p.č. 613/17 na pozemku p.č. 613/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí za jednorázovou
náhradu 5.100 Kč (bez DPH). Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím související.
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
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19.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost manželů xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, o zřízení práva služebnosti
spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 659/21 v k. ú. Hradec nad
Moravicí na pozemcích p.č. 421, p.č. 613/9 a p.č. 745/2 (vše ostatní plocha, ostatní
komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o
souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro manžele xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí,
spočívající ve strpění vedení vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 659/21 v k. ú. Hradec nad
Moravicí na pozemcích p.č. 421, p.č. 613/9 a p.č. 745/2 (vše ostatní plocha, ostatní
komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za
jednorázovou náhradu 2.800 Kč (bez DPH). Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s
tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelé.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
20.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost manželů xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, o zřízení práva služebnosti
spočívající ve strpění vedení kanalizační přípojky pro pozemek p.č. 807 v k. ú. Hradec nad
Moravicí na pozemku p.č. 809/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro manžele xxxxx, bytem xxxx, Hradec nad Moravicí,
spočívající ve strpění vedení kanalizační přípojky pro pozemek p.č. 807 v k. ú. Hradec nad
Moravicí na pozemku p.č. 809/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.500 Kč (bez
DPH). Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím související. Geometrický plán a
správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelé.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
21.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost manželů xxxxx, bytem xxxxx, Opava, o zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění
vedení plynovodní přípojky pro pozemek p.č. 333 v k. ú. Filipovice na pozemcích p.č. 242/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 32/1 (zahrada), to vše v k. ú. Filipovice ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro manžele xxxxx, bytem xxxxx, Opava, spočívající ve
strpění vedení plynovodní přípojky pro pozemek p.č. 333 v k. ú. Filipovice na pozemcích p.č.
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242/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 32/1 (zahrada), to vše v k. ú. Filipovice ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 2.000 Kč (bez DPH).
Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelé.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
22.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, o zřízení práva služebnosti spočívající
ve strpění vedení plynovodní přípojky pro pozemek p.č. st. 17 v k. ú. Filipovice na pozemku
p.č. 242/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Filipovice ve vlastnictví města Hradec
nad Moravicí a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro paní xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí,
spočívající ve strpění vedení plynovodní přípojky pro pozemek p.č. st. 17 v k. ú. Filipovice na
pozemku p.č. 242/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Filipovice ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.500 Kč (bez DPH). Současně uzavřít i
dohodu o umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za
zavkladování v KN uhradí žadatel.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
23.60.2021/RM
Rada města
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 903 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře cca 10 m2 ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
24.60.2021/RM
Rada města
a) rozhoduje
ukončit pronájem částí pozemků p.č. 8/2, p.č. 7, p.č. 5 a p.č. 3/1, to vše v k. ú. Žimrovice,
který byl uzavřen dne 29. 11. 2007 nájemní smlouvou č. 6171200711 a upraven dodatkem č.
1 ze dne 31. 5. 2010 s nájemcem paní xxxxx, bytem xxxxx, Žimrovice, dohodou ke dni 31. 12.
2021.
b) rozhoduje
ukončit pronájem nebytových prostor v budově č.p. 61 na pozemku p.č. 1 v k. ú. Žimrovice,
který byl uzavřen dne 19. 12. 2007 nájemní smlouvou č. 6171200712 a upraven dodatkem č.
1 ze dne 4. 1. 2010 s nájemcem paní xxxxx, bytem xxxxx, Žimrovice, dohodou ke dni 31. 12.
2021.
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HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
25.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti U plus U, spol. s r. o., IČO 25875060, o pronájem částí pozemků p.č. 3/1 o
výměře cca 1231 m2, p.č. 5 o výměře cca 3015 m2, p.č. 7/1 o výměře cca 393 m2 a p.č. 9 o
výměře cca 120 m2, to vše v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za
účelem provozování Areálu dobré pohody.
b) schvaluje
záměr města pronajmout části pozemků p.č. 3/1 o výměře cca 1231 m2, p.č. 5 o výměře cca
3015 m2, p.č. 7/1 o výměře cca 393 m2 a p.č. 9 o výměře cca 120 m2, to vše v k. ú. Žimrovice
ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí ode dne 1. 1. 2022 na dobu neurčitou.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
26.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti U plus U, spol. s r.o. IČO 25875060, o pronájem nebytových prostor (2x
garáž), o výměře cca 41 m2, v budově č.p. 61, Žimrovice.
b) schvaluje
záměr města pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 61 v Žimrovicích, o celkové
výměře cca 41 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, od 1. 1. 2022. Nájemné
ve výši 18.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
27.60.2021/RM
Rada města
rozhoduje
vypůjčit nebytové prostory – obřadní síň v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí
Dechovému orchestru Hradec nad Moravicí – spolku, IČO 27024326, na dobu neurčitou od 2.
11. 2021 v době každé pondělí od 18.00 do 21.00 a jednu středu v měsíci v době od 18.00 do
21.00.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
28.60.2021/RM
Rada města
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a) bere na vědomí
předložený soupis méněprací/víceprací na stavbě ,,Renovace fasády venkovních
autobusových zastávek".
b) schvaluje
předložený soupis méněprací/víceprací na stavbě ,,Renovace fasády venkovních
autobusových zastávek".
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
29.60.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě ,,oprava chodníku na pozemku p.č. 948/8 v k. ú.
Hradec nad Moravicí".
b) schvaluje
předložený soupis víceprací na stavbě ,,oprava chodníku na pozemku p.č. 948/8 v k. ú.
Hradec nad Moravicí".
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
30.60.2021/RM
Rada města
rozhoduje
stanovit úřední hodiny Městského úřadu Hradec nad Moravicí pro veřejnost s účinností od 1.
11. 2021 podle předloženého a v podkladech pro 60. schůzi rady města založeného návrhu.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
31.60.2021/RM
Rada města
schvaluje
cenovou nabídku Ing. Lenky Vašíčkové, IČO 76266991, na osazení mobilních nádob v Hradci
nad Moravicí na Městečku ve výši 149.853,88 Kč včetně DPH.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 1. 11. 2021
Ověřil:
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Zdeněk Bareš v.r.
člen rady města
Mgr. Petr Havrlant v.r.
místostarosta města
Mgr. Patrik Orlík v.r.
starosta města

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Neanonymizovaná verze usnesení je do doby jeho archivace uložena v kanceláři č. 12 v budově
Městského úřadu Hradec nad Moravicí.
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