město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

63.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

17. ledna 2022
v zasedací místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.63.2022/RM
Rada města
rozhoduje
zřídit bezúplatně dále uvedená věcná břemena na pozemku p.č. 303/2 v k. ú. Hradec nad Moravicí,
který je předmětem koupě, ve prospěch panujícího pozemku p.č. 304/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí
ve vlastnictví České republiky.
• Pozemkovou služebnost právo užívání přístřešku pro cestující veřejnost dle geometrického plánu
č.1293-22/2017, a to do doby zachování provozuschopnosti dráhy a provozování dopravy,
• pozemkovou služebnost právo umístění cedule s názvem zastávky a jízdního řádu na drobném
objektu, a
• pozemkovou služebnost právo umístění kabelového závěru včetně souvisejícího vedení na
drobném objektu.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
2.63.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost manželů XXXXX, Opava - Předměstí, o zřízení práva služebnosti spočívajícího ve strpění
umístění vodovodní přípojky a sjezdu k pozemku p.č. 477/16 na pozemku p.č. 1199/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Jakubčovice a o souhlas s
umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro XXXXX, bytem XXXXX, Opava - Předměstí, spočívající ve strpění
umístění vodovodní přípojky a sjezdu k pozemku p.č. 477/16 na pozemku p.č. 1199/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Jakubčovice za
jednorázovou náhradu 1.760 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
3.63.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, o odkoupení části pozemku p.č. 1926/15 o
výměře cca 188 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
b) neschvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 1926/15 (lesní pozemek) o výměře cca 188 m2 v k. ú. Hradec nad
Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
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4.63.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Stavební úpravy hasičské zbrojnice Kajlovec - zpracování projektové dokumentace".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Stavební úpravy hasičské zbrojnice Kajlovec - zpracování projektové
dokumentace" na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
REBYD MV s.r.o., IČO 25871838. Nabídková cena: 410.000 Kč bez DPH.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
5.63.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce "Rekonstrukce místní komunikace Meleček v Žimrovicích".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce místní komunikace Meleček v Žimrovicích" na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STRABAG a.s., IČO 60838744. Nabídková
cena: 6.277.285 Kč bez DPH.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
6.63.2022/RM
Rada města
schvaluje
ujednání o ceně tepelné energie a nosných medií na rok 2022 mezi společností Veolia Energie ČR,
a.s., IČO 45193410, a městem Hradec nad Moravicí, vztahující se ke smlouvám č. 41406 a 41430.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
7.63.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost XXXXX, bytemXXXXXX, Branka u Opavy (Generali Česká pojištovna), o snížení nájmu
nebytových prostor (kancelář přízemí), ze dne 21. 12. 2021, v budově ve vlastnictví města č.p. 265 v
Hradci nad Moravicí.
b) neschvaluje
zveřejnění záměru města upravit podmínky nájemní smlouvy ze dne 17. 5. 2016, č. 60000201606,
týkající se pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 265 v Hradci nad Moravicí (kancelář přízemí)
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takto: pronájem každý čtvrtek od 12:00 do 17:00 hod, nájemné v částce 4.000 Kč ročně s tím, že
služby spojené s nájmem se nehradí.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
8.63.2022/RM
Rada města
rozhoduje
vypůjčit nebytové prostory – obřadní síň v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí hudebnímu
tělesu Country s.r.o., na dobu neurčitou od 1. 2. 2022 s výpovědní dobou 3 měsíců, v době každé
úterý od 17.00 do 20.00 hodin.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
9.63.2022/RM
Rada města
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v 1. NP budovy č.p. 61 v Žimrovicích (2 garáže) o výměře cca 41 m2
společnosti U plus U, spol. s r.o., IČO 25875060, za cenu 1.100 Kč měsíčně, od 1. 2. 2022 na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
10.63.2022/RM
Rada města
schvaluje
podání návrhu Magistrátu města Opavy na změnu místní úpravy spočívající v umístění dopravního
zrcadla při výjezdu z ulice Žižkova na ulici Žimrovická v Hradci nad Moravicí.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
11.63.2022/RM
Rada města
neschvaluje
podání návrhu Magistrátu města Opavy na změnu místní úpravy spočívající v umístění dopravních
značek "nejvyšší dovolená rychlost 30" na ulici Žimrovická v místě křižovatky Opavská - Žimrovická v
Hradci nad Moravicí.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
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12.63.2022/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 Kouzelný karneval pro
děti ve výši 100 Kč/dítě.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
13.63.2022/RM
Rada města
schvaluje
změnu Ceníku nájemného pro objekt Babinec (Podolská 308, Hradec nad Moravicí) spočívající ve
snížení nájemného o 25 % ze stanovené ceny v případě, že si nájemce pronajme objekt za účelem
konání cyklických akcí sestávajících se alespoň z 5 cyklů.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
14.63.2022/RM
Rada města
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč organizaci Charita Ostrava, IČO 449409982, určeného na
spolufinancování pobytové sociální služby, kterou poskytuje Charitní dům Salvator (Domov se
zvláštním režimem) občanům města Hradec nad Moravicí.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
15.63.2022/RM
Rada města
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.500 Kč paní XXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad
Moravicí, určeného na úhradu stravy ve školní jídelně při Mateřské škole Hradec nad Moravicí,
kterou navštěvuje nezl. XXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí.
Z HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
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16.63.2022/RM
Rada města
schvaluje
změnu smlouvy o poskytování služby SENIOR TAXI ze dne 20. 1. 2021 uzavřenou mezi městem
Hradec nad Moravicí a Romanem Silberem, IČO 61611051, spočívající v navýšení ceny za jízdu o 20 Kč
s účinností od 1. 2. 2022.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
17.63.2022/RM
Rada města
schvaluje
uzavření dodatku č. 18 k pojistné smlouvě č. 1526306715 o pojištění majetku města Hradec nad
Moravicí a pojištění odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu uzavřené s pojistitelem
Generali Českou pojišťovnou a.s., IČO 45272956.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
18.63.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace, IČO 71237895, o schválení neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2022.
b) schvaluje
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2022 ve výši 785.000 Kč pro
Městskou knihovnu a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci,
IČO 71237895, za účelem zajištění výkonu funkcí regionální knihovny.

HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.63.2022/RM
Rada města
a) schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 53.439 Kč u Základní
školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, a to v účetnictví roku 2021.
b) schvaluje
použití fondu investic za rok 2021 u Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace ve výši 53.439 Kč, účelově na zajištění úhrady pořízení vstupního systému do prostor
sportovní haly uhrazeného v roce 2021.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
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Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
20.63.2022/RM
Rada města
schvaluje
změnu platových tarifů XXXXX, ředitelky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkové organizace, IČO 70984352; XXXXX, ředitel Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČO
70984549; XXXXX, ředitele Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
IČO 70984344 v souvislosti s novelizací nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle předloženého a v
podkladech pro 63. schůzi rady města založeného materiálu s účinností od 1. 1. 2022.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
21.63.2022/RM
Rada města
a) rozhoduje
vyhlásit Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových
aktivit pro občanskou vybavenost na rok 2022.
b) schvaluje
pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci dotačního programu
na rok 2022 včetně jejich příloh podle předloženého a v materiálech pro 63. schůzi rady města
založeného návrhu s tím, že předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 900.000 Kč.
c) schvaluje
bodové hodnocení kritérií pro posuzování žádostí podaných v rámci dotačního programu na rok
2022.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
__________________________________________________________________________________
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, starosta města, 17. 1. 2022
Ověřil:
Mgr. Jan Špička v.r.
člen rady města
Mgr. Petr Havrlant v.r.
místostarosta města
Mgr. Patrik Orlík v.r.
starosta města
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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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