Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

41.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

19. října 2020
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.41.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání ze dne 14. 10. 2020 ve věci řešení konečného soupisu více/méněprací na stavbě
"Přístavba a stavební úpravy MŠ Žimrovice".
b) schválila
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Přístavba a stavební úpravy MŠ Žimrovice".
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 3 mezi městem Hradec nad Moravicí a společností HV stavby a práce s.r.o., IČ
04395255, jimž dojde k navýšení ceny o 126.581,74 Kč bez DPH.
d) rozhodla
požadovat po společnosti HV stavby a práce s.r.o., IČ 04395255, smluvní pokutu za prodlení s
předáním díla "Přístavba a stavební úpravy MŠ Žimrovice" ve výši 275.000 Kč (částka rovnající se 21
dní prodlení).
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
2.41.2020/RM
Rada města
schválila
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Hradec
nad Moravicí (Městečko) o výměře 2 100 m2 za účelem parkování osobních aut a autobusů na dobu
určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.41.2020/RM
Rada města
a) schválila
úpravu výše nájmu v nájemních bytech v majetku města od 1. 5. 2021 podle přiloženého a v
podkladech pro 41. schůzi rady města založeného návrhu.
b) schválila
výši nájmu v bytech ve vlastnictví města v min. výši 55,50 Kč/m2 měsíčně od 1. 1. 2021 u nově
sepsaných nájemních smluv.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.41.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
aktualizaci dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 2202041317 podle předloženého a v podkladech pro
41. schůzi rady města založeného materiálu.
Z:Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 19. 10. 2020
Ověřil:
Mgr. Jan Špička, člen rady města, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.

