město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

65.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

7. března 2022
v zasedací místnosti města
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.65.2022/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2022 ve výši 500.000 Kč v příjmech i výdajích.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
2.65.2022/RM
Rada města
schvaluje
přijetí dotace 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
3.65.2022/RM
Rada města
schvaluje
cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Roman Drozd, IČO 66169828, na výměnu
střešních oken v bytě č. 6, Opavská 265, Hradec nad Moravicí ve výši 118.493 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
informace ohledně neuhrazené pohledávky za pronájem bytu č. 1/715 Na Tylovách 715,
Hradec nad Moravicí, nájemce paní A. Š.
b) rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9. 3. 2021 k bytu č. 1/715, Na Tylovách 715,
Hradec nad Moravicí paní A. Š., kterým se prodlužuje doba trvání nájmu do 15. 6. 2022 s tím,
že ustanovení čl. II. odst. 2 nájemní smlouvy se ruší.
c) schvaluje
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splátkový kalendář týkající se dlužného nájemného spolu se službami spojenými s bydlením
v bytě č. 1/715, Na Tylovách 715, Hradec nad Moravicí tak, že výše měsíční splátky činí 1.400
Kč.
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 1 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.65.2022/RM
Rada města
schvaluje
rámcovou kupní smlouvu mezi společností VRTAL s.r.o., IČO 26303493, jako prodávajícím a
městem Hradec nad Moravicí jako kupujícím, podle předloženého a v podkladech pro 65.
schůzi rady města založeného návrhu.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
6.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
návrh na vyřazení majetku města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech
pro 65. schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 339.667,66 Kč.
b) schvaluje
vyřazení majetku města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech pro 65.
schůzi rady města založeného návrhu v celkové hodnotě 312.867,66 Kč.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
7.65.2022/RM
Rada města
rozhoduje
vypůjčit nebytové prostory – obřadní síň v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí
panu PhDr. B. D., Ph.D. (hudební těleso Country s.r.o.) na dobu neurčitou od 1. 4. 2022 s
výpovědní dobou 3 měsíců, v době každý čtvrtek od 17:00 hod. do 20:30 hod.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
8.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
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zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce chodníku na ulici Bohučovická v Hradci nad Moravicí".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Rekonstrukce chodníku na ulici Bohučovická v Hradci nad Moravicí" na
základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STAMEX spol.
s r.o., IČO 640084256; nabídková cena: 2.255.828,51 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.65.2022/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 chodníku a komunikace na ulici Fučíkova a Tyršovo
nábřeží v Hradci nad Moravicí".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Stavební úpravy chodníku a komunikace na ulici Fučíkova a Tyršovo
nábřeží v Hradci nad Moravicí" na základě doporučení výběrové komise o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče STAMEX spol. s r.o., IČO 640084256; nabídková cena:
975.603,29 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Společenský prostor Filipovice".
b) rozhoduje
opětovně vyhlásit otevřené výběrové řízení na veřejnou zakázku "Společenský prostor
Filipovice".
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana M. S., bytem XXX, Hradec nad Moravicí o koupi části pozemku p.č. 659/1 v k. ú.
Hradec nad Moravicí.
b) neschvaluje
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záměr města prodat část pozemku p.č. 659/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
cca 2000 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.65.2022/RM
Rada města
bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti VIAGEM nemovitostní s.r.o., IČO 08481512, ze dne 23. 2. 2022
na odkup pozemků p.č. 321/4, 322/5 a 323/3, to vše v k. ú. Benkovice městem Hradec nad
Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
13.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající
ve strpění nadzemního vedení distribuční sítě NN na pozemku p.č. 1537 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v k. ú. Bohučovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas
s umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro společnost ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035,
spočívající ve strpění umístění nadzemního vedení distribuční sítě NN na pozemku p.č. 1537
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Bohučovice 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 žadatel.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
14.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ARPEX MORAVA s.r.o., IČO 26809559, ze dne 23. 2. 2022 o souhlas se
stavbou "El. vedení, Hradec n. Mor., p.č. 2025/6, rozš. kNN".
b) bere na vědomí
žádost pana Ing. F. H., bytem XXX, Hradec nad Moravicí o koordinaci staveb "El. vedení,
Hradec n. Mor., p.č. 2025/6, rozš. kNN" společně s novou stavbou "Rozšíření veřejného
osvětlení na pozemku p.č. 2023/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí".
c) nesouhlasí
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s realizací stavby "El. vedení, Hradec n. Mor., p.č. 2025/6, rozš. kNN" podle předloženého a v
podkladech pro 65. schůzi založeného materiálu.
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 1 NEHLASOVAL
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
15.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana J. P., bytem XXX, Opava o zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění
umístění vodovodní přípojky k pozemku p.č. st. 77 na pozemku p.č. 995 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) a 86/5 (zahrada), to vše v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí, a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost spočívající ve strpění umístění vodovodní přípojky k
pozemku p.č. st. 77 na pozemku p.č. 995 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a 86/5
(zahrada), to vše v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za
jednorázovou náhradu 2.415 Kč (bez DPH). Současně uzavřít i dohodu o umístění stavby s
tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
c) bere na vědomí
žádost pana J. P., bytem XXX, Opava o souhlas s úpravou části pozemku p.č. 86/5 v k. ú.
Domoradovice (shozy, oplocení, kontejnerové místo) podle předloženého a v podkladech pro
65. schůzi založeného materiálu.
d) souhlasí
s úpravou části pozemku p.č. 86/5 v k. ú. Domoradovice (shozy, oplocení, kontejnerové
místo) podle předloženého a v podkladech pro 65. schůzi založeného materiálu.
e) revokuje
své usnesení ze dne 14. 9. 2020, č. 9.39.2020/RM, v části b) na tento text:
„rozhoduje zřídit věcné břemeno spočívající ve strpění chůze a jízdy pro pozemky p.č. 86/2 a
p.č. 86/11 na pozemku p.č. 86/5 (zahrada), to vše v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.500 Kč (bez DPH). Geometrický plán a
správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.“
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
16.65.2022/RM
Rada města
jmenuje
pana E. H. členem Školské rady Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČO 70984549, s
účinností od 7. 3. 2022.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
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17.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
návrh ředitelky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
IČO 70984352, ze dne 18. 2. 2022, na měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní
rok 2022/2023.
b) doporučuje
ředitelce Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO
70984352, stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023
ponechat ve stávající výši.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
18.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO
70984352, ze dne 18. 2. 2022 o souhlasné vyjádření k přerušení provozu v Mateřské škole
Hradec nad Moravicí a ve školní jídelně, v době od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022 (včetně).
b) vydává souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizaci, IČO 70984352, a ve školní jídelně, v době od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022 (včetně).
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
návrh Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO
70984344, ze dne 16. 2. 2022, na vyřazení majetku v celkové hodnotě 320.364,87 Kč.
b) schvaluje
vyřazení majetku Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
IČO 70984344, podle předloženého a v podkladech pro 65. schůzi rady města založeného
návrhu v celkové hodnotě 320.364,87 Kč.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
20.65.2022/RM
Rada města
bere na vědomí
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návrh Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO
70984352, ze dne 3. 2. 2022, na vyřazení majetku v celkové hodnotě 223.348,79 Kč.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
21.65.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranné stanice a Domu přírody Poodří, IČO 47657901, o
poskytnutí finančního daru na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy v roce
2022.
b) schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranné stanice a Dům
přírody Poodří, IČO 47657901, na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy v roce
2022.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE, 1 NEHLASOVAL
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 7. 3. 2022
Ověřil:
Ing. Drahomíra Hertlová v. r.
člen rady města

Mgr. Petr Havrlant v. r.
místostarosta města

Mgr. Patrik Orlík v. r.
starosta města

8. strana usnesení RM č. 65 ze dne 7. 3. 2022

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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