Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

7.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

11. března 2019
v Kulturním domě v Domoradovích.

Přijatá usnesení:
1.7.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého
a v podkladech pro 7. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: starosta města
2.7.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost směnit pozemek p.č. 968 (trvalý travní porost) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 65 m2
ve vlastnictví města za jeho spoluvlastnický podíl o velikosti id. 11/370 na pozemku p.č. 617 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1 661 m2
s doplatkem za rozdílnou přepočtenou výměru.
b) schválila
záměr města směnit pozemek p.č. 968 (trvalý travní porost) v k. ú. Hradec nad Moravicí
o výměře 65 m2 ve vlastnictví města za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 11/370 na pozemku p.č.
617 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1 661 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí
s doplatkem za rozdílnou přepočtenou výměru.
c) uložila
zveřejnit záměr města směnit pozemky podle části b) tohoto usnesení po stanovenou dobu na úřední
desce městského úřadu a předložit k projednání na zasedání zastupitelstva města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.7.2019/RM
Rada města
rozhodla
propachtovat pozemek p.č. 1270 (zahrada) o výměře 650 m2 v k. ú. Bohučovice za cenu 1.300 Kč
ročně na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce šesti měsíců.
Z:Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
4.7.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o zrušení předkupního práva ze dne 15. 11. 2007 k pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Žimrovice, jehož
součástí je budova s č.p. 152.
b) doporučila
zastupitelstvu města zrušení předkupního práva města k pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Žimrovice, jehož
součástí je budova s č.p. 152.
c) uložila
předložit žádost uvedenou v části a) tohoto usnesení k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
5.7.2019/RM
Rada města
a) schválila
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záměr města prodloužit dobu nájmu kajlovského rybníka, tzn. pozemku p.č. 3 (vodní plocha) v k.ú.
Kajlovec o výměře 19 562 m2, sjednanou v nájemní smlouvě ze dne 19. 1. 2012 mezi městem Hradec
nad Moravicí a spolkem Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Opava, IČ 18050361, a v dodatku
č. 2 ze dne 3. 12. 2015 k této smlouvě do 31. 12. 2020.
b) uložila
zveřejnit záměr města prodloužit dobu nájmu pozemku podle části a) tohoto usnesení
na úřední desce městského úřadu po stanovenou dobu a předložit věc na příští schůzi rady města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku i investic
6.7.2019/RM
Rada města
rozhodla
vypůjčit nebytové prostory budovy č.p. 68 v Domoradovicích (Kulturní dům) nacházející se
v I. NP (velký sál) za účelem pravidelných aktivit členů Domo Aktivity Klubu, každý čtvrtek
a neděli, vždy v době od 16:00 hod. do 19:00 hod. na dobu neurčitou s výpovědní dobou
v délce šesti měsíců.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.7.2019/RM
Rada města
rozhodla
vypůjčit nebytové prostory budovy č.p. 68 v Domoradovicích (Kulturní dům) nacházející se
v I. NP (zasedací místnost a kuchyňka) za účelem pravidelného setkávání seniorů, vždy poslední
čtvrtek v měsíci v době od 17:00 hod. do 20:00 hod. na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce
šesti měsíců.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
8.7.2019/RM
Rada města
a) rozhodla
ukončit pronájem nebytových prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 313 na Zámecké ulici v
Hradci nad Moravicí ke dni 31. 8. 2019 v souladu s ustanovením článku 5 odstavce 1 nájemní smlouvy
č. 6000201705 ze dne 18. 7. 2017 uzavřené mezi městem a organizací Církevní základní škola svaté
Ludmily v Hradci nad Moravicí, IČ 00849821.
b) rozhodla
po ukončení pronájmu podle části a) tohoto usnesení převzít nebytové prostory ve stávajícím stavu.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.7.2019/RM
Rada města
a) 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 do 31. 3. 2020.
b) uložila
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek podle části a) tohoto usnesení po stanovenou dobu na
úřední desce městského úřadu a předložit věc k projednání na příští schůzi rady města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
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10.7.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o jednání ve věci prodeje části pozemku p.č. 135/1 v k. ú. Jakubčovice.
b) uložila
odboru majetku a investic vyzvat vlastníka pozemků p.č. 39/1 a p.č. 135/34 v k. ú. Jakubčovice o
doložení stavebního povolení na předmětné oplocení na pozemku p.č. 135/1 v k. ú. Jakubčovice.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
11.7.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o jednání ve věci majetkoprávního narovnání na pozemcích p.č. 132/1, 132/2, 1188/2 a
1231/1 v k. ú. Jakubčovice.
b) souhlasí
s podmínkou, že oplocení pozemku p.č. 132/1 (zahrada) v k. ú. Jakubčovice bude
ve vzdálenosti 1,5 m od budoucí silniční obruby přilehlé komunikace a oplocení pozemku p.č. 132/2
(zahrada) v k. ú. Jakubčovice bude ve vzdálenosti 1 m od silniční obruby přilehlé komunikace se
stávajícím umístěním vjezdové brány.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
12.7.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku k ulici
Na Kolonii v Žimrovicích.
b) schválila
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku k ulici
Na Kolonii v Žimrovicích.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
13.7.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
výzvu k nápravě nežádoucího stavu týkající se přepojení dešťové kanalizace v lokalitě ulice Pod
Kalvárií v Hradci nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
14.7.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost osadního výboru Domoradovice o prověření možnosti řešení likvidace splaškových vod v obci
a prověření možnosti změny stávající obecní dešťové kanalizace na jednotnou kanalizaci.
b) vzala na vědomí
informace o možnosti změny dešťové kanalizace na jednotnou kanalizaci v místní části
Domoradovice.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
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15.7.2019/RM
Rada města
schválila
darovací smlouvu mezi společností BENPRO s.r.o., se sídlem Nádražní 743/40, 747 23 Bolatice, IČ
27796094, jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem
je finanční dar ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Plesu města Hradec nad
Moravicí dne 2. 2. 2019.
Z: starosta města
16.7.2019/RM
Rada města
rozhodla
z důvodu zrušení funkce tajemníka Městského úřadu Hradec nad Moravicí a schválení nového
organizačního řádu Městského úřadu Hradec nad Moravicí usnesením rady města ze dne 25. 2. 2019,
č. 21.6.2019/RM, kdy je nutno snížit stav zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce a provést
organizační změny, stanovit v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
celkový počet zaměstnanců města Hradec nad Moravicí zařazených do Městského úřadu Hradec nad
Moravicí takto:
Počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu je 20 osob, přičemž v
tomto počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou; uvedený
počet se dále člení ve struktuře městského úřadu:
kancelář starosty města 5 zaměstnanců, z toho oddělení výstavby a územního plánování 3
zaměstnanci,
odbor majetku a investic 6 zaměstnanců,
odbor financí 5 zaměstnanců,
odbor vnitřních věcí a kultury 4 zaměstnanci.
Počet zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
zařazených do městského úřadu není omezen.
Z: starosta města
__________________________________________________________________________
Zpracoval: 11. 3. 2019, Mgr. Patrik Orlík
Ověřil:
Martin Kowal, 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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, 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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