město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

52.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

14. června 2021
ve společenské místnosti
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.52.2021/RM
Rada města
souhlasí
se zpevněním plochy na pozemku p.č. 958/4 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům p.č. 531 a 532 v k.
ú. Domoradovice, žadatel pan xxxxx, bytem xxxxx, a to za těchto podmínek:
- bude provedeno geodetické vytyčení části pozemku p.č. 958/4 v k. ú. Domoradovice
- bude zpevněno 80 metrů povrchu kamenivem s frakcí 8 – 16
- výkop pro trativod v délce cca 20 m bude proveden před stavbou štěrkového tělesa
kanalizace, zemní práce budou provedeny na náklady žadatele
- žadatel nebude požadovat po městu Hradec nad Moravicí žádnou další údržbu pozemku,
zřízení veřejného osvětlení, odvodnění atd.
- realizací ani následným provozem nebude ohrožena bezpečnost, ochrana zdraví a života
osob, sousední pozemky a stavby
- pozemek bude využíván pro příjezd stavebních strojů a nákladních automobilů, pro
dopravu stavebních materiálů k plánované stavbě a jako příjezdová cesta
- bude dodržena minimální šířka komunikace 3 m (nebo jak je navrženo celá šířka pozemku)
- komunikace bude k dispozici veřejnosti a bude na jižní straně napojena na stávající
nezpevněnou komunikaci vedoucí směrem na Bradlo
- žadatel bere na vědomí, že toto zpevnění pozemku může být dočasné, jelikož z
pozemkových úprav může vzejít jiné řešení komunikace, v tomto případě bude jím
provedené zpevnění odstraněno
- veškeré práce na zpevnění pozemku včetně geodetického vytyčení, následné údržby a
případné odstranění bude provedeno na náklady žadatele
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
2.52.2021/RM
Rada města
schvaluje
kácení 1 ks stromu (smrk) na pozemku p.č. 1261 v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
3.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
Zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k pronájmu bytu č. 7, v
objektu Opavská 265, Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 7 v objektu Opavská 265, Hradec nad Moravicí s panem
xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí, od 15. 6. 2021. V případě odstoupení výše
jmenovaného od podpisu nájemní smlouvy bude vyzvána k uzavření nájemní smlouvy paní
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xxxxx, bytem xxxxx, Hradec nad Moravicí. V případě odstoupení i této žadatelky, bude
vyzvána k uzavření nájemní smlouvy paní xxxxx, bytem xxxxx.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Dřevovýroba František Smitka, IČO 45399298, na
dodávku fitness strojů v rámci realizace projektu: Kdo cvičí, nezlobí a hlavně nestárne, Fit
park Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Dřevovýroba František Smitka, IČO 45399298, na
dodávku fitness strojů v rámci realizace projektu: Kdo cvičí, nezlobí a hlavně nestárne, Fit
park Hradec nad Moravicí ve výši 202.874,65 Kč vč. DPH.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.52.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
vzorovou smlouvu o nájmu objektu Babinec (Podolská 308, Hradec nad Moravicí) spolu se
vzorovým Předávacím protokolem k této smlouvě podle předloženého a v pokladech pro 52.
schůzi rady města založeného návrhu.
b) pověřuje
podepisováním Smluv o nájmu objektu Babinec (Podolská 308, Hradec nad Moravicí) Mgr.
Zuzanu Lilianu Machurovou, referentku Odboru vnitřních věcí a kultury Městského úřadu
Hradec nad Moravicí.
c) schvaluje
nájemní smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí a Městskou knihovnou a informačním
centrem Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je
pronájem nebytových prostor v 1. NP objektu Babinec (Podolská 308, Hradec nad Moravicí),
podle předloženého a v podkladech pro 52. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
6.52.2021/RM
Rada města
schvaluje
Směrnici pro poskytování darů při významných příležitostech z rozpočtu města Hradec nad
Moravicí podle předloženého a v podkladech pro 52. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
7.52.2021/RM
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Rada města
a) bere na vědomí
informace o stavu vybavení interiéru budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí.
b) schvaluje
předložený soupis méněprací v rámci stavby "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad
Moravicí - vybavení interiéru budovy" prováděné společností FORM, spol. s r.o., IČO
43964532.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Zateplení a výměna oken na části budovy MěÚ
Hradec nad Moravicí".
b) schvaluje
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Zateplení a výměna oken na části budovy MěÚ
Hradec nad Moravicí" prováděné společností FABRIKO MORAVA, s.r.o., IČO 28632761.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
informace o stavbě "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava
- 1. etapa".
b) bere na vědomí
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí Branka u Opavy - Otice - Opava - 1. etapa" prováděné společností SILNICE MORAVA s.r.o.,
IČO 25357352.
c) schvaluje
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí Branka u Opavy - Otice - Opava - 1. etapa" prováděné společností SILNICE MORAVA s.r.o.,
IČO 25357352.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.52.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 306/1 (ostatní plocha) o výměře 96 m2 v k. ú.
Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
pronajmout část pozemku p.č. 306/1 (ostatní plocha) v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře
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96 m2 společnosti Jaromír Agripa s.r.o., IČO 04433319, na dobu určitou od 15. 6. 2021 do 14.
7. 2021 za cenu 750 Kč.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající
ve strpění podzemního 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 právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN na
pozemku p.č. 1537 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Bohučovice ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí., pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou
náhradu 5.700 Kč (bez DPH) a souhlasit s umístěním stavby. Geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
12.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, Žimrovice, o zřízení práva služebnosti spočívající ve strpění
prodloužení vodovodního řadu pro stavbu RD č. p. 245 na pozemku p.č. 131/2, na pozemku
p.č. 253 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec
nad Moravicí a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit věcné břemeno, služebnost pro žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, Žimrovice, spočívající
ve strpění prodloužení vodovodního řadu pro stavbu RD č. p. 245 na pozemku p.č. 131/2, na
pozemku p.č. 253 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí za jednorázovou náhradu 9.700 Kč. Současně uzavřít i dohodu o
umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající
ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN na pozemcích p.č. 311 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), p.č. 318/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 318/6 (ostatní
plocha, zeleň), p.č. 310 (ostatní plocha, ostatní komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad
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Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN na
pozemcích p.č. 311 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 318/3 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), p.č. 318/6 (ostatní plocha, zeleň), p.č. 310 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí
pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu 37.500 Kč (bez DPH) a
souhlasit s umístěním stavby. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
zajistí a uhradí žadatel.
Z. Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost p. xxxxx, Hradec nad Moravicí, o směnu části pozemku p.č. 112/3 za část pozemku
p.č. 114/4 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Domoradovice.
b) schvaluje
záměr směnit část pozemku p.č. 112/3 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 55 m2
v soukromém vlastnictví za část pozemku p.č. 114/4 (trvalý travní porost) o výměře cca 60
m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, to vše v k. ú. Domoradovice, s finančním
vyrovnáním rozdílné výměry a kvality pozemků.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx, bytem xxxxx, o odkoupení pozemku p.č. 306/4 o výměře 64 m2 a části
pozemku p.č. 1027/1 o výměře cca 15 m2, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 306/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m2 a část
pozemku p.č. 1027/1 (zahrada) o výměře cca 15 m2, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města Hradec nad Moravicí.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
16.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní xxxxx, bytem xxxxx, o umístění 2 ks tzv. Sokolských kamenů zmizelých na ulici
Gudrichova, v Hradci nad Moravicí u č. p. 70.
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b) schvaluje
instalaci 2 ks Sokolských kamenů zmizelých na ulici Gudrichova v Hradci nad Moravicí u ulici
č. p. 70, na náklady paní xxxxx, bytem xxxxx.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
17.52.2021/RM
Rada města
schvaluje
Grafický manuál města Hradec nad Moravicí, vypracovaný společností ON OFF Studio, s.r.o.,
IČO 09051171, jako závazný podklad pro jednotný vizuální styl města a jeho prezentaci.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
18.52.2021/RM
Rada města
odkládá
projednání Volebního řádu pro volbu členů školské rady při Základní škole Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci z řad zákonných zástupců žáků a
pedagogických pracovníků na příští schůzi rady města.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
19.52.2021/RM
Rada města
schvaluje
ve vazbě na ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Hradec nad Moravicí za
období od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021, podle předloženého a v podkladech pro 52. schůzi rady
města založeného materiálu.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
20.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvkové organizace, IČO 70984549, ze
dne 7. 6. 2021, o souhlasné stanovisko k přerušení provozu v Mateřské škole Žimrovice v
době od 1. 7. 2021 do 20. 8. 2021 (včetně).
b) vydává souhlasné stanovisko
k přerušení provozu v Mateřské škole Žimrovice v době od 1. 7. 2021 do 20. 8. 2021 (včetně).
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
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21.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvková organizace, IČO 70984549, o
schválení podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání - Výzva č. 02 20 080 Šablony III.
b) souhlasí
s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvková organizace, IČO
70984549, o dotaci, z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání - Výzva č. 02 20 080
Šablony III. o celkovém požadovaném finančním objemu 249.500 Kč.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
22.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenové nabídky na výměnu střešních oken v bytech č. 4 a 5, Opavská ul. 265, Hradec nad
Moravicí.
b) schvaluje
cenovou nabídku na výměnu střešních oken v bytech č. 4 a 5, Opavská ul. 265, Hradec nad
Moravicí od podnikající fyzické osoby Roman Drozd, IČO 66169828.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
23.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku na dodávku inventáře pro společenský sál (bar a přípravnu jídel) v Babinci
(Podolská 308, Hradec nad Moravicí).
b) schvaluje
cenovou nabídku na dodávku inventáře pro společenský sál (bar a přípravnu jídel) v Babinci
(Podolská 308, Hradec nad Moravicí) od společnosti MB-SVING s.r.o., IČO 47549891.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
24.52.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis víceprací na stavbě "Rekonstrukce počítačové sítě v příspěvkové
organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace“.
b) schvaluje
předložený soupis víceprací na stavbě "Rekonstrukce počítačové sítě v příspěvkové
organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace“
prováděné společností COMSNET Hardware s.r.o., IČO 03136507.
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Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 14. 6. 2021
Ověřil:
Ing. Drahomíra Hertlová, členka 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. 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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