město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

62.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

20. prosince 2021
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
(včetně videokonference).

Přijatá usnesení:
1.62.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost organizace Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČO 26593548,
ze dne 18. 11. 2021, o poskytnutí finanční podpory určené na zajištění provozu sociálních služeb odborného sociálního poradenství a osobní asistence.
b) neschvaluje
poskytnutí finanční podpory určené na zajištění provozu sociálních služeb - odborného sociálního
poradenství a osobní asistence organizaci Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s., IČO 26593548, na základě žádosti ze dne 18. 11. 2021.

HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
2.62.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Místní akční skupiny Opavsko z.s., IČO 27023818, o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku
ENERKOM Opavsko z.s., v budově Zámecká č.p. 313, Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
žádost Místní akční skupiny Opavsko z.s., IČO 27023818, o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku
ENERKOM Opavsko z.s., v budově Zámecká č.p. 313, Hradec nad Moravicí.

HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
3.62.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost PhDr. Bronislava Dorka, Ph.D. z hudebního tělesa Country s.r.o. o poskytnutí náhradních
prostor ke zkoušení z důvodu ukončení výpůjčky v Národním domě.
b) schvaluje
záměr města vypůjčit nebytové prostory v I. NP budovy č.p. 265 v Hradci nad Moravicí (obřadní síň)
od 1. 2. 2022 každé úterý v čase od 17.00 do 20.00 hod. za účelem konání zkoušek hudebního tělesa.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
4.62.2021/RM
Rada města
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a) bere na vědomí
vyjádření společnosti U plus U, spol. s r.o., IČO 25875060, ve věci pronájmu nebytového prostoru v 1.
NP budovy č.p. 61 v Žimrovicích (2 garáže).
b) schvaluje
pronájem nebytových prostor v budově č.p. 61 v Žimrovicích, o celkové výměře cca 41 m2 (2 garáží),
na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 společnosti U plus U, spol. s r.o., IČO 25875060, za
nájemné ve výši 1.100 Kč měsíčně.
c) schvaluje
záměr města pronajmout nebytový prostor v budově č.p. 61 v Žimrovicích, o celkové výměře cca 41
m2 (2 garáže), od 1. 2. 2022 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši
1.100 Kč měsíčně.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
5.62.2021/RM
Rada města
schvaluje
soupis skutečně provedených prací na akci "Pasport dešťové kanalizace Jakubčovice" ve výši
185.783,40 Kč vč. DPH.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.62.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
, že zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, spočívající ve strpění
podzemního vedení distribuční sítě NN na pozemku p.č. 253/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, schválené usnesením rady města ze dne 4.
10. 2021, č. 9.58.2021/RM, nebude uskutečněno z důvodu změny trasy vedení distribuční sítě.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
7.62.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
, že zřízení věcného břemene pro 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, schválené
usnesením rady města ze dne 1. 11. 2021, č. 22.60.2021/RM, nebylo uskutečněno.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
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8.62.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost XXXXX, bytem XXXXX, Žimrovice, o zřízení práva služebností spočívajících ve strpění umístění
vodovodní přípojky, vedení splaškové kanalizace a sjezdu k pozemku p.č. 613/19 na pozemku p.č.
613/1 (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 věcná břemena, služebnosti pro XXXXX, bytem XXXXX, Žimrovice, spočívající ve strpění umístění
vodovodní přípojky, vedení splaškové kanalizace a sjezdu k pozemku p.č. 613/19 na pozemku p.č.
613/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí, ve vlastnictví města Hradec
nad Moravicí, za jednorázovou náhradu 5.200 Kč (bez DPH). Současně uzavřít i dohodu o umístění
stavby s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelka.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.62.2021/RM
Rada města
rozhoduje
propachtovat pozemek p.č. 2058/2 (trvalý travní porost) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 11 270
m2 společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s., IČO 63479401, za účelem zemědělské činnosti na dobu
určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 s možností automatické obnovy pachtovní smlouvy vždy o 1 rok
za cenu 0,33 Kč/m2, tj. celkem 3.719 Kč za kalendářní rok.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.62.2021/RM
Rada města
rozhoduje
ukončit nájemní smlouvu o umístění technologie převaděče DVB-T2 na budově č.p. 715 v Hradci nad
Moravicí se společností B PLUS TV a.s., IČO 47677481, dohodou k 31. 12. 2021.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.62.2021/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2021 ve výši 201.350 Kč v příjmech i výdajích.
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HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
12.62.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvkové organizace, IČO 70984549, ze dne 13.
12. 2021, zastoupené ředitelem Mgr. Janem Volfem, o souhlasné stanovisko k přerušení provozu v
mateřské škole Žimrovice v době od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 (včetně).
b) vydává souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v mateřské škole Žimrovice v době od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 (včetně).

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
13.62.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
návrh příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, IČO 75123959, ze dne 5. 11.
2021 na vyřazení drobného hmotného majetku, který má tato příspěvková organizace svěřený do
správy městem Hradec nad Moravicí, v rozsahu dle seznamu předloženého k návrhu (celková
pořizovací cena 19 900 Kč), a to z důvodu nerentabilní opravy.
b) vydává souhlasné stanovisko
k žádosti o schválení vyřazení majetku, který má městem Hradec nad Moravicí svěřený ve správě
příspěvková organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, IČO 75123959, v rozsahu dle seznamu
předloženého k návrhu ze dne 5. 11. 2021 (celková pořizovací cena 19 900 Kč).

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
14.62.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace, IČO 70984352, ze dne 15. 12.
2021 o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím věcného daru v hodnotě
6.006 Kč, od paní XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí.
b) souhlasí
s přijetím věcného daru (v hodnotě 6.006 Kč) od XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, pro
Mateřskou školu Hradec nad Moravicí, příspěvkovou organizaci, IČO 70984352.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
15.62.2021/RM
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Rada města
a) bere na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace, IČO 70984352, ze dne 15. 12.
2021 o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím věcného daru v hodnotě
5.591 Kč, od pana XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí.
b) souhlasí
s přijetím věcného daru (v hodnotě 5.591 Kč) od pana XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí,
pro Mateřskou školu Hradec nad Moravicí, příspěvkovou organizaci, IČO 70984352.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
16.62.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČO 7098459, příspěvkové organizace ze dne 16.
12. 2021, o souhlas města Hradec nad Moravicí jakožto zřizovatele s přijetím finančního daru 50.000
Kč, od společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o. - Morava Paper, IČO 25105582.
b) souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 50.000 Kč od společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o., IČO 25105582,
a s uzavřením darovací smlouvy mezi ZŠ a MŠ Žimrovice, příspěvkovou organizací, IČO 70984549, a
společností Smurfit Kappa Czech s.r.o. - Morava Paper, IČO 25105582.

HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, starosta města, 20. 12. 2021
Ověřili:
Mgr. Drahomír Hlačík, 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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