Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

5.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

11. února 2019
v pracovně starosty města
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.5.2019/RM
Rada města
vzala na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého
a v podkladech pro 5. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: tajemnice městského úřadu
2.5.2019/RM
Rada města
schválila
prodloužení doby nájmu bytu č. 1, v bytovém domě č.p. 151, Opavská ul., Hradec
nad Moravicí nájemcům do 31. 1. 2020.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
3.5.2019/RM
Rada města
a) schválila
přijetí dotace na realizací projektu: Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ, Hradec
nad Moravicí v maximální výši 508.800 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, programu
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol.
b) schválila
podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
4.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
přípravu realizace projektu: Hranice dokořán v rámci česko-polské spolupráce.
b) odložila
rozhodnutí o doporučení návratné finanční výpomoci žadateli Základní škole Hradec
nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace na předfinancování projektu: Hranice
dokořán z programu INTERREG C-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů
v Euroregionu Silesia, na příští schůzi rady města.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
5.5.2019/RM
Rada města
a) projednala
petici občanů Hradec nad Moravicí a Bohučovice za řešení neúnosné dopravní situace
ve spojitosti s nákladní přepravou vytěženého kamene z lomu Bohučovice.
b) uložila
odboru majetku a investic projednat možnost změny dopravního značení spočívající
v omezení rychlosti v Bohučovicích a na příjezdu do Hradce nad Moravicí od Bohučovic.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
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6.5.2019/RM
Rada města
a) projednala
možnost výsadby zeleně - stromů na hranici dobývacího prostoru kamenolomu Bohučovice pozemek p.č. 1498/1 v k.ú. Bohučovice.
b) schválila
vysazení zeleně za účelem vyznačení hranice dobývacího prostoru kamenolomu Bohučovice
na pozemku p.č. 1498/1 v k.ú. Bohučovice v rámci realizace projektu "Ošetření stromů
a doplnění stávající výsadby v Hradci nad Moravicí".
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
7.5.2019/RM
Rada města
a) rozhodla
zřidit věcné břemeno – služebnost, spočívající ve strpění vodovodní přípojky pro novostavbu
RD na pozemku p.č. 1133/10 v k. ú. Bohučovice v jeho vlastnictví přes pozemek p.č. 1537 v
k. ú. Bohučovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 1.000
Kč + DPH. Současně uzavřít i smlouvu o právu provést stavbu s tím související. Geometrický
plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
8.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 195 (ostatní plocha) k. ú. Žimrovice.
b) rozhodla
neschválit záměr města prodat část pozemku p.č. 195 (ostatní plocha) v k. ú. Žimrovice
o výměře cca 12 m2.
c) uložila
předložit žádost k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města s nesouhlasným
doporučením rady města.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
9.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení pozemku p.č. 1060/1 (zeleň) o výměře 161 m2, pozemku p.č. 1061/2
(zeleň) o výměře 67 m2 a pozemku p.č. 1064 (zeleň) o výměře 113 m2 vše v k. ú. Hradec
nad Moravicí.
b) rozhodla
neschválit záměr města prodat jednotlivé pozemky podle části a) tohoto usnesení.
c) uložila
předložit žádost k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města s nesouhlasným
doporučením rady města.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
10.5.2019/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
žádost o majetkoprávní narovnání současného stavu užívání obecního pozemku
v Jakubčovicích.
b) odložila
projednání záměru města prodat část pozemku p.č. 135/1 (ostatní plocha) v k. ú.
Jakubčovice o výměře cca 70 m2 po provedení místního šetření.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
11.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení případně pronájem pozemku p.č. 1270 (zahrada) o výměře 650 m2 v k.
ú. Bohučovice.
b) rozhodla
neschválit záměr města prodat pozemek podle části a) tohoto usnesení.
c) rozhodla
schválit záměr města pozemek p.č. 1270 (zahrada) o výměře 650 m2 v k. ú. Bohučovice
propachtovat.
d) uložila
zveřejnit záměr města propachtovat pozemek podle části c) tohoto usnesení po stanovenou
dobu a předložit k rozhodnutí na další schůzi rady města.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
12.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o pravidelnou výpůjčku Klubu seniorů Domoradovice prostoru zasedací místnosti
a kuchyňky Kulturního domu v Domoravicích, za účelem pravidelného setkávání seniorů
v Domoradovicích, vždy poslední čtvrtek v měsíci od 17.00-20.00 hodin.
b) rozhodla
zveřejnit záměr města vypůjčit nebytové prostory I. NP Kulturního domu v Domoradovicích
(zasedací místnost a kuchyňka).
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
13.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Domo Aktivity Klubu, o pravidelnou bezplatnou výpůjčku prostor velkého sálu v I. NP
Kulturního domu v Domoradovicích, vždy ve čtvrtek a v neděli od 16.00 - 19.00 hod.,
za účelem rozvoje občanů v oblasti pohybu, kultury, zručnosti, všeobecných znalostí
s prioritním zaměřením na děti, mládež a jejich rodiče.
b) rozhodla
zveřejnit záměr města vypůjčit nebytové prostory I. NP Kulturního domu v Domoradovicích
(velký sál).
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
14.5.2019/RM
Rada města
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vzala na vědomí
seznam výpůjček/nájmů nebytových prostor v budovách města Hradec nad Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, pověřený vedoucí odboru majetku a investic
15.5.2019/RM
Rada města
a) rozhodla
vyhlásit Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury
a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2019.
b) schválila
pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci dotačního
programu na rok 2019 včetně jejich příloh podle předloženého a v materiálech pro 5. schůzi
rady města založeného materiálu.
c) schválila
bodové hodnocení kritérií pro posuzování žádostí podaných v rámci dotačního programu
pro rok 2019.
Z: místostarosta města
16.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Beethovenův Hradec, z.s., IČ 07283628 o poskytnutí finančního daru na mimořádnou
cenu pro vítěze Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec 2019
a spolufinancování provozních nákladů soutěže pro rok 2019.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč na spolufinancování 57. ročníku Mezinárodní
interpretační soutěže Beethovenův Hradec.
c) souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy podle části b) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
17.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost odboru VHT TJ Opava, z.s. IČ 00495948 o poskytnutí finančního daru a záštity města
nad konáním nejstaršího turistického pochodu v České republice "Bezručova Moravice"
včetně bezplatného poskytnutí prostor pro start pochodu v prostorách Informačního centra
v Národním domu v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
dle Obecně závazné vyhlášky č. 03/2004 o ocenění a poctách města Hradec nad Moravicí,
převzetí záštity nad konáním nejstaršího turistického pochodu na území České republiky
"Bezručova Moravice" připravovaným Odborem VHT TJ Opava, z.s. IČ 00495948.
c) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč na spolufinancování 59. ročníku nejstaršího
dálkového turistického pochodu v ČR "Bezručova Moravice" odboru VHT TJ Opava, z.s.,
IČ 00495948.
d) souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy podle části c) tohoto usnesení.
Z: místostarosta města
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18.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, z.s. IČ 26666693, o poskytnutí individuální dotace
na pořádání tradičního Plesu při svíčkách, který se uskutečnil dne 8. 2. 2019 v kulturním
domě v Domoradovicích.
b) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2.500 Kč Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, z.s. IČ 26666693,
na pořádání Plesu při svíčkách - autobusovou dopravu účastníků plesu.
c) vzala na vědomí
žádost SH - ČMS Sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí, IČ 66738393
o poskytnutí individuální dotace na pořádání tradičního Hasičského bálu, který se uskuteční
dne 15. 2. 2019 v hotelu Belaria Resort v Hradci nad Moravicí ve výši 2.500 Kč.
d) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2.500 Kč SH - ČMS Sboru dobrovolných hasičů
Hradec nad Moravicí, pobočný spolek, IČ 66738393, na pořádání hasičského bálu v hotelu
Belaria Resort v Hradci nad Moravicí dne 15. 2. 2019.
e) vzala na vědomí
žádost FIT Sports Club, z.s. IČ 227182214 o poskytnutí individuální dotace na pořádání akce
"Mezinárodní klání dětí v Polsku - doprava" ve výši 5.000 Kč.
f) schválila
poskytnutí individuální dotace ve výši 2.500 Kč FIT Sports Club, z.s. IČ 22718214 na
pořádání akce " Mezinárodní klání dětí v Polsku - doprava" ve výši 2.500 Kč.
Z: místostarosta města
19.5.2019/RM
Rada města
souhlasí
s přijetím účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
545.000 Kč příspěvkovou organizací Městská knihovna a informační centrum Hradec nad
Moravicí, okres Opava na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2019.
Z: místostarosta města
20.5.2019/RM
Rada města
a) schválila
darovací smlouvu mezi společností Pavel Kuzník s.r.o., se sídlem K. H. Borovského 41,
747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 27777057 jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru, televize zn. GOGEN
102 cm v hodnotě 6.000 Kč a poukazů do restaurace hotelu Sonáta v hodnotě 500 Kč
a 500 Kč. Věcné dary byly použity do tomboly Plesu města Hradec nad Moravicí dne
2. 2. 2019.
b) schválila
darovací smlouvu mezi společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka
u Opavy, IČ 25371517 jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů
spojených s pořádáním Plesu Města Hradec nad Moravicí dne 2. 2. 2019.
c) schválila
darovací smlouvu mezi společností SB LOGISTIK TRANSPORT s.r.o., se sídlem
Přemyslovců 486/8, 747 07 Opava - Jaktař, IČ 25369415 jakožto dárcem a městem Hradec
nad Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 5.000 Kč
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na úhradu nákladů spojených s pořádáním Plesu Města Hradec nad Moravicí dne 2. 2. 2019.
d) schválila
darovací smlouvu mezi Ing. Miroslavem Dosoudilem, se sídlem Sokolovská 973/11, Bílovec,
PSČ 743 01, IČ 76225011 jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 3.000 Kč na úhradu nákladů
spojených s pořádáním Plesu Města Hradec nad Moravicí dne 2. 2. 2019.
e) schválila
darovací smlouvu mezi panem Ladislavem Pošíkem, se sídlem Opava - Kateřinky, Holasická
1157/4, PSČ 74705 jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto obdarovaným,
jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru, cyklistické výbavy v hodnotě 2.774 Kč. Věcný
dar byl použit do tomboly Plesu města Hradec nad Moravicí dne 2. 2. 2019.
f) schválila
darovací smlouvu mezi společností DATA-INTER spol. s r.o., se sídlem U Fortny 50/1,
746 01 Opava, IČ 14615754 jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru, fotoaparát Sony Cyber-Shot
DSC-W810 stříbrný v hodnotě 3.059 Kč vč. DPH. Věcný dar byl použit do tomboly Plesu
města Hradec nad Moravicí dne 2. 2. 2019.
g) schválila
smlouvu o provedení reklamy mezi společností NOSTA, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha
2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ 47671416 a městem Hradec nad Moravicí jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je umístění firemního loga společnosti NOSTA, s.r.o.
u příležitosti konání Plesu města dne 2. 2. 2019. Za uvedení reklamy uhradí společnost
dohodnutou finanční částku ve výši 2.000 Kč na základě vystavené faktury.
Z: místostarosta města
21.5.2019/RM
Rada města
schválila
darovací smlouvu mezi společností DATA-INTER, spol. s r.o., se sídlem U Fortny 1, 746 01
Opava, IČ 14615754 jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto obdarovaným,
jejímž předmětem je poskytnutí věcných darů v hodnotě 8.870 Kč včetně DPH na provozní
účely Městského úřadu Hradec nad Moravicí.
Z: starosta města
22.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost České federace mažoretkového sportu, z.s., ze dne 22. 1. 2019 o udělení záštity
starosty města Hradec nad Moravicí nad kvalifikačním kolem Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu, které se uskuteční dne 30. 3. 2019 v Hradci nad Moravicí.
b) schválila
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hradec nad Moravicí, č. 03/2004,
o oceněních a poctách města Hradec nad Moravicí, záštitu starosty města Hradec
nad Moravicí nad kvalifikačním kolem Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, které se
uskuteční dne 30. 3. 2019 v Hradci nad Moravicí.
Z: starosta města
23.5.2019/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o rezignaci pana Ing. BcA. Richarda Vaculy na členství v Kulturní komisi Rady
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města Hradec nad Moravicí, doručenou dne 29. 1. 2019 prostřednictvím e-mailu.
b) rozhodla
v souladu s článkem 1 odst. 7 písm. c) Statutu komisí Rady města Hradec nad Moravicí
o zániku členství pana Ing. BcA. Richarda Vaculy v Kulturní komisi Rady města Hradec
nad Moravicí odvoláním jmenovaného.
c) jmenovala
do funkce člena Kulturní komise Rady města Hradec nad Moravicí Mgr. Martu Scholzovou.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
Zpracovala: Jana Pastyříková, 13.2.2019

Ověřil:
Ing. Jan Lindovský, 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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