město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

71.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

27. června 2022
v zasedací místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení:
1.71.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost paní M. Š., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky ve prospěch pozemku p.č. 692 v k. ú. Žimrovice na pozemku p.č. 695
v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
pro stavbu vodovodní přípojky na pozemku p.č. 695 v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví města Hradec
nad Moravicí zřídit služebnost inženýrské sítě - vodovodní přípojky ve prospěch pozemku p.č. 692
v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví paní M. Š., bytem XXX, Hradec nad Moravicí, za jednorázovou náhradu
4.900 Kč (bez DPH). Současně rozhoduje uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím související.
Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v KN uhradí žadatelka.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
2.71.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě nadzemního vedení distribuční sítě NN na pozemcích p.č. 995, p.č. 1/12 a p.č. 86/5, to vše
v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí a o souhlas s umístěním stavby.
b) rozhoduje
zřídit služebnost inženýrské sítě - nadzemního vedení distribuční sítě NN na pozemcích p.č. 995,
p.č. 1/12 a p.č. 86/5, to vše v k. ú. Domoradovice ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí pro
společnost ČEZ Distribuce a.s., IČO 2472903, za jednorázovou náhradu 2.000 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: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
3.71.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Jakubčovice parc.č. 135/1, Oprava dešťové kanalizace a komunikace".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Jakubčovice parc.č. 135/1, Oprava dešťové kanalizace a komunikace" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STRABAG a.s., IČO 60838744;
nabídková cena: 5.993.351,20 Kč (bez DPH).
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
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4.71.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti FUS a HARAZIM s.r.o., IČO 42869285, na výměnu jímky budovy
TJ Žimrovice.
b) odkládá
rozhodnutí o cenové nabídce společnosti FUS a HARAZIM s.r.o., IČO 42869285, na výměnu jímky
budovy TJ Žimrovice na příští schůzi rady města.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
5.71.2022/RM
Rada města
schvaluje
prominutí nájemného spolu s poplatkem za služby podnikající fyzické osobě Radim Gebauer,
IČO 62289039, podle předloženého a v pokladech pro 71. schůzi rady města založeného materiálu.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Jan Grygar, referent odboru majetku a investic
6.71.2022/RM
Rada města
a) bere na vědomí
žádost Klubu českých turistů, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, o povolení vyznačení turistické
trasy z rozcestníku Bohučovice (BUS) - Bar U Kopaniny, po pozemcích města Hradec nad Moravicí.
b) odkládá
rozhodnutí o žádosti Klubu českých turistů, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, s vyznačením
nové pěší turistické trasy z rozcestníku Bohučovice (BUS) - Bar u Kopaniny, po pozemcích města
Hradec nad Moravicí na příští schůzi rady města.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
7.71.2022/RM
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2022 ve výši 45.000 Kč v příjmech i výdajích.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí
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8.71.2022/RM
Rada města
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany mezi městem
Hradec nad Moravicí jako objednatelem a společností ESA-CS s.r.o., IČO 03573931, jako
poskytovatelem podle předloženého a v pokladech pro 71. schůzi rady města založeného návrhu.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
9.71.2022/RM
Rada města
a) souhlasí
s umístěním stavby rodinného domu vč. stavebních objektů na pozemcích p.č. 223/1 a p.č. 904/1
v k. ú. Žimrovice, které sousedí s pozemky p.č. 223/2 a p.č. 904/2 v k. ú. Žimrovice ve vlastnictví
města Hradec nad Moravicí, podle předložené a v podkladech pro 71. schůzi rady města založené
koordinační situace.
b) rozhoduje
přemístit boží muka umístěná na pozemku p.č. 253/11 v k. ú. Žimrovice na pozemek p.č. 383/2
v k. ú. Žimrovice.
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petra Teplíková, referentka odboru majetku a investic
10.71.2022/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. 2022 do 27. 6. 2022.
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
Zpracoval: 27. 6. 2022, Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Ověřil:
Petr Sonnek v. r.
člen rady města

Mgr. Petr Havrlant v. r.
místostarosta města
Mgr. Patrik Orlík v. r.
starosta města
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