město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

75.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

19. září 2022
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Přijatá usnesení:
1.75.2022/RM
Rada města
schvaluje
kácení stromu (lípa malolistá) na pozemku p.č. 3 v k. ú. Kajlovec ve vlastnictví města.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
2.75.2022/RM
Rada města
schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 17757 mezi městem Hradec nad Moravicí
a společností Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., IČO 45193665, za jednorázovou náhradu
500 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
3.75.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
soupis více/méněprací na stavbě "Oprava komunikací".
b) schvaluje
soupis více/méněprací na stavbě "Oprava komunikací", na základě kterého se cena díla snižuje
o 273.438,15 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
4.75.2022/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2022 ve výši 700.500 Kč, v příjmech i výdajích.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
5.75.2022/RM
Rada města
schvaluje
s účinností od 1. 9. 2022 platový výměr Mgr. J. V., ředitele Základní školy a Mateřské školy Žimrovice,
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okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70984549, podle předloženého a v podkladech pro
75. schůzi rady města založeného návrhu.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
6.75.2022/RM
Rada města
schvaluje
změnu platových tarifů PhDr. Mgr. M. B., ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna
a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, IČO 71237895; R. C., ředitele Technických
služeb Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace, IČO 75123959; v souvislosti s nařízením vlády
č. 264/2022 Sb., a to dle předloženého a v podkladech pro 75. schůzi rady města založeného návrhu,
s účinností od 1. 9. 2022.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
7.75.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO
o schválení podání projektové žádosti "Přírodní zahrada" do Výzvy č. 5/2022 v rámci
programu Životní prostředí, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí.
b) schvaluje
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO
o schválení podání projektové žádosti "Přírodní zahrada" do Výzvy č. 5/2022 v rámci
programu Životní prostředí, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí.

70984344,
Národního

70984344,
Národního

HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
8.75.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70984344,
o schválení podání projektové žádosti "Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti
školy" do Výzvy IROP - Základní školy - SC 4.1, Ministerstva pro místní rozvoj.
b) schvaluje
žádost Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70984344,
o schválení podání projektové žádosti "Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti
školy" do Výzvy IROP - Základní školy - SC 4.1, Ministerstva pro místní rozvoj.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
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9.75.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
Zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k pronájmu bytu č. 17, v bytovém
domě Opavská 197, Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 17 v bytovém domě Opavská 197, Hradec nad Moravicí s paní B. B.,
bytem XXX, Hradec nad Moravicí, od 1. 10. 2022. V případě odstoupení výše jmenované od podpisu
nájemní smlouvy postupuje na jeho místo uchazeč druhý v pořadí, a to J. K., bytem XXX, Hradec
nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
10.75.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost o zrušení o pronájmu bytu č. 9 v domě s pečovatelskou službou, Smetanova 694, Hradec
nad Moravicí, paní L. B. ke dni 31. 8. 2022.
b) bere na vědomí
oznámení o ukončení pronájmu bytu č. 3 v domě s pečovatelskou službou, Smetanova 694, Hradec
nad Moravicí, panu M. R., z důvodu úmrtí, ke dni 31. 8. 2022.
c) schvaluje
ukončení nájmu v bytě č. 9 paní L. B., bytem XXX, Hradec nad Moravicí ke dni 31. 8. 2022.
d) schvaluje
pronájem bytu č. 3 v domě s pečovatelskou službou Smetanova 694, Hradec nad Moravicí paní V. N.,
bytem XXX, Hradec nad Moravicí, ode dne 1. 10. 2022.
e) schvaluje
pronájem bytu č. 9 v domě s pečovatelskou službou Smetanova 694, Hradec nad Moravicí paní H. B.,
bytem XXX, Hradec nad Moravicí, ode dne 1. 10. 2022.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
11.75.2022/RM
Rada města
revokuje
své usnesení ze dne 22. 3. 2021 č. 13.48.2021/RM takto: "schvaluje záměr směnit část pozemku
p.č. 10 o výměře 8 m2 a část pozemku p.č. 13/3 o výměře 21 m2 v soukromém vlastnictví za část
pozemku p.č. 1008/9 o výměře 34 m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše
v k. ú. Domoradovice, s finančním vyrovnáním rozdílné výměry a kvality pozemků."
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
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12.75.2022/RM
Rada města
souhlasí
s konáním sportovní soutěže – běžeckého závodu Silesia kros 1/2 marathon XII. ročník dne
8. 10. 2022 na území města Hradec nad Moravicí.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.75.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana L. M., bytem XXX, Hradec nad Moravicí o pronájem části pozemku p.č. 2023/1 o výměře
cca 170 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí na dobu neurčitou
za účelem údržby zeleně a náletových dřevin.
b) neschvaluje
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2023/1 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Hradec nad Moravicí
ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí na dobu neurčitou za účelem údržby zeleně a náletových
dřevin.
c) ukládá
zajistit údržbu zeleně a náletových dřevin na pozemku p.č. 2023/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí
ve vlastnictví města za účelem zajištění dopravní obslužnosti.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.75.2022/RM
Rada města
rozhoduje
pronajmout část pozemku p.č. 659/1 o výměře 120 m2 a část pozemku p.č. 659/51 o výměře 280 m2
v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí panu Z. B., bytem XXX, Hradec
nad Moravicí, od 1. 1. 2023 na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců, za nájemné ve výši
2.000 Kč za kalendářní rok.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.75.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní A. M., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky ve prospěch pozemku p.č. st. 28/2 v k. ú. Jakubčovice na pozemku p.č. 1231/1
v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas s umístěním stavby.
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b) rozhoduje
pro stavbu vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1231/1 v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí zřídit služebnost inženýrské sítě - vodovodní přípojky ve prospěch pozemku
p.č. st. 28/2 v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví pana M. M., bytem XXX, Hradec nad Moravicí,
za jednorázovou náhradu 1.500 Kč (bez DPH). Současně rozhoduje uzavřít i dohodu o umístění stavby
s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatel.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, starosta města

Ověřil:
Zdeněk Bareš v. r.
člen rady města

Mgr. Petr Havrlant v. r.
místostarosta města

Mgr. Patrik Orlík v. r.
starosta města

Poznámka: 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 MěÚ
Hradec nad Moravicí, Opavská 265.
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