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        V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

   z 42. schůze Rady města Hlučína, konané dne 6. června 2016 

 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

42/1a) Rada města Hlučína rozhodla za Město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti TS Hlučín s.r.o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této 

společnosti, že podmínku stanovenou k vyplacení prémiové složky mzdy za rok 2015 

Ing. Stanislavu Procházkovi řádným předáním funkce jednatele považuje za splněnou. 

 

42/2a) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Stavební úpravy sociálního 

zařízení v prostorách kulturního domu Hlučín“ se stává firma Marek Sněhota,  

J. Seiferta 42, 748 01 Hlučín, IČ: 67684955 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo 

v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými ve výběrovém řízení v ceně 

589.141,-- Kč bez DPH. 

 

42/2b) Rada města Hlučína vzala na vědomí: 

a) informaci o zajištění letního provozu na přírodním koupališti ve Sportovně 

rekreačním areálu prostřednictvím Vodní záchranné služby Ostrava 

 

b) informaci, že částka za zajištění letního provozu Vodní záchranné služby Ostrava 

bude činit 330.000,-- Kč. 
  

42/2c) Rada města Hlučína schválila Dodatek č. 7 odpisového plánu Správy sportovně 

rekreačního areálu Hlučín dle předloženého návrhu. 

 

42/3a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Hlučín za    

období roku 2015 bez připomínek.                                                              

Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu Policie ČR, obvodní oddělení Hlučín o 

stavu veřejného pořádku za rok 2015  bez připomínek                                                               

 

42/3b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Hať, na jejímž 

základě bude Městská policie Hlučín vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 

Sb., v platném znění nebo zvláštními zákony, na území obce Hať dle předloženého 

návrhu. 

 

42/3c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Markvartovice, 

na jejímž základě bude Městská policie Hlučín vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 

553/1991 Sb., v platném znění nebo zvláštními zákony, na území obce Markvartovice 

dle předloženého návrhu. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

42/4a) Rada města Hlučína projednala prodej části pozemku parc.č. 550/1 geometrickým 

plánem č. 3729-37/2016 označenou jako díl „a“ o výměře 5 m2, a to spoluvlastnický 

podíl o velikosti ideální ½ k prodávané části pozemku parc. č. 550/1 v k.ú. Hlučín do 

společného jmění žadatelů, spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k prodávané 

části pozemku parc. č. 550/1 v k.ú. Hlučín do společného jmění žadatelům, za kupní 

cenu ve výši 8.200,-- Kč, prodej pozemku doporučuje a předkládá zastupitelstvu města 

k rozhodnutí. 

 

42/4b) Rada města Hlučína projednala žádost obce Dobroslavice o bezúplatný převod 

pozemku parc. č. 490/2 - zahrada o výměře 718 m2 v k.ú. Dobroslavice, doporučuje 

rozhodnout o záměru prodeje pozemku parc. č. 490/2 v k.ú. Dobroslavice do 

vlastnictví Obce Dobroslavice a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

42/4c) Rada města Hlučína projednala nabídku nabytí pozemku parc. č. 782/8 – ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 2664 m2 v k. ú. Dobroslavice do vlastnictví města 

doporučuje za kupní cenu ve výši 39.960,-- Kč a předkládá zastupitelstvu města 

k rozhodnutí. 
 
42/4d) Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc. č. 3071/520 - zastavěná plocha  

a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Hlučín, doporučuje prodej do vlastnictví žadatelů, za 

kupní cenu ve výši 17.413,-- Kč  (cena dle znal. posudku + přímé náklady města) a 

předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí.  
 
42/4e) Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc. č. 3071/526 - zastavěná plocha  

a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Hlučín, doporučuje prodej do vlastnictví žadatelů, za 

kupní cenu ve výši 17.413,-- Kč  (cena dle znal. posudku + přímé náklady města) a 

předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí.  
  
42/4f) Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc. č. 3100/103 - zastavěná plocha  

a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Hlučín, doporučuje prodej do vlastnictví žadatelů, za 

kupní cenu ve výši 15.740,-- Kč  (cena dle znal. posudku + přímé náklady města) a 

předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí.  

 

42/4g) Rada města Hlučína projednala prodej bytové jednotky č. 1187/14, o velikosti 2+1, 

Severní 27 v Hlučíně, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 1187 a zastavěném pozemku parc. č. 1706/6 v k. ú. Hlučín, doporučuje prodej 

zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, za cenu ve výši 511.000,-- Kč s tím, že 

v případě odstoupení zájemce od uzavření kupní smlouvy, bytovou jednotku prodat 

dalšímu zájemci v pořadí dle nabídnuté výše kupní ceny a předkládá zastupitelstvu 

k rozhodnutí. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

42/4h) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o plné úhradě kupní ceny za bytovou 

jednotku č. 1190/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu  č. p. 

1190 a pozemku parc. č. 1706/9 v k. ú. Hlučín, kdy zaplacením celé kupní ceny 

v souladu s kupní smlouvou č. 2010/1/000027/SML-OMM-471-1190/4-KJ/11, 

uzavřenou s kupující, zaniká zástavní právo k uvedené bytové jednotce a Město 

Hlučín podá návrh na vklad výmazu zástavního práva a předkládá tuto informaci 

zastupitelstvu města. 

 

42/4i) Rada města Hlučína projednala žádost o prominutí doplatku kupní smlouvy ve výši 

321.435,--Kč, stanoveného smlouvou č. 2011/1/000010/SML-OMM-461-1613/23-

KJ/11, případně snížení tohoto doplatku na adekvátní částku z důvodu uplynutí 5-ti let 

ze sjednaných  8 let pro trvání předkupního práva pro Město Hlučín. 

 

Rada města Hlučína nedoporučuje: 

- prominutí  náhrady ve výši 321.435,-- Kč při porušení povinností z předkupního 

práva pro město Hlučín k bytové jednotce č. 1613/23 v bytovém domě č.p. 1613 v 

Hlučíně, se všemi jejími se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí 

(včetně venkovních úprav), se všemi právy a povinnostmi, stanoveného smlouvou č. 

2011/1/000010/SML-OMM-461-1613/23-KJ/11, ani snížení  této náhrady z důvodu 

uplynutí 5-ti let ze sjednaných 8 let  doby trvání předkupního práva pro Město Hlučín, 

  

- zrušení  věcného  předkupního  práva  pro Město Hlučín  k bytové jednotce č. 

1613/23 v bytovém domě č.p. 1613 v Hlučíně, se všemi jejími součástmi, 

příslušenstvím a vybavením, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 745/13117 na 

společných částech domu čp. 1613 v k.ú. a obci Hlučín, se všemi součástmi a 

příslušenstvím těchto nemovitostí (včetně venkovních úprav), se všemi právy a 

povinnostmi 

 

a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

42/4j) Rada města Hlučína projednala žádost příspěvkové organizace Základní škola Hlučín, 

se sídlem Gen. Svobody 8, Hlučín  o opětovný pronájem pozemku parc.č. 306 a části 

pozemku parc.č.  302/1 v k.ú. Hlučín na dobu určitou od 15. září 2016 do 14. září 

2017. 

 

Rada  města  Hlučína rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc.č. 306 o výměře  

1 494 m2 a části pozemku parc.č.  302/1 o výměře 968 m2 v k.ú. Hlučín pro 

příspěvkovou organizaci  Základní škola Hlučín, se sídlem Gen. Svobody 8, Hlučín, 

na dobu určitou od 15. září 2016 do 14. září 2017,  za dohodnutou cenu ve výši 1,-- 

Kč/m2/rok. 

 

42/4k) Rada města Hlučína  rozhodla o záměru prodeje části  pozemku parc.č. 3071/103 

v k.ú. Hlučín stávajícímu nájemci dle předloženého návrhu po geometrickém 

zaměření. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

42/4l) Rada města Hlučína vzala na vědomí informativní zprávu o odstoupení Sdružení FILA 

& ROHEL, IČ 44775881, Oldřich Rohel, Blanická 370/145, Ostrava-Stará Bělá od 

uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor o výměře 94,78 m2 v I.NP objektu 

č.p. 1668, který je součástí pozemku parc.č. 744/20 v k.ú. Hlučín. 

 

42/4m)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části 

pozemku parc. č. 3520/3 v k. ú. Hlučín ve vlastnictví dotčeného, na části pozemku 

parc. č. 3622/2 v k. ú. Hlučín vlastnictví dotčené a na části pozemku parc. č. 3618 v  

k. ú. Hlučín ve vlastnictví dotčeného, pro stavbu Cyklotrasa Hlučín-Bobrovníky. 
 
42/4n) Rada města Hlučína projednala žádost o prodeji pozemku parc. č. 44/2 v k. ú. 

Bobrovníky, záměr prodeje pozemku nedoporučuje a předkládá zastupitelstvu města 

k rozhodnutí. 
 
42/4o) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dohody o započtení pohledávek mezi 

Městem Hlučínem a Římskokatolickou farností Hlučín ve výši 1.045.040,-- Kč dle 

předloženého návrhu. 

 

42/4p) Rada města Hlučína projednala návrh úplatného nabytí pozemku parc. č. 2944/51  

v k. ú. Hlučín z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Praha 3 - Žižkov, do vlastnictví Města Hlučína, doporučuje podání žádosti   

o úplatný převod uvedeného pozemku s tím, že kupní cena bude v případě úplatného 

převodu uhrazena před podpisem kupní smlouvy a předkládá zastupitelstvu města 

k rozhodnutí. 

 

42/4q) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 

602/1 v k. ú. Hlučín o výměře 137 m2 - dle předloženého zákresu ve snímku 

katastrální mapy 

- s nájemcem 

- za účelem  přístupových a obslužných ploch 

- na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

- za cenu nájmu ve výši 5,-- Kč/m2/rok (tj. při celkové výměře 137 m2 -  685,-- Kč/rok). 

 

Rada města Hlučína zároveň udělila souhlas vlastníka pozemku parc. č. 602/1 v k. ú. 

Hlučín k provedení úprav povrchu pronajaté části pozemku, spočívajících ve 

srovnání terénu a uložení drenáží pro odvedení dešťové vody. 

 

42/4r) Rada města Hlučína vzala na vědomí informativní zprávu o zpětvzetí žádosti o koupi 

pozemku parc.č. 288/2 v k.ú. Hlučín, a rozhodla o zrušení usnesení č. 58/10t) z 58. 

schůze Rady města Hlučína, která rozhodla o záměru prodeje části pozemku parc.č. 

288/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 200 m2 po geometrickém 

zaměření. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 

288/2 v k.ú. Hlučín, nově geometrickým plánem označená jako pozemek parc.č. 288/4  

- ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 231 m2. 

 

42/4t) Rada města Hlučína rozhodla o zrušení usnesení č. 36/7g) 36. schůze rady města, 

konané dne 21.03.2016, týkající se záměru prodeje níže uvedených pozemků v k. ú. 

Hlučín do vlastnictví TS Hlučín s.r.o. 
 

Rada města Hlučína rozhodla o záměru zřízení práva stavby „Parkoviště na ul.  
J. Seiferta“ na pozemcích parc. č. 3071/106, 3071/412, 3071/439, 3071/440, 3071/662, 
3071/663, 3088/34, 3088/77, 3088/78, 3088/96, 3088/97, 3088/98, 3088/99, 3088/257, 
3088/260, 3088/261, 3088/262, 3088/263, 3088/264 a 3088/265 a části pozemků parc. 
č. parc. č. 3088/110, 3088/144, 3088/150, 3088/151 a 3088/163, geometrickým plánem 
nově označených jako parc. č. 3088/382 a části pozemku parc. č. 3071/104, 
geometrickým plánem nově označené  parc. č. 3071/719 vše v k. ú. Hlučín pro TS 
Hlučín s.r.o., se sídlem Úzká 717/3, Hlučín, takto 

 
- právo stavby se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu ve výši  36.620,--  Kč + DPH  
 
-   na dobu  30 let.  

 

42/4u) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření předložené smlouvy o výpůjčce částí 

pozemku parc.č. 360 v k.ú. Hlučín Mgr. Lukáši Krčkovi, pro konání akce ,,Večer 

filmové hudby“ v termínu 18.06.2016. 

 

42/5a)Rada města Hlučína rozhodla: 

          o zapojení města Hlučína do projektu „Adaptace měst na změnu klimatu – výběr   

          opatření a účast veřejnosti“ a jeho finanční spoluúčasti ve výši 30.000,-- Kč 

 

42/5b)Rada města Hlučína rozhodla: 

a)  o poskytnutí peněžitého daru Slezskému gymnáziu Opava, příspěvkové 

organizaci, Zámecký okruh 29, 74601 Opava, IČ: 47813075 ve výši 20.000,-- Kč  

b)  o následném uzavření darovací smlouvy se  Slezským gymnáziem Opava, 

příspěvkovou organizací, Zámecký okruh 29, 74601 Opava, IČ: 47813075.  

 

42/5c) Rada města Hlučína rozhodla, že se květinové pyramidy a osázení přechodových 

ostrůvků na I/56 květinami  realizovat nebudou. 

 

42/6a) 1. Rada města Hlučína rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na nejvhodnější návrh 

na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek uvedených v předloženém materiálu 

 

2. Rada města Hlučína jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírání obálek 

s nabídkami na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek dle předloženého návrhu.  

                                  

3. Rada města Hlučína zvolila jediným hodnotícím kritériem pro výběr nejlepší 

nabídky na uzavření smlouvy nejvyšší nabídkovou cenu v Kč.  

 

 



                          Usnesení  z 42. schůze Rady města Hlučína, konané dne 6. června 2016 

  6 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Rada města Hlučína vyhradila pro orgány města Hlučína právo odmítnout 

kterýkoliv z předložených návrhů nebo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.  

  

42/6b) Rada města Hlučína vydala nařízení č. 4/2016, kterým se vyhlašuje záměr zadat 

zpracování lesních hospodářských osnov, dle předloženého návrhu.  

 

42/7a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na vytvoření finálního 

sochařského díla „Déšť“. 

 

42/7b) Rada města Hlučína projednala a doporučila Zastupitelstvu města Hlučína vzít 

na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015.  

 

42/8a) Rada města Hlučína rozhodla o přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 50.000,-- 

Kč od Moravskoslezského kraje pro zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů 

a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 

Městem Hlučínem, se sídlem Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín a Moravskoslezským 

krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava dle předložené přílohy č. 1. 

 

42/8b) Rada města Hlučína rozhodla přijmout dar ve výši 30.000,-- Kč na požární ochranu ve 

městě Hlučíně a uzavřít darovací smlouvu mezi Městem Hlučín, se sídlem Mírové 

náměstí 23, 748 01 Hlučín IČ: 00300063 a společností Vodovody a kanalizace Hlučín, 

s.r.o., se sídlem se sídlem Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín, IČ 25914685 dle 

předložené přílohy č. 1. 

 

42/8c) Rada města Hlučína vzala na vědomí informaci o poskytování stravy v nezbytně 

nutném rozsahu složkám IZS při déle trvajících zásazích na území města Hlučína s 

tím, že rozhodnutí o poskytnutí stravy v jednotlivých případech je v kompetenci 

starosty města nebo vedoucí odboru vnitřních věcí, popř. jiného pověřeného 

zaměstnance města, a to na základě usnesení Rady města Hlučína č. 109/12b), konané 

dne 16.10.2006. 

 

42/8d) Rada města Hlučína zrušila usnesení Rady města Hlučína č. 82/7c) ze dne 17.08.2009 

a č. 77/3b) ze dne 22.07.2013. Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o poskytování 

neakutních služeb občanům a právnickým osobám na území města Hlučína členy 

jednotek sborů dobrovolných hasičů zřizovaných městem Hlučín v rozsahu otevření 

uzavřených prostor bez poškození dveří a likvidace bodavého hmyzu, to vše za cenu 

ve výši vynaložených nákladů a o bezúplatném poskytování dalších neakutních služeb 

městu Hlučín a příspěvkovým organizacím zřízených městem Hlučín. O poskytování 

neakutních služeb v jiných případech bude rozhodovat Rada města Hlučína na základě 

individuálních žádostí. 
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42/8e) Rada města Hlučína rozhodla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Dodávka CAS pro město Hlučín“: 

- o výběru nabídky uchazeče jako nejvhodnější nabídky, 

- o uzavření smlouvy s uchazečem. 

 

42/8f) Rada města Hlučína rozhodla nevyhovět žádosti Moravské národní obce, z. s. 

a rozhodla nevyvěšovat vlajku Moravy. Rada města dále doporučila řediteli Muzea 

Hlučínska neumožnit prohlídku expozic a výstav v muzeu dne 05.07.2016 bezúplatně. 

 

42/8g) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 18. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína dne 16.06.2016 a stanovila program. 

 

42/9a) Rada města Hlučína rozhodla zadat realizaci veřejných zakázek malého rozsahu 

uvedených v předložené příloze č. 1 zhotoviteli obchodní společnosti TS Hlučín s. r. 

o., IČ: 25887289. 

 

42/9b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci 

„Rekonstrukce dvoru městských domů na Zahradní 12, 14 a Dr. E. Beneše 3, 5 

v Hlučíně“ se zhotovitelem  BERKASTAV s.r.o., Nádražní 11, 792 01 Bruntál, IČ 

02657392 na provedení víceprací, kterými se navyšuje smluvní cena o 141.730,-- Kč 

bez DPH. 

 

42/9c) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce ÚT v bytových 

domech Dr. E. Beneše 3,5 a Zahradní 12, 14“ se stává společnost Gass-eko s.r.o., 

Ostravská 16A, 748 01 Hlučín, IČ: 26819970 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo 

v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 

1.459.036,-- Kč bez DPH. 

 

42/9d) Rada města Hlučína rozhodla realizovat akce navržené Osadním výborem Hlučín-

OKD na rok 2016 financované z prostředků určených Osadnímu výboru na rok 2016.  

 

42/9e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemcem na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici Opavská 12, a to dle 

předloženého návrhu. 

 

42/9f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemkyní na byt č. 10 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici Zahradní 922/37 na dobu 

určitou, a to dle předloženého návrhu.  

42/10a)Rada města Hlučína udělila souhlas Domu dětí a mládeže Hlučín, příspěvková 

organizace k zápisu dalších míst poskytování vzdělávání nebo školských služeb 

do rejstříku škol a školských zařízení na následující adrese: 21. dubna 98/6, 747 20 

Vřesina. 
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42/10b)Rada města Hlučína udělila výjimku z čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2008  

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních 

produkcí k zajištění veřejného pořádku na veřejnou hudební produkci Kulturního 

centra Hlučín konanou ve dnech 24.06. a 25.06.2016 do 02:00 hod. v areálu 

„Hlučínského jezera“. 

42/10c)Rada města Hlučína udělila výjimku z čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2008  

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních 

produkcí k zajištění veřejného pořádku na veřejnou hudební produkci pana Davida 

Moravce konanou ve dnech 04.07. a 05.07.2016 do 02:00 hod. v areálu 

„Hlučínského jezera“. 

42/10d)Rada města Hlučína udělila výjimku z čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2008  

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních 

produkcí k zajištění veřejného pořádku na veřejnou hudební produkci Správy SRA 

konanou dne 03.09.2016 do 02:00 hod. v areálu „Hlučínského jezera“. 

42/10e)Rada města Hlučína udělila výjimku z čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 O 

stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí 

k zajištění veřejného pořádku na veřejnou hudební produkci Ing. Kateřiny Glonkové 

ve dnech 17.06., 16.07., 22.07. a 27.08.2016 do 03:00 hod. v areálu „Hlučínského 

jezera - Terasa“. 
 

42/10f)Rada města Hlučína udělila výjimku z čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2008  

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních 

produkcí k zajištění veřejného pořádku na veřejnou hudební produkci pana Davida 

Moravce konanou ve dnech 29.07. a 30.07.2016 do 04:00 hod.  v areálu 

„Hlučínského jezera“. 

42/10g)Rada města Hlučína udělila výjimku z čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2008  

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních 

produkcí k zajištění veřejného pořádku na veřejnou hudební produkci Spolku 

Malánky, konanou dne 22.07.2016 na parc. 3570/8 zahrada - Malánky do 01:00 hod. 

následujícího dne. 

42/10h)Rada města Hlučína udělila výjimku z čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 O 

stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí 

k zajištění veřejného pořádku na veřejnou hudební produkci Spolku Malánky, 

konanou dne 23.07.2016 na parc. 3570/8 zahrada - Malánky do 03:00 hod. 

následujícího dne. 
 

42/10i)Rada města Hlučína udělila výjimku z čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2008  

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních 

produkcí k zajištění veřejného pořádku na veřejnou hudební produkci SDH 

Bobrovníky, konanou dne 02.07.2016 na zahradě KD Bobrovníky do 04:00 hod. 

následujícího dne. 
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42/11a)Rada města Hlučína projednala rozpočtové opatření č. 8/2016 a doporučila 

zastupitelstvu města ke schválení dle předložené přílohy č. 1 - 4. 

Rada města Hlučína vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 30.04.2016. 

42/11b)Rada města Hlučína projednala a předkládá zastupitelstvu města na vědomí 

schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2015. 

Rada města Hlučína projednala a předkládá zastupitelstvu města na vědomí Zprávu       

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí 

mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 za rok 2015 a Zprávu o výsledku kontroly 

hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2015. 

42/11c)a) Rada města Hlučína projednala a předkládá zastupitelstvu města ke schválení 

v souladu s §84, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Hlučína, IČ: 00300063, 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 

b) Rada města Hlučína v souladu s §14 Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, vzala na vědomí 

informaci, že dle požadavku Zastupitelstva města Hlučína, zajistí odbor financí 

v průběhu účetního období přístup k mezitímním účetním závěrkám města Hlučína. 

c) Rada města Hlučína projednala a předkládá zastupitelstvu ke schválení závěrečný 

účet města Hlučína za rok 2015 s vyjádřením souhlas s celoročním hospodařením, a to 

bez výhrad. 

d) Rada města Hlučína vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Hlučín, IČ 00300063 za rok 2015. 

42/11d)Rada města Hlučína projednala a doporučila, aby zastupitelstvo města rozhodlo o 

záměru přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 40.000.000,-- Kč, splatného do 

31.12.2027, na financování výstavby tělocvičen v Bobrovníkách a Darkovičkách a 

dalších investičních akcí ve městě dle upravených zadávacích podmínek. 

42/11e)Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína opravit usnesení 

Zastupitelstva města Hlučína č. 16/4e) ze dne 14. dubna 2016, a to tak, že za slovo 

„návrhu.“ se vkládá nový text, který zní:  

„Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o uzavření smluv o zápůjčkách z prostředků 

Fondu rozvoje bydlení města Hlučína a zástavních smluv v roce 2016 mezi městem 

Hlučín a žadateli dle předloženého návrhu.“ 

42/11f)Rada města Hlučína rozhodla: 

a) o uložení dočasně volných finančních prostředků města Hlučína ve výši 

25.000.000,-- Kč u Equa bank a.s., se sídlem Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 

47116102, a to na spořicí účet bez výpovědních lhůt nejpozději do další změny 

úrokové sazby nebo do termínu potřeby prostředků v rozpočtu města Hlučína; 

b) o uložení dočasně volných finančních prostředků města Hlučína ve výši 

30.000.000,-- Kč u J&T BANKY, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 

47115378, a to na vkladový účet s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
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42/12a)Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení zásob Kulturního centra Hlučín dle 

předloženého materiálu a udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Paschek v.r.     Blanka Kotrlová v.r. 

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


