město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

45.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

18. ledna 2021
ve společenské místnosti
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí (včetně
videokonference).

Přijatá usnesení:
1.45.2021/RM
Rada města
bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Hradec nad Moravicí podle předloženého a v
podkladech pro 45. schůzi rady města založeného materiálu.
Z: Jana Pastyříková, referentka kanceláře starosty města
2.45.2021/RM
Rada města
schvaluje
darovací smlouvu mezi dárcem - Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, a obdarovaným městem Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru v hodnotě
95.166,50 Kč za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů speciální technikou
potřebnou pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel
Moravskoslezského kraje v souvislosti s prokázaným výskytem onemocnění COVID-19 a při
dalších mimořádných událostech a krizových situacích.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
3.45.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
informace o využívání sběrného dvoru města Hradec nad Moravicí občany obce Branka u
Opavy.
b) rozhoduje
vyzvat obec Branka u Opavy k úhradě příspěvku ve výši 60.000 Kč pro rok 2021 za možnost
ukládání odpadů jejími občany na sběrném dvoře města Hradec nad Moravicí.
Z: Rostislav Římský, referent odboru majetku a investic
4.45.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
Zápis o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k pronájmu bytu č. 1, v
bytovém domě č. p. 715, ul. Na Tylovách, Hradec nad Moravicí.
b) rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 1 v bytovém domě č.p. 715, ul. Na Tylovách, Hradec nad
Moravicí s panem xxxxx, Hradec nad Moravicí.
Z: Ivana Hyklová, referentka odboru majetku a investic
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5.45.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Rozšíření parkovacích ploch hřbitova v Jakubčovicích".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Rozšíření parkovacích ploch hřbitova v Jakubčovicích" na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SEMITA - DS s.r.o., IČO
03829707. Nabídková cena: 1.064.492,58 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig,vedoucí odboru majetku a investic
6.45.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Instalace fotovoltaického systému na budově MěÚ Hradec nad
Moravicí".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Instalace fotovoltaického systému na budově MěÚ Hradec nad
Moravicí" na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
XENIUM Europe s.r.o., IČO 29193991. Nabídková cena: 257.000 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
7.45.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Zateplení a výměna oken na části budovy MěÚ Hradec nad Moravicí".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Zateplení a výměna oken na části budovy MěÚ Hradec nad Moravicí" na
základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče FABRIKO
MORAVA, s.r.o, IČO 28632761. Nabídková cena: 499.582,65 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
8.45.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce "Vestavba bezbariérového výtahu do budovy č.p. 197 v Hradci nad
Moravicí".
b) rozhoduje
ve veřejné zakázce "Vestavba bezbariérového výtahu do budovy č.p. 197 v Hradci nad
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Moravicí" na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
BETA CONTROL s.r.o., IČO 60696052. Nabídková cena: 1.533.000 Kč bez DPH.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
9.45.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti TECHARTSTAV s.r.o., IČO 02162083, na dodání elektronického
zabezpečovacího systému a elektrické požární signalizace do budovy č.p. 308 v Hradci nad
Moravicí.
b) schvaluje
cenovou nabídku společnosti TECHARTSTAV s.r.o., IČO 02162083, na dodání elektronického
zabezpečovacího systému a elektrické požární signalizace do budovy č.p. 308 v Hradci nad
Moravicí.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
10.45.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
sdělení společnosti ERUPTIVA s.r.o., IČO 04431201, ze dne 13. 1. 2021 ve věci prodloužení
termínu dokončení díla "Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí".
b) schvaluje
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
ERUPTIVA s.r.o., IČO 04431201, s termíny dokončení stavby: interiér budovy do 31. 3. 2021 a
exteriér budovy do 20. 4. 2021.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
11.45.2021/RM
Rada města
a) bere na vědomí
informace o vyjádření společnosti TECHARTSTAV s.r.o., IČO 02162083, o nemožnosti dodání
AV techniky do budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí v požadovaném termínu.
b) rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 9. 2020 mezi městem Hradec nad Moravicí
a společností TECHARTSTAV s.r.o., IČO 02162083, kterým se prodlužuje termín dokončení
díla do 15. 4. 2021.
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a investic
12.45.2021/RM
Rada města
schvaluje
smlouvu mezi objednatelem - městem Hradec nad Moravicí a podnikající fyzickou osobou
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Robert Silber, IČO 61611051, o poskytování služby SENIOR TAXI podle předložené a v
podkladech pro 45. schůzi rady města založeného návrhu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
13.45.2021/RM
Rada města
a) rozhoduje
vyhlásit Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a
volnočasových aktivit pro občanskou vybavenost na rok 2021.
b) schvaluje
pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci dotačního
programu na rok 2021 včetně jejich příloh podle předloženého a v materiálech pro 45. schůzi
rady města založeného návrhu s tím, že předpokládaný celkový objem peněžních prostředků
činí 855.000 Kč.
c) schvaluje
bodové hodnocení kritérií pro posuzování žádostí podaných v rámci dotačního programu na
rok 2021.
Z: Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města
14.45.2021/RM
Rada města
schvaluje
změnu platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací města podle předloženého a
v podkladech pro 45. schůzi radu města založeného návrhu.
Z: Mgr. Patrik Orlík, starosta města
Zpracoval: Mgr. Patrik Orlík, 14. 1. 2021
Ověřil:
Mgr. Drahomír Hlačík, člen 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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