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ÚVODNÍ SLOVO TAJEMNÍKA 

Vážení občané,

rok se s rokem sešel a je mi velkou ctí, že Vám mohu představit další ročník Výroční zprávy Městského 
úřadu Hlučín, a to za rok 2020. Formát naší výroční zprávy zůstal zachován, a to včetně srovnání vybraných 
agend našeho Městského úřadu za sledované období 2018 až 2020. 

V lednu 2020 jsem byl ještě přesvědčen, že největší výzvou, pro Město Hlučín v tomto roce, bude oslava 
100 let výročí Hlučínska k Československu. Jak ale jistě chápete, tak celosvětová pandemie covid-19 přines-
la mnohé problémy pro fungování Městského úřadu Hlučín, kterým bylo potřeba čelit a vyřešit je. Jednalo 
se o nařízené omezení chodu úřadů, povinnost zavést směnný systém docházky na pracoviště pro zaměst-
nance, přizpůsobit vybavení zaměstnancům pro práci z domu, nebo regulovat pohyb obyvatel po budově 
úřadu. To vše se podepsalo na chodu našeho úřadu. 

I přes všechny tyto nesnáze, vyplývá z informací uvedených ve Výroční zprávě Městského úřadu Hlučín  
za rok 2020, že některé agendy nebyly tolik zasaženy opatřeními související s celosvětovou pandemií.  
Těmito agendami jsou zejména úkony spočívající se stavebními řízením, např. vydaná koordinovaná  
stanoviska.

Naopak opatřeními souvisejícími s celosvětovou pandemií byly zasaženy tzv. přepážkové činnosti, kdy  
zejména agenda občanských průkazů a cestovních dokladů byla velmi postižena. Proto i počty úkonů v roce 
2020 neodpovídaly trendu let minulých.

I přes všechny nepřízně osudu Městský úřad Hlučín poskytoval služby všem občanům minimálně v mož-
nostech, které mu umožňovaly přijatá opatření související s celosvětovou pandemií. Pokoušeli jsme se 
v rámci mezí obsloužit všechny žadatele, zprostředkovali jsme darování roušek v první vlně pandemie 
a distribuovali jsme jak roušky, tak desinfekční prostředky pro všechna školská zařízení v rámci našeho 
obvodu obce s rozšířenou působností.
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V tomto roce Městský úřad Hlučín zorganizoval volby do krajského zastupitelstva a provedl mnoho  
investičních akcí. Mezi nejzásadnější zcela jistě patří dokončení stavby sportovního zázemí u fotbalo-
vého stadionu nebo realizace fotovoltaické elektrárny na střeše Městského úřadu Hlučín, či realizace 
chodníku na ulici Okrajová. Byla taktéž zahájena stavba parkoviště u nově vzniklého sportovního zázemí  
u fotbalového stadionu a sportovní haly a stavba přetlakové haly na tenisových kurtech poblíž hlučínského 
parku. 

Taktéž v tomto roce byla zahájena činnost pro založení další příspěvkové organizace Města Hlučína,  
a to Základní školy Via Montessori. 

Zcela jistě nutno vyzdvihnout zahájení stavebních prací na projektu Sanace, rekultivace a revitalizace úze-
mí po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa, kdy se jedná o výsledek úsilí trvajícího několik desítek let. 
Všem, kteří se na tomto projektu podíleli a podílí, náleží  velké poděkování, neboť pomohli uskutečnit  
největší investiční akci v rámci města Hlučína.

Na závěr mi dovolte vyslovit poděkování všem, kteří pomohli přečkat, nejen Městskému úřadu Hlučín, ale 
celému městu Hlučín, tyto krušné časy roku 2020. Bez vzájemné pomoci by daná situace byla jistě mnohem 
horší. Pevně věřím, že při následujících vydání Výroční zprávy Městského úřadu Hlučín se budeme věnovat 
příznivějším tématům a pouze se ohlédneme za touto situací s vědomím, že jsme provedli maximum.

JUDr. Petr Čegan MBA, tajemník



6



MĚSTO HLUČÍN

Město Hlučín se nachází v Moravskoslezském kraji mezi Ostravou a Opavou, v okrese Opava, 10 km  
od Ostravy. Založeno bylo králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1256. 

Počet obyvatel města v průběhu let pomalu klesá. K 1. 1. 2021 byl počet obyvatel města Hlučína 14 107.

Město Hlučín je také obcí s rozšířenou působností pro dalších 14 obcí (Bělá, Bohuslavice, Darkovice,  
Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice,  
Vřesina, Závada), ve kterých žije spolu s Hlučínem okolo 40 000 obyvatel.

Partnerskými městy Hlučína jsou slovenské město Ružomberok, polské město Namyslow a německé  
město Nebelschütz. Spolupráce je zaměřena zejména na kulturní aktivity, lidové tradice, školství, sport, 
malé a střední podnikání a partnerství na úrovni spolupráce orgánů veřejné správy.

Město užívá svůj historický znak a nově také od roku 2017 i logo města.

Svým občanům město nabízí dostupnou občanskou vybavenost, kulturní i sportovní vyžití. Kulturní a spor-
tovní akce pořádá ve městě městská organizace Sport a kultura Hlučín, ale také zájmové organice, spolky 
i jednotlivci. Akce se konají po celém městě. Například ve Sportovně-rekreačním areálu u Hlučínského jeze-
ra, v kulturních domech, na zámku, na náměstí, kostelech, ve sportovní hale, nově vybudovaných tělocvič-
nách v Darkovičkách a Bobrovníkách. Dalším turistickým místem ve městě je Areál vojenského opevnění 
v městské části Darkovičky.
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VEDENÍ MĚSTA

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo 
obce z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

Starosta (2014 - dosud):    Mgr. Pavel Paschek
e-mail:       starosta@hlucin.cz
telefon:       595 020 214

Místostarostka (říjen 2018 - dosud):   Mgr. Petra Řezáčová
e-mail:       mistostarostka@hlucin.cz
telefon:       595 020 300

Tajemník:      JUDr. Petr Čegan MBA
e-mail:       cegan@hlucin.cz
telefon:       595 020 300
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RADA MĚSTA 2018-2022

Mgr. Pavel Paschek (Občané pro Hlučín)
Mgr. Petra Řezáčová (KDU-ČSL)
Ing. Milan Glonka (ODS)
Vladimír Chlebiš (ODS)
Ing. Rudolf Gogolín (Občané pro Hlučín)
Jana Kameníčková (Občané pro Hlučín)
Mgr. Pavel Lindovský (Občané pro Hlučín)
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KOMISE RADY MĚSTA

Komise dopravní
Členové 2018–2022: Tomáš Bedrunka – předseda komise, Mgr. Lumír Prejda, Ing. Štěpán Drobík, Jiří Staněk, 
Ing. Václav Škvain, prap. Zdeněk Šmída, Dušan Stanke, Jan Hýža, Ing. Aleš Hanslík

Komise výstavby a rozvoje města
Členové 2018–2022: Ing. Helena Kubinová – předsedkyně komise, Ing. Václav Škvain, Ing. Dušan Kučera, 
Ing. Aleš Barták, Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D., Jan Kania, Kristína Selníková

Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže
Členové 2018–2022: Mgr. Miroslav Skoták – předseda komise, Mgr. Pavel Lindovský, Ing. Tomáš Plaček, 
Bc. Petr Breitkopf, Ing. Josef Trejtnar, Jiří Tkačík, Jana Ploticová, Martin Schmack, Lumír Honus, Bohumil 
Januška, František Košař

Komise pro regeneraci městské památkové zóny
Členové 2018–2022: Dagmar Nevřelová – předsedkyně komise, Ing. Helena Kubinová, Ing. arch. Elena Mal-
chárková, Mgr. Jaroslav Michna, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. Kateřina Dziadkowiec

Komise pro kulturu, školství a vzdělávání
Členové 2018–2022: Jana Kameníčková – předsedkyně komise, Mgr. Marie Drobíková, Jiří Janda, Pavel 
Cyrus, MgA. Petr Gerych, Mgr. Lukáš Krček, Mgr. Monika Kamradková, Vladimíra Philippová, Bc. Andrzej 
Cieślar
Komise vznikla nově ve volebním období 2018–2022 sloučením Komise kulturní a Komise pro školství 
a vzdělávání.
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Komise sociální
Členové 2018–2022: Mgr. Marek Adámek – předseda komise, Mgr. Radmila Löwová, JUDr. Magdalena 
Plačková, Pavel Sobol, Bc. Sabina Lorencová, Mgr. Michal Sněhota, Mgr. Bc. Leoš Jakubec

Komise pro městskou zeleň
Členové 2018–2022: Mgr. Marie Drobíková – předsedkyně komise, Mgr. Milan Novák, Tomáš Hájovský, Ing. 
Roman Šťastný (do 1. 4. 2019), Ing. Aleš Barták, Ing. Elena Thiemlová (do 1. 4. 2019), Ing. Tomáš Matýsek, 
Alena Gebauerová, Magda Kleinová.



ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zastupitelstvo města Hlučína ve volebním období 2018–2022

Mgr. Pavel Paschek (Občané pro Hlučín)
Mgr. Pavel Lindovský (Občané pro Hlučín)
Ing. Rudolf Gogolín (Občané pro Hlučín)
Jana Kameníčková (Občané pro Hlučín)
Mgr. Miroslav Skoták (Občané pro Hlučín)
Mgr. Jindřich Honzík (Občané pro Hlučín)
Tomáš Bedrunka (Občané pro Hlučín)
Mgr. Filip Chlebiš (Občané pro Hlučín)
Lukáš Tkačík (Občané pro Hlučín)
Ing. Alfons Laňka (SNK Evropští demokraté)
Bc. Martina Kotzurová (SNK Evropští demokraté)
Marie Hanusová (SNK Evropští demokraté)
Tomáš Hájovský (KDU-ČSL)
Mgr. Petra Řezáčová (KDU-ČSL)
Vladimír Chlebiš (ODS)
Ing. Milan Glonka (ODS)
Blanka Kotrlová (Dobrá volba 2016)
Pavel Cyrus (Hlučíňáci s podporou Pirátů)
Mgr. Petra Tesková (ANO 2011)
Mgr. Lenka Breitkopfová (ANO 2011)
Martin Obdržálek (ANO 2011)
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FINANČNÍ A KONTROLNÍ VÝBOR 

Finanční výbor
Členové 2018–2022: Ing. Rudolf Gogolín – předseda výboru, Ing. Eva Hýžová, Ing. Kateřina Dančová, MBA, 
Ing. Vladimír Oleják, Ing. Petr Wanderburg

Kontrolní výbor
Členové 2018–2022: Blanka Kotrlová – předsedkyně výboru, Ing. Alfons Laňka, Ing. Petr Heider,  
Ing. Bernard Ostárek, Mgr. Lenka Breitkopfová
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Osadní výbor Bobrovníky 
Členové 2018–2022: Jakub Šimánek – předseda, Pavel Cyrus, Ing. Jiří Kubenka, Ing. Roman Šťastný,  
Gabriela Teichmannová, Ing. Miroslav Honus, Lucie Slišková

Osadní výbor Darkovičky
Členové 2018–2022: Lukáš Tkačík – předseda, Ing. Tomáš Matýsek, Gabriela Halfarová, Martina Kotzurová, 
Dominik Janiš, Radim Kempný, Jan Fojtík

Osadní výbor Rovniny
Členové 2018–2022: JUDr. Jaroslava Miketová – předsedkyně, Eduard Kuča, Danuše Mutinová, Ing. Václav 
Škvain, Alois Bialas, Pavel Tkačík, Irena Čechová

Osadní výbor sídliště OKD
Členové 2018–2022: Mgr. Jan Latoň – předseda, Aneta Pospíšilová, Ing. Tomáš Barták, Tomáš Strakoš,  
Vladimír Neckař, Ing. Hana Sousedíková, Michaela Witassková

OSADNÍ VÝBORY
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Účetní závěrka města Hlučína k 31. 12. 2020

Město Hlučín je územní samosprávný celek, jež je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní korporací. 

Územní samosprávné celky jsou právnickými osobami. 
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v Kč Minulé období
Brutto Korekce Netto

Aktiva celkem 1 393 628 254,09 327 661 810,79 1 065 966 443,30 1 026 258 939,32 

Stálá aktiva 1 217 999 846,08 318 092 252,07 899 907 594,01 866 778 570,94 

Dlouhodobý nehmotný majetek 22 391 714,33 14 516 350,09 7 875 364,24 8 493 723,24 

Dlouhodobý hmotný majetek 988 493 676,05 303 572 017,98 684 921 658,07 649 258 941,36 

Dlouhodobý finanční majetek 203 703 504,00 203 703 504,00 203 703 504,00 

Dlouhodobé pohledávky 3 410 951,70 3 884,00 3 407 067,70 5 322 402,34 

Oběžná aktiva 175 628 408,01 9 569 558,72 166 058 849,29 159 480 368,38 

Zásoby 558 790,56 558 790,56 376 931,88 

Krátkodobé pohledávky 35 206 211,61 9 569 558,72 25 636 652,89 39 212 264,04 

Krátkodobý finanční majetek 139 863 405,84 139 863 405,84 119 891 172,46 

v Kč Běžné období Minulé období
Pasiva celkem 1 065 966 443,30 1 026 258 939,32 

Vlastní kapitál 977 827 852,97 927 878 072,64 

Jmění účetní jednotky a upravující položky 488 599 539,14 496 074 462,97 

Fondy účetní jednotky 10 206 728,02 8 794 436,65 

Výsledek hospodaření 479 021 585,81 479 021 585,81 

Cizí zdroje 88 138 590,33 98 380 866,68 

Rezervy
Dlouhodobé závazky 54 434 089,66 51 824 184,05 

Krátkodobé závazky 33 704 500,67 46 556 682,63 

Běžné období

Rozvaha k 31. 12. 2020
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020

v Kč Běžné období Minulé období
Náklady celkem 267 633 578,25 280 517 140,39 

Náklady z činnosti 188 504 594,37 203 184 046,70 

Finanční náklady 618 866,22 827 266,69 

Náklady na transfery 76 315 897,66 74 067 457,00 

Daň z příjmu 2 194 220,00 2 438 370,00 

Výnosy celkem 323 645 991,04 326 376 086,99 

Výnosy z činnosti 59 965 323,41 63 186 498,28 

Finanční výnosy 1 201 934,91 2 245 815,81 

Výnosy z transferů 66 136 033,07 50 676 792,33 

Výnosy ze sdílených daní a poplatků 196 342 699,65 210 266 980,57 

Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním 58 206 632,79 48 297 316,60 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 56 012 412,79 45 858 946,60 
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Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2020

v Kč Účetní období
Stav peněžních prostředků k 1. lednu 119 891 172,46 

Peněžní toky z provozní činnosti 68 784 334,33 

Výsledek hospodaření před zdaněním 58 206 632,79 

Úpravy o nepeněžní operace 12 856 382,60 

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků -339 461,06 

Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků -2 194 220,00 

Přijaté podíly na zisku 255 000,00 

Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -62 456 876,42 

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -63 905 959,42 

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 1 449 083,00 

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv
Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouodobých pohledávek 13 644 775,47 

Celková změna stavu peněžních prostředků 19 972 233,38 

Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 139 863 405,84 

Kontrolní číslo 139 863 405,84 

Rozvaha
Příjmové a výdajové účty
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ČLENĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLUČÍN

Struktura úřadu v roce 2020:
Starosta – Mgr. Pavel Paschek
Místostarostka – Mgr. Petra Řezáčová
Interní audit – Ing. Gabriela Piatková
Tajemník – JUDr. Petr Čegan MBA 
 Odbor vnitřních věcí – Mgr. Ing. Zbyněk Plura
 Odbor informatiky – Ing. Pavel Provazník
 Odbor právní – Mgr. Tomáš Volný
 Odbor správních agend – Ing. Liběna Mrázková
 Odbor financí – Ing. Krista Šoferová
 Odbor výstavby – Ing. Pavel Křižák
  Oddělení strategií a plánování – Ing. arch. Jan Richter
  Oddělení silničního hospodářství – Ing. Lukáš Vlach
 Odbor rozvoje a školství – Mgr. Darina Krejzlová
 Odbor investic – Ing. Gabriela Dihlová (do 13. 1. 2020), Ing. Jan Konečný (1. 6. - 30. 11. 2020)
 Odbor městského majetku – Ing. Miroslav Zmrzlík
 Odbor životního prostředí a komunálních služeb – RNDr. Soňa Prášková
 Odbor sociálních věcí – Ing. Lenka Petermannová
 Odbor dopravy – Bc. Jaromír Vojkůvka

Počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu k 31. 12. 2020: 137

23



Rozdělení úkolů 

Starosta města Hlučína: 
interní audit, odbor vnitřních věcí, odbor investic, odbor městského majetku, odbor životního prostředí 
a komunálních služeb, odbor správních agend, odbor výstavby, obchodní společnosti, které město Hlučín 
ovládá, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Hlučín, a to: Muzeum Hlučínska, příspěvková 
organizace, se sídlem Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín, IČ: 71230530.

Místostarostka města Hlučína: 
odbor informatiky, odbor rozvoje, odbor právní, odbor financí, odbor dopravy, odbor sociálních věcí,  
ostatní příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Hlučín.

Tajemník městského úřadu: 
zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo 
zvláštnímu orgánu města, plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,  
stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu, plní  
úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům, vydává  
spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice, nevydává-li je rada 
města, a příkazy tajemníka městského úřadu. Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů 
městského úřadu v samostatné a přenesené působnosti starostovi.
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLUČÍN

Interní audit - Ing. Gabriela Piatková

Počet zaměstnanců: 1
Interní audit vykonává kontrolu se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky, zajišťuje provádění interního auditu 
a plnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo uložených na základě těchto předpisů.  Zajišťuje kontinuitu plánování, 
organizování, usměrňování kontroly a plnění zpravodajské povinnosti způsoby, uvedenými v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Počet provedených auditů: 10
- Počet vykonaných veřejnosprávních kontrol:  25
 - z toho u příspěvkových organizací zřízených městem Hlučínem: 18
 - u příjemců veřejné finanční podpory: 7
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Odbor vnitřních věcí - Mgr. Ing. Zbyněk Plura

Počet zaměstnanců: 20
Je odborem městského úřadu pro zabezpečení činnosti sekretariátu starosty, sekretariátu místostarostky a tajemníka. Je 
odborem městského úřadu pro organizační zajištění činnosti zastupitelstva města, rady města a městského úřadu. Sjednocuje 
postup městského úřadu při zajišťování práv občana na poskytování informací. Zajišťuje činnost úseku Czech POINT. Vede per-
sonální a platové agendy zaměstnanců města včetně zaměstnanců zařazených do Městské policie Hlučín. Zabezpečuje všestran-
nou péči o archiválie a jejich zpracování, zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti spisové služby pro městský úřad. 
Plní úkoly v oblasti požární ochrany na úrovni města a zabezpečuje pojištění nemovitého i movitého majetku ve vlastnictví 
města. Další náplní činnosti odboru je zajišťování výkonu státní správy dle zákona o zajišťování obrany České republiky. Odbor 
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu zajišťuje účast zástupce městského úřadu v odvodních komisích u krajského 
vojenského velitelství, přípravu hospodářských opatření a jejich přijetí po vyhlášení krizových stavů, včetně přípravy na jejich 
řešení a řešení krizových situací, které ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí ve správním 
obvodě města. Odbor zajišťuje sledování a vyhodnocování změn zákona o ochraně osobních údajů.

Statistika za rok 2020:
- Počet Rad města Hlučína: 33
- Počet Zastupitelstev města Hlučína: 6
- Statistika Czech Point:
- Výpis z katastru nemovitostí: 105
- Výpis z rejstříku trestů: 238
- Konverze dokumentů: 2 596
- Ostatní: 313
- Personální záležitosti: 
- Nástup nových zaměstnanců: 14 osob
- Odchody zaměstnanců: 10 osob
- Počet výběrových řízení: 9
- Poptávky na obsazení volného pracovního místa: 6
- 74,45 %  žen (102 osob),  25,55 % mužů (19 osob + 16 strážníků Městské policie) pracujících na MěÚ
- 49,64 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním (16 mužů a 52 žen)

Věková struktura zaměstnanců: 4,38 % zaměstnanců ve věku 21-30 let, 24,09 % zaměstnanců ve věku 31-40 let, 36,50 % ve věku 
41-50 let, 30,66 % zaměstnanců 51-60 let, 4,38 % zaměstnanců nad 61 let.

- Doba trvání prac. poměru: do 5 let 35,04 %, do 10 let 9,49 %, do 15 let 18,25%, do 20 let 15,33 %, nad 20 let 21,90 %
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Odbor informatiky - Ing. Pavel Provazník

Počet zaměstnanců: 4
Je odborem městského úřadu pro zabezpečování správy informačních a komunikačních technologií. 

Pečuje o rozvoj a obnovu hardwaru, softwaru, počítačové sítě, telefonních linek, implementuje egovernment na městském 
úřadě.

Odbor právní - Mgr. Tomáš Volný

Počet zaměstnanců: 5

Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje v konkrétních složitých případech pro odbory městského úřadu právní konzu-
ltaci při plnění jejich úkolů v oblasti samosprávy a ve zvláště složitých případech v oblasti státní správy. Zpracovává právní před-
pisy města, připomínkuje smlouvy a vyjadřuje se k zásadním vnitřním směrnicím městského úřadu. Zastupuje město v soudních 
řízeních na základě pověření či udělené plné moci. Vede agendu obecně prospěšných prací. Vymáhá pohledávky v působnosti 
jednotlivých odborů městského úřadu ve fázi soudního řízení, resp. výkonu rozhodnutí. Zabezpečuje správní činnosti na úseku 
přestupků.

- V roce 2020 jsme zpracovali návrhy celkem 4 právních předpisů, které byly zastupitelstvem resp. radou města Hlučína násled-
ně vyhlášeny
- Vypracovali jsme návrh zřizovací listiny Základní školy Via Montessori, příspěvkové organizace, a zajistili další podklady pro 
vznik tohoto nového právního subjektu
- Připravili jsme ke schválení všechny potřebné listiny a dokumenty (Prohlášení hostitelského města, Prohlášení vlastníka sta-
dionu, smlouva o převzetí povinnosti mezi Fotbalovou asociací České republiky a městem Hlučín), a to vše v záležitosti organi-
zace závěrečného turnaje Mistrovství Evropy žen ve fotbale v kategorii do 19 let na území města Hlučín v roce 2022.
- Spolupracovali jsme na vypracování potřebných dokumentů pro realizaci stavby Sanace, rekultivace a revitalizace území po 
těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“ v rámci 
- Zajistili jsme odpracování cca 2000 hodin obecně prospěšných prací v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací (sběr 
odpadků, pomocné a úklidové práce)
- Zastupovali jsme město Hlučín v soudních řízeních jako účastníka řízení

PŘESTUPKY:
V r. 2020 bylo nově zaevidováno 252 případů přestupků, z toho některé se týkaly 2 či více obviněných, některé případy zahrnovaly 
2 či více skutkových podstat.
Jedná se o následující přestupky spadající do kompetence odboru právního:
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- podle zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to přestupky proti veřejnému pořádku, 
přestupky proti majetku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořád-
ku v územní samosprávě,
- podle zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,
- podle zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
- podle z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,
- podle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv odbor právní řeší přestupky rovněž pro 12 obcí ve správním obvodu města Hlučí-
na jako obce s rozšířenou působností, konkrétně pro obce Děhylov, Dobroslavice, Bělá, Závada, Bohuslavice, Kozmice, Píšť, 
Darkovice, Šilheřovice, Hať, Markvartovice, Dolní Benešov.

ZPRÁVY O POVĚSTI:
Odbor právní podává tzv. zprávy o pověsti osob obsahující informace o spáchaných přestupcích:
- pro orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, soudy),
- pro zdravotní pojišťovny,
- podle zák. č. podle zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
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Počet pohledávek 
k 31.12.2020

Počet nových pohledávek 
za období 1.1.-31.12.2020

saldo uhrazených 
pohledávek k 31.12.2020

Neuhrazené pohledávky 
v Kč k 31.12.2020

Poplatky - komunální odpad 1955 133 181 119,50 2 015 925,83 

Poplatky - psi 41 14 1772 65 346,00 

Poplatky - veřejné prostranství 0 0 0,00 

Poplatky - vstupné 0 0 0,00 

Poplatky - VHP - místní 0 0 0,00 

Zrušené místní poplatky - alkohol 0 0 0,00 

Výtěžky VHP 0 0 0,00 

Poplatky - správní 0 0 0,00 

Školné 2 0 568,00 

Stravné 2 0 1 088,00 

Faktury OISMM 9 0 2737 36 455,00 

Faktury ostatní 0 0 0,00 

Faktury MP 0 0 0,00 

Pronájem pozemky 0 0 0,00 

Nájemné 200 17 207658,12 1 764 049,99 

Poplatky z prodlení 207 17 66763,19 818 061,84 

Pokuty MP 151 19 18365 79 072,67 

Pokuty PA - pohledávky 330 21 51244 572 803,96 

Pokuty OD 735 108 765439,97 4 147 685,07 

Pokuty stavební 0 0 0,00 

Pokuty ostatní (ostatní odbory) 98 10 8167,71 106 225,02 

Pokuty OKU 0 0 0,00 

Vrácení soc. dávky - minulé roky 63 0 493 651 864,77 

Vrácení soc. dávky - výživné 2 0 0 83 582,00 

Náklady řízení, exekuční náklady 76 0 13050 100 340,00 

Ostatní příjmy 8 2 9850 12 920,00 

Nájemné - nebytové prostory 6 1 8116,39 68 670,67 

Půjčky fond rozvoje bydlení 1 0 4942 3 884,00 

Půjčka základní běžný účet 0 0 0,00 

Celkem 3886 342 1 339 717,88 10 528 542,82 

Počet pohledávek k 31. 12. 2020



Odbor správních agend - Ing. Liběna Mrázková

Počet zaměstnanců: 12
Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje výkon státní správy na úseku matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů, 
evidence obyvatel a živnostenského úřadu. Zajišťuje výkon státní správy vyplývající z práva volebního a ze zákona o místním ref-
erendu. Zabezpečuje správní činnosti při sčítání lidu, domů a bytů. Zajišťuje ochranu utajovaných informací. Provádí ověřování 
shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Je dozorovým orgánem nad dodržováním povinností stano-
vených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve 
znění pozdějších předpisů. Vede evidenci zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů.

Počet obyvatel města Hlučína k 1. 1. 2021: 14 107
z toho - občané ČR: 13 975, cizinci: 132
z toho - muži: 6 879, ženy: 7 228

V roce 2020 se narodilo 119 dětí, z toho 59 chlapců a 60 děvčat, místem narození je nejčastěji město Ostrava. Nejvíce dětí se 
narodilo v měsíci květnu a červnu. Mezi nejoblíbenější dívčí jména patřila Tereza, následovala Natálie, Eliška a Adéla. Mezi 
nejčastější jméno chlapců v roce 2020 patřilo Adam a Jan. Mezi netradiční jména, která rodiče dávali svým dětem v Hlučíně, 
patřila u dívek např.Kiara, Mia, Vivien, u chlapců pak jména Fabien, Mateo, Maurizio. Rodiče dali chlapcům i dvě jména  
Stanislav Vincent, Viktor Petr.

V roce 2020 zemřelo 191 občanů, z toho 105 mužů a 86 žen. Ve městě Hlučíně zemřelo 82 občanů.  
V roce 2020 se do města Hlučína přistěhovalo 224 občanů a 271 občanů se odstěhovalo.
K 31. 12. 2020 mělo 458 občanů adresu místa trvalého pobytu – adresu Městského úřadu Hlučín.

Ve správním obvodu matričního úřadu Hlučín bylo v roce 2020 uzavřeno 84 manželství, z toho 63 sňatků občanských a 21 církev-
ních sňatků. Sňatečné obřady se převážně konaly v obřadní síni Městského úřadu Hlučín. Mimo stanovené místo bylo uzavřeno 
28 manželství, a to nejvíce v Kozmicích. V roce 2020 byla uzavřena manželství i s cizími státními příslušníky ze Slovenska, Ukra-
jiny, Německa a Řecka. 

V rámci matričního úřadu Hlučín bylo souhlasným prohlášením rodičů určeno otcovství k 83 dětem. Matriční úřad Hlučín v roce 
2020 vydal 65 druhopisů matričních dokladů. Bylo podáno 11 žádostí o zápis do zvláštní matriky. V rámci matričního úřadu 
Hlučín bylo podáno 20 žádostí o změnu jména nebo příjmení. Za rok 2020 bylo provedeno 1 008 vidimací a legalizací.

30



Za rok 2020 byly Městským úřadem Hlučín vydány osobní doklady:
 
OBČANSKÉ PRŮKAZY CELKEM 
Počet podaných žádostí   3 531
z toho do 30 dnů    3 337
z toho do 5 dnů    190
z toho do 24 hodin   4
Počet předaných občanských průkazů           3 466
Zrušené občanské průkazy  3  118
z toho např.
- uplynutí vyznačené doby  1 495
- změna trvalého pobytu   747
- změna rodinného stavu   402    
- ztráta a odcizení   303 
- změna podoby    63
Skartace občanských průkazů  3 252

Na úseku občanských průkazů bylo vyřešeno 344 přestupků.

Příjmy odboru správních agend za rok 2020 byly ve výši 989 072 Kč
z toho např.
- občanské průkazy   116 200 Kč
- cestovní doklady   446 000 Kč
- matrika    79 538 Kč  
- úsek živnostenský úřad   272 840 Kč
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CESTOVNÍ DOKLADY 
Počet vydaných žádostí   969
z toho do 30 dnů    935
z toho do 5 dnů    32
z toho do 24 hodin   2
Počet předaných cestovních dokladů 910
Zrušené cestovní doklady   279
z toho např. 
- uplynutí vyznačené doby  85
- změna příjmení po sňatku  36
- ztráta a odcizení   36
- změna podoby    54   
Skartace cestovních dokladů  770

Na úseku cestovních dokladů bylo vyřešeno 50 přestupků.

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
PODNIKATELÉ
Počet evidovaných podnikatelů v režimu živnostenského zákona v rámci celého správního obvodu (stav k 31.12.2020):
fyzické osoby     7419
zahraniční fyzické osoby   58
právnické osoby    828
zahraniční právnické osoby  3
celkem     8308



Počet evidovaných podnikatelů v režimu živnostenského zákona se sídlem v Hlučíně (stav k 31.12.2020):
fyzické osoby     2556
zahraniční fyzické osoby   13
právnické osoby    319
zahraniční právnické osoby  1
celkem     2889

ŽIVNOSTI
Celkový počet evidovaných živnostenských oprávnění v rámci celého správního obvodu  stav ke dni 31.12.2020: 12959
- živnosti koncesované   931
- živnosti vázané    1030
- živnosti řemeslné   4373
- živnost volná    6625

Celkový počet evidovaných živnostenských oprávnění u podnikatelů se sídlem v  Hlučíně   stav ke dni 31.12.2020: 4420
- živnosti koncesované   378
- živnosti vázané    475
- živnosti řemeslné   1183
- živnost volná    2384

V roce 2020 bylo na úseku živnostenský úřad vydáno celkem 465 výpisů z živnostenského rejstříku, 626 vyrozumění o prove-
dených zápisech do živnostenského rejstříku (změny údajů týkajících se podnikatele, přerušení provozování živnosti, pokračování 
v provozování živnosti, údaje o provozovnách, změny týkající se odpovědného zástupce), 148 rozhodnutí ve správním řízení 
(udělení a změny koncese, zrušení živnosti na žádost podnikatele, pozastavení provozování živnosti, sankční řízení).

ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL
Celkový počet subjektů zapsaných v evidenci zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, v rámci celého správního obvodu - stav k 31. 12. 2020: 180 (z toho 165 fyzických os. a 15 právnických osob).

Počet evidovaných zemědělských podnikatelů z Hlučína (stav  k 31. 12. 2020):
fyzické osoby    26
právnické osoby    2
celkem     28

V roce 2020 požádalo o zápis do evidence zemědělského podnikatele na úseku živnostenský úřad 6 subjektů, žádost o vyřazení 
z evidence zemědělského podnikatele podal 1 subjekt.
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Odbor financí - Ing. Krista Šoferová

Počet zaměstnanců: 8
Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu a jeho úprav, sleduje a vyhodnocuje 
jeho čerpání a plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním města, příspěvkových organizací a městské policie (evi-
dence a úhrada veškerých plateb). Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hos-
podářství, zápůjčkách, úvěrech a jejich splátkách, cizích prostředcích, akciích, podílech a jiných cenných papírech, zabezpečuje 
vhodné zhodnocování dočasně volných finančních prostředků a dodržování vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům 
v souladu s platnými právními předpisy.  Je správcem místních poplatků – poplatku ze psů a poplatku za užívání veřejného 
prostranství. Zabezpečuje jednotnou metodiku rozpočtu, účetnictví, daní. Zajišťuje vymáhání pohledávek města v rámci odboru  
do fáze soudního řízení. 

Rozpočet města Hlučína na rok 2020 schválili zastupitelé na svém posledním zasedání roku 12. 12. 2019.

Plnění a čerpání rozpočtu města Hlučína je podrobněji uvedeno v příloze této výroční zprávy. 
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Údaje v Kč
Schválený rozpočet 

2020
Skutečné plnění/čerpání 

k 31. 12. 2020

Příjmy celkem 349 317 649,39 352 076 548,24

Daňové příjmy 207 235 251,16 213 561 185,98

Nedaňové příjmy 47 283 598,91 44 491 586,24

Kapitálové příjmy 2 082 280,00 1 304 282,00

Přijaté dotace 92 716 519,32 92 719 494,02

Výdaje celkem 456 835 831,00 327 247 025,28

Běžné výdaje 305 647 029,97 253 587 974,75

Kapitálové výdaje 151 188 801,03 73 659 050,53

Saldo příjmy-výdaje -107 518 181,61 24 829 522,96

Financování +- 107 518 181,61 -24 829 522,96

Počet poplatníků 1297 74 
Počet ohlášených psů 1537 
Příjem do rozpočtu 
města

342 765,00 Kč 182 470,00 Kč

ÚDAJE ZA ROK 2020

Místní poplatek poplatek ze psů
poplatek za užívání 

veřejného prostranství
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Odbor výstavby - Ing. Pavel Křižák

Počet zaměstnanců: 12
Je odborem městského úřadu, který vykonává státní správu na úseku územního plánování a stavebního řádu, včetně státního 
stavebního dohledu a na úseku pořizovatele územně plánovací dokumentace. Zabývá se vytvářením programu obnovy a rozvo-
je města a sleduje postupnou realizaci územního plánu města. Zajišťuje zpracování studií a záměrů města na základě požadavků 
a podmínek odborů města. Vykonává přenesenou působnost v oblasti státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vydává koordinované stanovisko a závazné koordinované stanovisko.

V rámci výkonu státní správy v oblasti působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností plní funkci silničního správního 
úřadu, speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, řeší 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

PAMÁTKOVÁ PÉČE
- 17 závazných stanovisek formou rozhodnutí
- 2 usnesení o zastavení řízení
- 29 závazných stanovisek
- 2 ostatní vyjádření (podklady pro prohlášení za kulturní památku ad.)
- 1 přestupek uložením pokuty s vydáním příkazového bloku
- 379 vyjádření v rámci koordinovaných stanovisek

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
- 423 závazných stanovisek a vyjádření
- 9 pořizovaných změn územních plánů
- 2 dokončené zprávy o uplatňování územních plánů + 5 dalších rozpracovaných
- 1 dokončená studie investičního záměru pro město
- 1 architektonická soutěž v procesu přípravy

Kromě vydávání závazných stanovisek a vyjádření je hlavní činností oddělení strategií a plánování průběžné pořizování Územních 
plánů a jejich změn, Zpráv o uplatňování územních plánů, Územních studií a Územně analytických podkladů pro 15 obcí ve svém 
správním obvodu. Tato činnost je soustavná a dlouhodobá. Průměrně trvá pořízení jednoho  územního plánu nebo jeho změny 
v rozmezí od cca 2 až po 7 let. Kromě toho oddělení strategií a plánování zajišťuje pro město Hlučín pořízení studií investičních 
záměrů a  organizaci architektonických soutěží.
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Doručené žádosti OSH za rok 2020

Koordinovaná stanoviska 379
Změna stavby před dokončením 1
Kolaudace staveb 9
Ohlášení stavebních úprav 3
Povolení odstranění stavby 1
Dodatečné stavební povolení 0
Stavební povolení 23
Stavební povolení - veřejnoprávní smlouva 1
Povolení připojení komunikace 4
Povolení připojení sousední nemovitosti 35
Povolení umístění inž. sití 31
Povolení umístění a skládaní věcí - předzahrádky 28
Povolení kulturních a společenských akcí 19
Povolení provádění stavebních prací 30
Povolení uzávěr komunikací 24
Stanovení přechodného dopravního značení 51
Stanovení trvalého dopravního značení 34
Povolení vyhrazeného parkování ZTP 0
Udržovací práce 0
Ověření zjednodušené projektové dokumentace 0
Zařazení komunikací 5
Ostatní 27
Celkem 705

územní rozhodnutí a opatření 150
společné povolení a opatření 119
stavební povolení a opatření 190
kolaudace a opatření  96
odstranění staveb                        13
povolení výjimky                        34
ostatní                                                         275

Přehled vydaných rozhodnutí a opatření stavebního úřadu Hlučín
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Odbor rozvoje - Mgr. Darina Krejzlová

Počet zaměstnanců: 5
Vykonává samostatnou a přenesenou působnost v oblasti regionálního rozvoje, koordinuje rozvojové aktivity města v jednot-
livých dílčích projektech (např. komunitní plánování, Agenda 21). Podílí se na zajištění rozvoje sportu, kulturního a společenského 
života a dalších volnočasových aktivit ve městě.

Zajišťuje úkoly v samostatné a přenesené působnosti v oblasti školství podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje státní správu  
vyplývající z práva shromažďovacího.
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Název projektu Program Fáze projektu v roce 2020

Kotlíkové půjčky pro občany
SFŽP - Program na poskytování půjček pro občany na předfinancování 
výměny kotle v rámci 3. vlny kotlíkových dotací

Probíhá průběžně od roku 2019

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města 
Hlučín - I. etapa

MPO - Program Efekt 2 Realizováno v roce 2020

100 let Hlučínska MK - Podpora regionálních tradic Realizováno v roce 2020

Zvířata a mláďata na statku
MSK - Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 
2020

Realizováno v roce 2020

Podpora aktivit pro seniory v Hlučíně MSk - Podpora zdravého stárnutí pro rok 2020 Realizováno v roce 2020

Fotovoltaická elektrárna pro Městský úřad Hlučín OP Životní prostředí Realizováno v roce 2020

Strategické plánování města Hlučína OP Zaměstnanost Realizace ukončena v roce 2020

WIFI4EU Evropská komise (EK) Realizováno v roce 2020

Výsadba stromů v Hlučíně NPŽP 9/2019 - Výsadba stromů Realizováno v roce 2020

Aktivní a zdravé město Hlučín
MSK - Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a 
MA21 2020

Realizováno v roce 2020

Stromy na hlučínském náměstí Nadace ČEZ - Stromy 2020 Realizováno v roce 2020

Tenisová hala v Hlučíně Nadace ČEZ - Podpora regionů 2020 Nepodpořeno

Solární ohřev na ZŠ Hlučín, Hornická OP Životní prostředí Podána žádost o dotaci.

Plán ÚSES pro ORP Hlučín OP Životní prostředí Podána žádost o dotaci.

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města 
Hlučín - II. etapa

MPO - Program Efekt 2 Podána žádost o dotaci.

Kvalitní život seniorů v Hlučíně MSK - Program zdravého stárnutí pro rok 2021 Podána žádost o dotaci.

Rekonstrukce objektu vodárny - II. Etapa MSK - Program obnovy kulturních památek na rok 2021 Podána žádost o dotaci.
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Odbor investic - Ing. Gabriela Dihlová

Počet zaměstnanců: 8

Je odborem městského úřadu pro usměrňování a řízení výstavby na území města, financované z rozpočtu města, z dotací  
a úvěrů města. Na těchto stavbách zajišťovaných městem plní funkci investora.

Provádí správu budov, bytů, staveb, místních a účelových komunikací, chodníků, dopravních značek, veřejného osvětlení, hřišť, 
drobných sportovišť, městského mobiliáře, a dalšího majetku, který má ve správě, sleduje technický stav tohoto majetku, 
provádí jeho údržbu a opravy, zabezpečuje služby související s užíváním tohoto majetku, dodávky energií a revize technických 
zařízení.

Uzavírá nájemní smlouvy na byty, vypočítává výši nájemného (v souladu s rozhodnutím rady), stanovuje výši záloh za služby 
spojené s užíváním bytu včetně jejich vyúčtování.

Investiční akce 2020
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Akce č Název Rozpočet Stav akce

160 Parkoviště u sportovní haly 7 500 000,00 realizace Berkastav

380 Chodník na ul. Okrajová 2 560 870,00 akce ukončena

417 Oprava části chodníku na ul. J. Seiferta 1 177 186,00 akce ukončena

444 Oprava chodníku na ul. ČSA 256 000,00 akce ukončena

497 Šatny a zázemí SK FC a TJ Hlučín 24 764 877,00 akce ukončena

580 Parkoviště u BD ul. ČSA 53/2 255 552,00 akce ukončena

584 Chodník ul. Rovniny 2 624 500,00 akce ukončena

603 Fotovoltaická elektrárna - MěÚ Hlučín 1 490 500,00 akce ukončena

636 Oprava chodníku ul. M. Majerové 1 112 375,00 akce ukončena

640 Oprava chodníku mezi BD Cihelní 29-31 4 000 000,00 akce ukončena

642 Hřiště 686 998,00 akce ukončena

644 Lávka přes Jasénku Darkovičky 1 252 344,00 akce ukončena

651 Obnova VO Hlučín, I. etapa 7 962 860,00 akce ukončena

687 Přetlaková hala Hlučín 3 454 625,00 realizace, JTA Holding a.s.

697 Oprava komunikace ul. Jaselská 1 500 000,00 akce ukončena

701 Oprava chodníku J. Seiferta-Družební 500 000,00 akce ukončena

702 Chodník na ul. Okružní 200 000,00 akce ukončena

704 Rekonstrukce TUV a ÚV v BD na Mírovém náměstí 25 3 000 000,00 akce ukončena

711 Workoutové hřiště za tělocvičnou Darkovičky 300 000,00 akce ukončena

712 Rekonstrukce prostoru pro kulturní akce 300 000,00 akce ukončena

713 Zastřešení 3 ks autobusových zastávek Darkovičky 150 000,00 akce ukončena

714 Předláždění chodníku u zastávky Píšť 80 000,00 akce ukončena

715 Doplnění VO na Patoryji 50 000,00 akce ukončena

717 Klimatizace sálu KD Bobrovníky 150 000,00 akce ukončena

718 Bezdrátová síť a ozvučení sálu KD Bobrovníky 70 000,00 akce ukončena

719 Nový výčep a příslušenství do KD Bobrovníky 500 000,00 akce ukončena

720 3ks laviček k pískovišti J. Seiferta 30 000,00 akce ukončena

723 Fotbalové sítě OKD a fitness prvky 100 000,00 akce ukončena

724 Instalace zábradlí naproti zastávky U Kuchaře 30 000,00 akce ukončena

725 Odpadkové koše na psí exrementy 50 000,00 akce ukončena

726 Oprava chodní+B104:E104ku na ul. Ostravská Automotolend 500 000,00 akce ukončena
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Akce č Název Rozpočet Stav akce
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Odbor městského majetku - Ing. Miroslav Zmrzlík

Počet zaměstnanců: 5
Zabezpečuje úkoly plynoucí ze samostatné působnosti města, týkající se nakládání s nemovitým majetkem města, zejména 
pozemků vyjma pozemků, které byly svěřeny  k hospodaření právnickým osobám zřízených městem. Zajišťuje nabývání nemo-
vitého majetku do vlastnictví města a opačně - jeho převody z vlastnictví města. na základě usnesení orgánů města realizuje 
výprosy, výpůjčky, dlouhodobé pronájmy a pachty nemovitého majetku, s výjimkou pronájmu bytů.

Odbor městského majetku řeší žádosti týkající se zatížení městských pozemků věcnými břemeny, uděluje souhlasy vlastníka 
pozemku k umístění staveb na městských pozemcích a v jejich blízkosti.

Pod odbor spadá projekt ,,Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína “.

Za rok 2020 předložil obor 186 materiálů k projednání v orgánech města.

K hlavním úspěchům činnosti odboru v roce 2020 patří zahájení realizace projetu ,,Sanace, rekultivace a revitalizace území po 
těžbě štěrkopísku u Hlučína “ a bezúplatné nabytí pozemků v lokalitě MŠ a ZŠ Rovniny.

Odbor eviduje v jednotlivých katastrálních územích pozemky ve vlastnictví města:
k.ú. Hlučín:            1.223 parcel o celkové výměře 2.278.315 m2
k.ú. Darkovičky:   133 parcel o celkové výměře 163.218 m2
k.ú. Bobrovníky    93 parcel o celkové výměře 104.828 m2

Odbor životního prostředí a komunálních služeb - RNDr. Soňa Prášková

Počet zaměstnanců: 9
Je odborem městského úřadu pro oblast ochrany a tvorby životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, odpady, ochranu 
přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, rybářství, myslivosti, lesnictví a vodohospodářství. V rámci přenesené 
působnosti vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hos-
podářství. Dále vykonává státní správu v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, na úseku ochrany 
vod, ochrany zvířat proti týrání a válečných hrobů. Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje úkoly v oblasti nakládání 
s komunálními odpady a tvoří koncepci nakládání s komunálními odpady. Zajišťuje správu a údržbu městské zeleně, čištění 
a zimní údržbu města, správu veřejných prostranství a pohřebišť. Poskytuje informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na svěřených úsecích.
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SAMOSPRÁVA
Nejdůležitější výsadby:
1) 8 ks javor mléč – dle projektové dokumentace ing. Ambrožové „Výsadba stromů – ul. Květná Hlučín“. Město na výsadbu ob-
drželo dotaci v maximální výši 72.500 Kč ze Státního fondu Životního prostředí 
2) 10 ks jasan manový – dle projektové dokumentace ing. Ondrušky „Výsadba stromů na Mírovém náměstí v Hlučíně“ – druh 
jasan manový o obvodu kmene 20-25 cm. Město získalo dotaci ve výši 80.000 Kč z Nadace ČEZ
3) 1 ks javor mléč u zámku na p. č. 460/3 – termín listopad
4) 4 ks   Javor mléč v městském parku (náhrada za stromy, které byly ořezány torza)
5) 20 ks švestka původní druhy na ul. K Mýtu po pravé straně směr Darkovičky 
6) 6 x javor mléč,  8 x javor babyka - U haly v Bobrovníkách ( na základě požadavku osadního výboru Bobrovníky) 

Probíhá svoz použitých potravinářských olejů ve městě Hlučíně – je zde  rozmístěno celkem 13 ks 240 l zelených kontejnerů. 
Občané tyto kontejnery využívají.

Na základě zpracováno návrhu na doplnění rozmístění kontejnerů na separovaný sběr (sklo, papír a plasty) v rámci celého Hlučí-
na jsou postupně doplňovány kontejnery. V současné době je v Hlučíně umístěno celkem:  81 „hnízd“ pro kontejnery na separo-
vaný odpad. Žlutých kontejnerů na plasty 84 ks, modrých na papír 93 ks, dělených DUO na sklo barevné i bílé 33 ks, zelených na 
barevné sklo 9 ks a bílých na sklo čiré 7 ks.  
 
  Svoz odpadů

V roce 2020 město Hlučín obdrželo od společnosti EKO-KOM a.s. celkem 2.093 tisíc Kč za zajištění zpětného odběru vytříděných 
plastů, papíru a skla. U skla a plastů se jedná o množství uložené do kontejnerů u papíru včetně sběrných surovin, které evidují 
množství od fyzických osob z města Hlučína.

Množství odpadů sebraných v roce 2020 v t:
Plast – 264,18 t
Nápojový karton – 5,8 t
Papír – 331,3 t
Sklo čiré – 113,38 t
Sklo barevné – 105,07 t

42

DDrruuhh  ooddppaadduu FFrreekkvveennccee  ssvvoozzuu
Směsné plasty, tetrapaky a drobné kovové odpady 2 x týdně
Sklo 1 x za 2 týdny 
Papír 3 x týdně
Drobný elektroodpad Dle potřeby
Velkoobjemový odpad 2 x ročně
Bioodpad 1 x za 14 dní
Použité potravinářské tuky a oleje Dle potřeby



VODOHOSPODÁŘSTVÍ
Vydaná rozhodnutí:
- Povolení stavby (stavební povolení, společné povolení) 65
- Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami  57
- Schválené havarijní plány    5
- Schválené kanalizační řády    0
- Schválený manipulační řád    6
- Rozhodnutí dle zákona o vodovodech a kanalizacích 4
Ostatní:
- Souhlas s ohlášením  stavby    20
- Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí  35
- Kontrolní prohlídky provedených ČOV   13
- Závazná stanoviska, vyjádření, sdělení   430

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
- Počty stanovisek v rámci koordinovaných stanovisek 379 
- Počet souhlasů s odnětím    121
- Počet rozhodnutí o finančních odvodech   40
- Přestupky      2
- Vyjádření, sdělení- ostatní    4    

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
- Počty závazných stanovisek/ vyjádření   379/6
- Počet rozhodnutí o povolení kácení  dřevin  39 
- Počet rozhodnutí o ošetření památného stromu  2
- Počet rozhodnutí povolení zásahu do VKP (významný krajinný prvek)  0

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE
- Porušení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (nesečení trávy) -  1

Ochrana zvířat proti týrání
- Porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání  - 31 oznámení

MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY
Celkový počet poplatníků   14.430  (14 179 (osoby s trvalým pobytem nebo  cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem delším 
než 90 dnů) + 251 (stavby individuální rekreace, byty nebo rodinné domy, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
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- poplatek 550 Kč / 1 poplatníka / 1 kalendářní rok
- Vybráno za rok 2020                                                     7 289 000,-Kč
- Počet osvobozených osob (ústavní výchova, výkon trestu, pobyt v cizině, hospitalizace) -  210 osob

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- Počty závazných stanovisek    379

OCHRANA OVZDUŠÍ
- Počty závazných stanovisek    131
- Na základě stížností na kouřící komíny byly vydány výzvy k předložení dokladu o provedení kontroly technického stavu  
a provozu spalovacího stacionárního zdroje               9 x
(porušení zákona o ochraně ovzduší nebylo zjištěno)

MYSLIVOST 
- Rozhodnutí o přičlenění honebních pozemků  1
- Rozhodnutí o uznání honitby    1
- Rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky  1
- Rozhodnutí o odlovu     5
- Souhlas s odlovem     9
- Lovecký lístek      6
- Rozhodnutí o ustanovení mysliveckého hospodáře  1
- Rozhodnutí o ustanovení myslivecké stráže  5
- Počet vyjádření v rámci koordinovaných stanovisek  379

LESY
- Prohlášení pozemků za PUPFL    1
- Rozhodnutí o odnětí pozemků    5
- Rozhodnutí o omezení využívání pozemků   0
- Stanovení podmínek pro konání sportovní akce  4
- Opatření k zabezpečení osob a majetku   2
- Počet stanovisek a vyjádření v rámci KS   379

RYBÁŘSTVÍ
- Ustanovení rybářské stráže    1
- Přestupky       5
- Rybářské lístky      171
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Odbor sociálních věcí - Ing. Lenka Petermannová

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020: 12 (od 1. 9. 2020 došlo o navýšení počtu o 1 pracovnici)
Je odborem městského úřadu pro zabezpečování činností v oblasti sociální práce, sociální prevence a sociálně-právní ochrany 
dětí.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
přenesená působnost - za celý správní obvod
- počet nově evidovaných případů rodin v roce: 277
- náhradní rodinná péče: 5 dětí svěřeno do náhradní rodinné péče, z toho 2 děti do péče jiné osoby, 1 dítě do péče budoucích 
osvojitelů, 1 dítě do pěstounské péče, 1 do péče pěstounů na přechodnou dobu,  
- počet žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče: celkem 5, z toho 2 žadatelé o osvojení, 2 žadatelé o pěstounskou 
péči, 1 žadatelé o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, 
- počet dětí odebraných z péče rodičů: celkem 5, z toho 4 na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
- počet klientů evidovaných kurátorem pro děti a mládež: 75, z toho 16 dětí do 15 let.     

Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonává odbor sociálních věcí MěÚ sociálně-právní ochranu dětí svěřenou 11 
obcím správního obvodu. 

SOCIÁLNÍ PRÁCE
přenesená působnost - za celý správní obvod
- počet nově zaevidovaných případů:  56
- počet klientů, se kterými se aktivně pracovalo: 183

SOCIÁLNÍ KURÁTOR
přenesená působnost - za celý správní obvod
- počet osob propuštěných z výkonu trestu, se kterými sociální pracovník pracoval: 16
- počet osob ve výkonu trestu, se kterými sociální pracovník pracoval: 28

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
- počet občanů, jejichž opatrovníkem je Město Hlučín k 31.12.2020: 72
 
SENIOR TAXI
- počet jízd za rok: 3 349
- za provozování služby město zaplatilo:  288 385,- Kč.
Služba Senior taxi byla po část roku z důvodu pandemie COVID-19 pozastavena, celkový počet jízd za rok v porovnání s rokem 
2019 značně poklesl.  45
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Odbor dopravy - Bc. Jaromír Vojkůvka

Počet zaměstnanců: 14
Na úseku dopravních přestupků bylo v roce 2020  Policií ČR a Městskou policií oznámeno odboru dopravy celkem 1700  
dopravních přestupků. 

Dále z úsekového měření prováděného automatizovanými systémy na ul. Ostravské a Celní, v obou směrech, bylo v roce 2020 
zjištěno a odboru dopravy oznámeno přestupkové jednání 5399 vozidel.

Na úseku registru řidičů bylo v roce 2020 vyřízeno celkem 3906 žádostí o řidičský průkaz, z toho bylo 852 žadatelů z jiných ORP. 
A dále 50  žádostí o mezinárodní řidičský průkaz.

Zkušební komisaři provedli za rok 2020 celkem 2197 zkoušek uchazečů o řidičská oprávnění. Z toho u zkoušek 1378 prospělo 
a 819 neprospělo. 
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Městská policie - Velitel městské policie - Bc. Luděk Olšovský

Počet zaměstnanců: 17
Velitel městské policie: Bc. Luděk Olšovský
Zástupce velitele městské policie: Mgr. Lumír Prejda

Městská policie Hlučín byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Hlučína v roce 1992. Je orgánem obce, který plní úkoly 
při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Zejména:
- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
- podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích,
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených 
tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
- podílí se na prevenci kriminality v obci,
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
- poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra ČR na požádání údaje o obecní policii.

Statistika: 
Celkový počet přestupků projednaných příkazem na místě 1 476
- z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě 53
- z toho přestupků proti veřejnému pořádku 98
- z toho přestupků proti občanskému soužití 26
- z toho přestupků proti majetku 38
- z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu (vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlo-
sti) 814
- z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti 269
- z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 21
- z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě 29
- z toho ostatních 128

48



Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu 
786
- z toho přestupků spáchaných porušením nařízení obce 63
- z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě 6
- z toho přestupků proti veřejnému pořádku 11
- z toho přestupků proti občanskému soužití 8
- z toho přestupků proti majetku 13
- z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu (vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené  
rychlosti) 406
- z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti 232
- z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 6
- z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě 5
- z toho ostatních 36

- Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu 19
- Počet fyzických útoků na strážníky 0
- Počet případů použití služební zbraně strážníkem 0
- Názvy obcí, se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice, Hať, Vřesina, Darkovice, 
Kozmice, Dobroslavice
- Počet výjezdů nebo jiných opatření na žádost Policie ČR 128
- Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 7
- Počet osob převezených do záchytné stanice 13
- Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 5
- Počet předvedených osob podle § 13 z. o obecní policii 14
- Počet nalezených odcizených vozidel 3
- Počet odchycených zvířat 56

V roce 2020 jsme zpracovali 6 919 přestupků překročení rychlosti z úsekového měření, z nichž jsme 5493 předali na odbor  
dopravy k dořešení.

49



50



Obchodní společnosti

Teplo Hlučín, spol. s r.o.
Sídlo: Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín
Vedení společnosti: Ing. Petr Rončka – jednatel, ředitel společnosti
Valná hromada: rada města
Dozorčí rada: Ing. Petr Adamec (předseda), Vladimír Chlebiš, Mg. Jan Latoň, Ing. Pavel Reiský, Mgr. Miroslav Skoták

TS Hlučín s.r.o. 
Sídlo: Úzká 713/3, 748 01 Hlučín
Provozovna: Markvartovická 6, 748 01 Hlučín
Vedení společnosti: Ing. Roman Šťastný
Valná hromada: rada města
Dozorčí rada: Ing. Rudolf Gogolín (předseda), Ing. Milan Glonka, Bc. Martina Kotzurová, Pavel Cyrus, Lukáš Tkačík

Vodovody a kanalizace, s.r.o.
Sídlo: Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Vedení společnosti: Ing. Petr Schimánek – jednatel, ředitel společnosti
Valná hromada: rada města
Dozorčí rada: Ing. Rudolf Gogolín (předseda), Ing. Kateřina Dančová, Ing. Pavel Kudla, Ing. Daniel Drobík, Mgr. Filip Chlebiš

Příspěvkové organizace města

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace
Hlučín, Severní 19/1261
ředitelka: Mgr. Kateřina Boková
Počet dětí k 30. 9. 2019: 83
Odloučené pracoviště, Dr. Ed. Beneše 1
Počet dětí k 30. 9. 2020: 144

Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace
Hlučín, Cihelní 1500
ředitelka: Radoslava Josefusová
Počet dětí k 30. 9. 2020: 144
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Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace
Hlučín, Hornická 7/1266
ředitel: Mgr. Martin Franek
Počet dětí k 30. 9. 2020: 387
 
Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava
Hlučín, Cihelní 8
ředitel: Mgr. Miroslav Všetečka
Počet dětí k 30. 9. 2020: 676
 
Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace
Hlučín, Tyršova 2/1062
ředitelka: Mgr. Pavla Mrůzková, Ph. D.
Počet dětí k 30. 9. 2020: 292

Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace
Hlučín-Darkovičky, Jandova 9/7
ředitelka: Mgr. Monika Kamradková
Počet dětí k 30. 9. 2020: MŠ 49, ZŠ 75

Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace
Hlučín-Bobrovníky, Lesní 14/174
ředitel: Mgr. Jan Volf
Počet dětí k 30. 9. 2020: MŠ 48, ZŠ 51

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace
Zámecká 6, 748 01 Hlučín
ředitelka: Bc. Zuzana Pustelníková
67 zájmových útvarů pro 458 zapsaných účastníků

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace
Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín
Ředitelka: Mgr. Marcela Mikulová

Dětská rehabilitace Hlučín
Hluboká 1117/23, 748 01 Hlučín
Ředitelka: Mgr. Radmila Löwová
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Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
Zámecká 4, 748 01 Hlučín
Ředitel: Mgr. Metoděj Chrástecký

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
Celní 12a, 748 01 Hlučín
Ředitel: Bc. Petr Breitkopf (do 31. 1. 2020), Mgr. Martin Nováček, DiS. (od 1. 5. 2020)
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Město Hlučín
Kontaktní adresa:

Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01 
E-mail: podatelna@hlucin.cz

Tel.: 595 020 211, 595 020 221
ID datové schránky: mfpbhkb 
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