Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

37.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

27. července 2020
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.37.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
předloženou žádost Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČ 70984549, o vyjádření
souhlasu s převodem částky 110.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem
financování oprav v mateřské škole související s probíhající rekonstrukcí, podle předloženého
a v podkladech pro 37. schůzi rady města založeného materiálu.
b) schválila
převod finančních prostředků ve výši 110.000 Kč z fondu reprodukce majetku do fondu
investic u Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČ 70984549 a jeho čerpání za účelem
plánovaných oprav souvisejících s rekonstrukcí budovy mateřské školy.
c) vzala na vědomí
předloženou žádost na vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČ
70984549, podle předloženého a v materiálech pro 37. schůzi rady města založeného
materiálu v celkové hodnotě 3.870 Kč.
d) schválila
vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, IČ 70984549, podle
předloženého a v podkladech pro 37. schůzi rady města založeného materiálu v celkové
hodnotě 3.870 Kč.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
2.37.2020/RM
Rada města
schválila
rozpočtové opatření č. 8/2020 ve výši 266.600 Kč v příjmech i výdajích.
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí finančního odboru
3.37.2020/RM
Rada města
odložila
projednání dodávky 6 ks informačních tabulí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
4.37.2020/RM
Rada města
rozhodla
učinit příslib k zapojení města Hradec nad Moravicí do projektu: Vybudování místa pro
předcházení vzniku odpadu v obci Branka u Opavy, jehož předkladatel je Obec Branka u
Opavy, a to formou, že v případě zájmu budou obyvatelé města Hradec nad Moravicí
využívat RE-USE centrum obce Branka u Opavy.

Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
5.37.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost Charity Opava, IČ 43964591, zastoupenou ředitelem panem Janem Hanušem, o
finanční dar určený na podporu akce Sportovní den (nejen) pro klienty, která se uskuteční
dne 19. 9. 2020.
b) schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Charitě Opava, IČ 43964591, zastoupenou
ředitelem panem Janem Hanušem, na podporu akce Sportovní den (nejen) pro klienty, která
se uskuteční dne 19. 9. 2020.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
6.37.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
informaci o pořádání sportovně-společenské akce pro veřejnost - Turnaj v silovém trojboji s
doprovodným kulturním programem, která se uskuteční dne 3. 10. 2020 v kulturním domě
v Domoradovicích.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věci a kultury
7.37.2020/RM
Rada města
a) souhlasí
s konáním akce pro veřejnost s názvem Pivní slavnosti, jejímž pořadatelem je spolek Přátelé
pivovarských sklepů z.s., se sídlem Tyršovo nábřeží 358, Hradec nad Moravicí, na veřejném
prostranství ve vlastnictví města, v městském parku na ulici Opavská, a to dne 15. 8. 2020 v
době od 12.00 do 24.00 hodin (zvláštní užívání veřejného prostranství na území města).
b) souhlasí
se zápůjčkou veřejného WC, občanské vybavenosti ve vlastnictví města, na akci pro veřejnost
specifikovanou podle části a) tohoto usnesení.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
8.37.2020/RM
Rada města
a) souhlasí
s konáním akce pro veřejnost s názvem Den čisté dopravy, jejímž pořadatelem je Místní
akční skupina Opavsko z.s., se sídlem Opavská 228, Hradec nad Moravicí, na veřejném
prostranství ve vlastnictví města, v městském parku na ulici Opavská, a to dne 12. 9. 2020 v
době od 9.00 do 18.00 hodin (zvláštní užívání veřejného prostranství na území města).
b) souhlasí

se zápůjčkou veřejného WC, občanské vybavenosti ve vlastnictví města, na akci pro veřejnost
specifikovanou podle části a) tohoto usnesení.
c) projednala
zapůjčení mobiliáře ve vlastnictví města a ve vlastnictví technických služeb Hradec nad
Moravicí, příspěvkové organizace města.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
9.37.2020/RM
Rada města
a) projednala
pravidla pronájmu mobiliáře ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí - 2 ks nůžkových party
stanů.
b) schválila
podmínky krátkodobého pronájmu mobiliáře města (dvou nůžkových party stanů) podle
předloženého a v podkladech pro 37. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
10.37.2020/RM
Rada města
schválila
Půjčovní řád a podmínky pronájmu přípojného vozidla tovární značky MARTZ - DC přívěs s
nápravou uprostřed podle předloženého a v podkladech pro 37. schůzi rady města
založeného návrhu.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
11.37.2020/RM
Rada města
a) schválila
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Oprava lávky pro pěší přes řeku Moravici v
Hradci nad Moravicí" – rozdíl plus 30.158,63 Kč.
b) schválila
žádost o prodloužení termínu ukončení investiční akce předloženou Ing. Kamilem Turkem
dne 16. 7. 2020 o 17 dní tj. do 31. 8. 2020.
c) rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a Ing. Kamil Turek,
IČ 76015670, podle částí a) a b) tohoto usnesení.
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
12.37.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ 49452011, o zřízení práva služebnosti

spočívajícího ve strpění uložení vodovodního řadu do pozemku p.č. 1498/3 v k.ú. Bohučovice
ve vlastnictví města a o souhlas s umístěním stavby.
b) pověřila
vedení města jednáním se společností KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ 49452011, ve věci
dodržování podmínek závazného stanoviska vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje ze dne 24. 8. 2016, č.j. MSK 35519/2016, o pokračování těžby v lokalitě Bohučovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
13.37.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, o zřízení práva služebnosti, spočívající
ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN k pozemku p.č. 893/3 přes pozemek p.č.
806/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města.
b) rozhodla
zřídit právo služebnosti, spočívající ve strpění podzemního vedení distribuční sítě NN přes
pozemek p.č. 806/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí ve
vlastnictví města, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za jednorázovou náhradu 3.000 Kč
(bez DPH). Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN zajistí a uhradí žadatel.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
14.37.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o přehodnocení ceny za věcné břemeno pro stavbu „Jakubčovice, p. č. 975/3,
rozšíření kNN“ společnosti Elhapro s.r.o., IČ 3978249.
b) rozhodla
setrvat na úplatě ve výši 54.600 Kč (bez DPH) za zřízení věcného břemene podle Ceníku
úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Hradec nad
Moravicí (usnesení č. 10.22.2019/RM).
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
15.37.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1008/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře cca 75 m2 v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
16.37.2020/RM
Rada města

a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 32/1 o výměře 80 m2 v k. ú. Filipovice ve vlastnictví
města.
b) neschválila
záměr města prodat část pozemku p.č. 32/1 o výměře 80 m2 v k. ú. Filipovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
17.37.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 241 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Filipovice ve
vlastnictví města.
b) neschválila
záměr města prodat část pozemku p.č. 241 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Filipovice.
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
18.37.2020/RM
Rada města
a) rozhodla
propachtovat vodovodní řad na pozemcích p.č. 126, 169, 171 to vše v k. ú. Hradec nad
Moravicí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665.
b) schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č.
00300144/SONP/OP/V/2020/D1 mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, podle předloženého a v
podkladech pro 37. schůzi rady města založeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu a
provozování vodního díla č. 00300144/SONP/OP/V/2020/D1.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
19.37.2020/RM
Rada města
vzala na vědomí
informace o stavu investiční akce "Vestavba bezbariérového výtahu do budovy č.p. 197 v
Hradci nad Moravicí".
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
20.37.2020/RM
Rada města
a) schválila
předložený soupis více/méně prací na stavbě "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad
Moravicí".
b) rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
ERUPTIVA s.r.o., IČ 04431201, jimž dojde ke zvýšení ceny za dílo o 249.569,83 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
21.37.2020/RM
Rada města
a) schválila
předložený soupis víceprací na stavbě "Přístavba a stavební úpravy MŠ Žimrovice".
b) rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností HV
stavby a práce s.r.o., IČ 04395255, jimž dojde ke zvýšení ceny za dílo o 78.374,80 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
22.37.2020/RM
Rada města
a) schválila
předložený soupis víceprací na stavbě "Rekonstrukce ulice Zahradní včetně areálu MŠ
Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
SILNICE MORAVA s.r.o., IČ 25357352, jimž dojde ke zvýšení ceny za dílo o 291.757,77 Kč bez
DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
23.37.2020/RM
Rada města
a) schválila
prodloužení termínu dodání dopravního automobilu pro JSDH Žimrovice do 15. 9. 2020.
b) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
HAGEMANN a.s., IČ 26826925.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
24.37.2020/RM
Rada města
a) projednala
zřízení a umístění pamětního místa – busty připomínající pana Jířího Bara, rodáka z Hradce
nad Moravicí.
b) schválila
umístění pamětního místa specifikovaného podle části a) tohoto usnesení na pozemku p.č.
1347 v Hradci nad Moravicí ve vlastnictví města.

Z: Jitka Celtová, vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury
25.37.2020/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
oznámení paní Mgr. Hany Hozové o odstoupení z funkce člena Sportovní komise Rady města
Hradec nad Moravicí, doručené 27. 7. 2020.
b) jmenovala
do funkce člena Sportovní komise Rady města Hradec nad Moravicí paní Marcela Tesařová.
Z: Patrik Orlík, starosta města
Zpracoval: 27. 7. 2020, Patrik Orlík
Ověřil:
Mgr. Jan Špička, člen rady města, v.r
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města, v.r.

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.

