město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

61.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne
22. listopadu 2021
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí včetně videokonference.

Přijatá usnesení:

1.61.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení rady města podle předloženého a v podkladech pro 61.
schůzi rady města založeného materiálu.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města
2.61.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
přijetí věcného daru – 400 ks publikace s názvem Emilie Maria Gudrichová, v celkové
hodnotě daru 60 000 Kč – od Matice slezské, pobočného spolku Hradec nad Moravicí, IČO
70933006.
b) souhlasí
s využitím věcného daru specifikovaného podle části a) tohoto usnesení k propagačním
účelům a k dalšímu prodeji za smluvně stanovenou cenu 150 Kč/ks.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
3.61.2021/RM
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Rekonstrukce Národního domu v Hradci nad
Moravicí do podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, dotační titul:
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj.
Z: HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.61.2021/RM
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu: Olomouc a Kroměříž pro seniory všemi smysly
do programu Zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022, poskytovatel
Moravskoslezský kraj.
Z: HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
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5.61.2021/RM
Rada města
schvaluje
rozšíření veřejného osvětlení na ulici Žižkova o jedno svítidlo za cenu 6.714 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
6.61.2021/RM
Rada města
rozhoduje
uzavřít smlouvu na dodávku elektrické energie se společností ČEZ ESCO a.s., IČO 03592880,
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
7.61.2021/RM
Rada města
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v 1. NP budovy č.p. 61 v Žimrovicích (2 garáže) o výměře cca
41 m2 společnosti U plus U, spol. s r.o., IČO 25875060, za cenu 18.000 Kč ročně, od 1. 1.
2022 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
8.61.2021/RM
Rada města
rozhoduje
prodloužit dobu nájmu části pozemku p.č. 663 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře 1 000
m2 ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, sjednaného nájemní smlouvou č. 6171201849
ze dne 5. 6. 2018 se společností CARMAN-WOOD, s r. o., IČO 26845245, o jeden rok, tj. do
31. 12. 2022 za cenu 6.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
9.61.2021/RM
Rada města
rozhoduje
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propachtovat pozemek p.č. 229/1 (trvalý trávní porost) o výměře 1 590 m2 v k. ú. Filipovice
ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí panu XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí,
na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za účelem zemědělské činnosti za cenu 572 Kč.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.61.2021/RM
Rada města
rozhoduje
pronajmout část pozemku p.č. 1011/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 25 m2
v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí paní XXXXX, bytem
XXXXX, Hradec nad Moravicí, za účelem umístění předzahrádky na dobu neurčitou za cenu
200 Kč za kalendářní rok.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
11.61.2021/RM
Rada města
rozhoduje
pronajmout část pozemku p.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad
Moravicí o výměře 1 460 m2 za účelem parkování osobních aut a autobusů Národnímu
památkovému ústavu, IČO 75032333, na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za cenu
ve výši 50 % z vybraného parkovného.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
12.61.2021/RM
Rada města
schvaluje
záměr města pronajmout pozemek p.č. 2058/2 (trvalý travní porost) v k. ú. Hradec nad
Moravicí o výměře 11 270 m2 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.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.61.2021/RM
Rada města
rozhoduje
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pronajmout části pozemků p.č. 3/1 o výměře 1 231 m2, p.č. 5 o výměře 3 015 m2, p.č. 7/1 o
výměře 393 m2 a p.č. 9 o výměře 120 m2, to vše v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec
nad Moravicí společnosti U plus U, spol. s r. o., IČO 25875060, ode dne 1. 1. 2022 na dobu
neurčitou za cenu 15.000 Kč za kalendářní rok s výpovědní dobou 6 měsíců.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.61.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní XXXXX, bytem XXXXX, Hradec nad Moravicí, o snížení nájemného pozemku p.č.
306/4 a části pozemku p.č. 1027/1, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města
Hradec nad Moravicí.
b) schvaluje
jednorázové snížení ročního nájemného za rok 2021 na pozemku p.č. 306/4 a části pozemku
p.č. 1027/1, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí
v částce 18.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.61.2021/RM
Rada města
revokuje
své usnesení ze dne 18. 10. 2021 č. 2.59.2021/RM takto: zřídit právo služebnosti, spočívající
ve strpění nadzemního vedení distribuční sítě NN na pozemku p.č. 1231/1 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) a umístění sloupu na pozemku p.č. 54 (zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště), to vše v k. ú. Jakubčovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, pro ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč (bez DPH) a
souhlasí s umístěním stavby. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN
zajistí a uhradí žadatel.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 1 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
16.61.2021/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 pro pozemky p.č. 456/25 a
p.č. 456/19 v k. ú. Branka u Opavy na pozemku p.č. 613/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k. ú. Hradec na Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas
s umístěním stavby.
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b) rozhoduje
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN pro
pozemky p.č. 456/25 a p.č. 456/19 v k. ú. Branka u Opavy na pozemku p.č. 613/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad
Moravicí pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu 2.800 Kč (bez
DPH) a souhlasí s umístěním stavby. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v
KN zajistí a uhradí žadatel.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
17.61.2021/RM
Rada města
rozhoduje
zřídit věcné břemeno (služebnost) pro společnost Severomoravské vodovody a kanalizace,
IČO 45193665, spočívající ve strpění stezky a cesty na pozemku p.č. 788/2 v k. ú. Žimrovice,
za jednorázovou náhradu 100 Kč + DPH. Správní poplatek za zavkladování v KN uhradí
společnost Severomoravské vodovody a kanalizace.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku investic
18.61.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
soupis skutečně provedených prací na stavbě "Opravu povrchu komunikace v ulici Pod
Hanuší v Hradci nad Moravicí" ve výši 350.893,20 Kč bez DPH.
b) schvaluje
soupis skutečně provedených prací na stavbě "Opravu povrchu komunikace v ulici Pod
Hanuší v Hradci nad Moravicí" ve výši 350.893,20 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
19.61.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Rekonstrukce chodníku na ulici Zámecká v
Hradci nad Moravicí", na základě kterého se cena díla snižuje o 26.659,73 Kč (bez DPH).
b) schvaluje
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Rekonstrukce chodníku na ulici Zámecká v
Hradci nad Moravicí", na základě kterého se cena díla snižuje o 26.659,73 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
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Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
20.61.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí –
Branka u Opavy – Otice – Opava – 1. etapa“, na základě kterého se cena díla zvyšuje o
370.315,87 Kč (bez DPH).
b) schvaluje
předložený soupis více/méněprací na stavbě "Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí –
Branka u Opavy – Otice – Opava – 1. etapa“, na základě kterého se cena díla zvyšuje o
370.315,87 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
21.61.2021/RM
Rada města
schvaluje
výplatu finanční kompenzace nákladů na elektřinu při provozu takových splaškových
kanalizačních přípojek za rok 2021 formou finančního daru v celkové výši 21.000 Kč, podle
předloženého a v podkladech pro 61. schůzi rady města založeného návrhu.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
22.61.2021/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2021 v celkové výši -50.000 Kč v příjmech i výdajích.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
23.61.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 u příspěvkové organizace Městská
knihovna a informační centrum, okres Opava, příspěvková organizace.
b) schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 u příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Žimrovice.
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c) schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 u příspěvkové organizace Mateřská škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
d) schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 u příspěvkové organizace Základní škola
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.
e) schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 u příspěvkové organizace Technické
služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace.
HLASOVÁNÍ: 6 PRO, 0 PROTI, 1ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
24.61.2021/RM
Rada města
a) schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Městská knihovna a informační centrum Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 71237895, na rok 2022.
b) schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace, IČO 70984344, na rok 2022.
c) schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace, IČO 70984352, na rok 2022.
d) schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, IČO 70984549,
na rok 2022.
e) schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková
organizace, IČO 75123959, na rok 2022.
f) doporučuje
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační
centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 71237895, na rok
2022 ve výši 3.319.000, včetně odpisového plánu na rok 2022. Z této částky je výše 19.000 Kč
určena na pokrytí odpisů pro rok 2022.
g) doporučuje
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, na rok 2022 ve výši 5.204.200 Kč,
včetně odpisového plánu na rok 2022. Z této částky je výše 1.586.115 Kč určena na pokrytí
odpisů pro rok 2022.
h) doporučuje
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352, na rok 2022 ve výši 3.825.500 Kč,
včetně odpisového plánu na rok 2022. Z této částky je výše 1.065.462 Kč určena na pokrytí
odpisů pro rok 2022.
ch) doporučuje
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice, IČO 70984549, na rok 2022 ve výši 1.646.680 Kč, včetně odpisového plánu na rok
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2022. Z této částky je výše 409.680 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2022.
i) doporučuje
schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí,
příspěvková organizace, IČO 75123959, ve výši 9.271.280 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2022. Z této částky je výše 241.880 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2022.
j) doporučuje
uložit příspěvkové organizaci Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí,
okres Opava, příspěvková organizace, IČO 71237895, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok
2022 ve výši 19.000 Kč, částka se rovná výši odpisů.
k) doporučuje
uložit příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČO 70984352, odvod do rozpočtu zřizovatel na rok 2022 ve výši 1.065.462 Kč,
částka se rovná výši odpisů.
l) doporučuje
uložit příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČO 70984344, odvod do rozpočtu zřizovatel na rok 2022 ve výši 1.586.115 Kč,
částka se rovná výši odpisů.
m) doporučuje
uložit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, IČO 70984549,
odvod do rozpočtu zřizovatel na rok 2022 ve výši 409.680 Kč, částka se rovná výši odpisů.
n) doporučuje
uložit příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace,
IČO 75123959, odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2022 ve výši 241.880 Kč, částka se
rovná výši odpisů.
15X HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
25.61.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO
70984352, ze dne 20. 10. 2021, o souhlasné stanovisko k přerušení provozu příspěvkové
organizace od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022 (včetně).
b) vydává souhlasné stanovisko
k přerušení provozu Mateřské školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022 (včetně).
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
26.61.2021/RM
Rada města
schvaluje
ve vazbě na ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
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výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Hradec nad Moravicí za
období od 1. 7. 2021 do 22. 11. 2021.
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 1 PROTI, 2 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
27.61.2021/RM
Rada města
schvaluje
prolongaci stávajícího pojištění motorových vozidel u společnosti Generali Česká pojišťovna
a.s. na pojistné období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 podle předloženého a v pokladech pro
61. schůzi rady města založeného materiálu.
HLASOVÁNÍ: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Zpracoval: 22. 11. 2021, Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Ověřil:
Ing. Drahomíra Hertlová, členka rady města,v.r.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města,v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města,v.r.

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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