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        V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

   z 61. schůze Rady města Hlučína, konané dne 6. března 2017 

 

číslo 

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

 

61/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí Zprávu o činnosti Komise sociální v období od 

1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 bez připomínek. 

 

61/2a) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 

2017 organizacím dle předložené tabulky č. 1.  

Rada města Hlučína doporučila zastupitelstvu města, aby rozhodlo o poskytnutí dotací 

z rozpočtu města Hlučína pro rok 2017 organizacím dle předložené tabulky č. 2. 

 

61/2b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hlučína v roce 2017 mezi městem Hlučín a žadateli s výší 

jednotlivých dotací dle přílohy č. 3 předloženého návrhu. 

b) Rada města Hlučína doporučila, aby zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína v roce 2017 

mezi městem Hlučín a žadateli s výší jednotlivých dotací dle přílohy č. 4 předloženého 

návrhu. 

 

61/2c) Rada města Hlučína projednala rozpočtové opatření č. 4/2017 a doporučila 

zastupitelstvu města ke schválení dle varianty č. 2 upravené přílohy č. 1 – 4. 

Rada města Hlučína doporučila zastupitelstvu města, aby rozhodlo, že na základě 

výsledku zadávacího řízení v roce 2017 na veřejnou zakázku „Novostavba tělocvičny 

Hlučín-Bobrovníky“, budou do rozpočtu výdajů města Hlučína na rok 2018 

zapracovány chybějící finanční prostředky na dofinancování této akce.  

 

 

61/2d) Rada města Hlučína projednala žádost Římskokatolické farnosti Hlučín, se sídlem 

Farní 284/7, 748 01 Hlučín, IČ: 47810386 ze dne 13. 2. 2017, o dotaci z rozpočtu 

města Hlučína na rekonstrukci kostela v Darkovičkách a doporučila zastupitelstvu 

města, aby rozhodlo:  

a) poskytnout právnické osobě Římskokatolická farnost Hlučín, se sídlem Farní 

284/7, 748 01 Hlučín, IČ: 47810386 dotaci z rozpočtu města Hlučína na rok 2017 ve 

výši 400.000 Kč na první etapu rekonstrukce kostela v Darkovičkách - opravu střechy 

v roce 2017; 

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2017/2/000xxx/SML o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hlučína na první etapu rekonstrukce kostela v Darkovičkách - 

opravu střechy v roce 2017 mezi městem Hlučín a Římskokatolickou farností Hlučín 

dle upraveného návrhu. 
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číslo 

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

 

61/2e) Rada města Hlučína rozhodla o uložení dalších dočasně volných finančních prostředků 

města Hlučína ve výši do 40.000.000,-- 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. 

 

61/3a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dohody o narovnání s žadatelem ve věci 

nároku na náhradu škody ve výši 23.590,-- Kč, dle předloženého návrhu.     

 

61/3b) Rada města Hlučína rozhodla vzdát se práva vymáhat pohledávku ve výši 6.691,-- Kč 

z titulu nezaplacené úhrady za užívání bytu bez právního důvodů s příslušenstvím 

(poplatky z prodlení ve výši 9.489,-- Kč a úroky z prodlení ve výši 2.268,-- Kč) vůči 

zemřelému, a to vše z důvodu nedobytnosti této pohledávky. 

 

61/4a) Rada města Hlučína projednala návrh na instalaci informačních cedulí u silnice I/56 na 

vjezdu do města, informující řidiče o provádění úsekového měření na území města 

Hlučína a rozhodla cedule instalovat s nápisem „ZÓNA ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ 

RYCHLOSTI“. 

 

61/4b) Rada města Hlučína projednala návrh dopisu starosty města dopravci ARRIVA 

MORAVA a.s. a rozhodla odeslat dopis v předloženém znění. 

  

61/5a) Rada města Hlučína souhlasí s návrhem místa a termínu zápisu k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2017/2018 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu.  

 

61/5b) Rada města Hlučína rozhodla: 

a) o vyhodnocení výrazných osobností a reprezentantů města Hlučína za rok 2016 

dle předloženého návrhu, 

b) o poskytnutí peněžitých darů vyhodnoceným osobnostem a reprezentantům 

města Hlučína za rok 2016 dle předloženého návrhu,  

c) o následném uzavření darovacích smluv s vyhodnocenými osobnostmi 

a reprezentanty města Hlučína za rok 2016. 

 

61/5c) Rada města Hlučína projednala a rozhodla: 

a) o poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2017 dle předloženého návrhu  

b) o uzavření smluv o poskytnutí dotací dle předloženého návrhu. 

 

61/6a) Rada města Hlučína projednala návrh prodeje pozemku parc. č. 14/10 v k.ú. 

Bobrovníky, záměr prodeje uvedeného pozemku nedoporučuje a předkládá 

zastupitelstvu města k rozhodnutí.  
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číslo 

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

 

61/6b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy pro část pozemku parc.  

č. 2217/4 v k. ú.  Hlučín o výměře 335 m2 - dle zákresu ve snímku katastrální mapy – 

s žadateli  

- pro zahrádkářské účely,  

- na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

- za cenu nájmu ve výši 3,-- Kč/m2/rok (tj. při celkové výměře 335 m2 –  1.005,-- 

Kč/rok). 

 

61/6c) Rada města Hlučína rozhodla o zrušení usnesení č. 16/8j) Rady města Hlučína, konané 

dne 01.06.2015, týkající se záměru pronájmu pozemku parc. č. 1070/4 v k.ú. Hlučín. 

 

Zároveň Rada města rozhodla o záměru prodeje pozemku parc. č. 1070/4 v k. ú. 

Hlučín. 

 

61/6d) Rada města Hlučína udělila nájemci souhlas vlastníka budovy čp. 129, která je 

součástí pozemku parc.č. 227 v k.ú. Bobrovníky k provádění stavebních úprav stavby 

Restaurace „Neptej se pod Kohoutem“ dle projektové dokumentace schválené 

odborem investic s tím, že stavební úpravy pronajatých nebytových prostor budou 

provedeny na náklady nájemce, mimo stavebních úprav provedených pronajímatelem, 

tj sanace zavlhlého nosného zdiva v budově. 

Pronajímatel a nájemce se dohodnou na způsobu výměny stávajících oken za nová 

plastová ze zadní strany budovy a osazení nových oken a vstupních dveří v budově čp. 

129 z ulice Lesní s tím, že při osazení oken bude respektováno umístění a velikost 

oken v horních patrech budovy. 

 

61/6e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 4430/1 v k. ú. Hlučín s Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, Správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské 

Hory, pro akci „Semafory u autobusového nádraží Hlučín“ za jednorázovou náhradu 

ve výši 56.341,-- Kč včetně DPH. 

 

61/6f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o  pronájmu nebytových prostor  

o výměře 22,30 m2 v přízemí budovy čp. 1915, která je součástí pozemku parc.č. 

1277/9 v k.ú. Hlučín za účelem provozu bufetu, 

 

- od 01.04.2017, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce  

 

- s nájemcem  

 

- za cenu nájmu ve výši 6.600,-- Kč/rok 

 

s tím, že ze strany nájemce budou plněny podmínky pronájmu v souladu s podanou 

nabídkou do výběrového řízení. 
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číslo 

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

 

Zároveň starosta  Města Hlučína  pověřil v souladu se Zřizovací listinou příspěvkové 

organizace, Domova pod Vinnou horou Hlučín, ředitele příspěvkové organizace města 

Hlučína, Domova pod Vinnou horou Hlučín, Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín, 

k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 22,30 m2 v přízemí objektu 

čp. 1915 v k.ú. Hlučín, za účelem provozu bufetu. 

 

61/6g) Rada města Hlučína:  

- rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu části nebytových prostor o výměře 133,71 

m2 v II. NP a ideální ½ výměry prostor místností ozn. č. 2.01 a 2.02 o výměře 10,035 

m2, budovy čp. 19 v k.ú. Hlučín, která je součástí pozemku parc.č. 47 v k.ú. Hlučín za 

účelem provozu kavárny s cukrárnou a kanceláře s učebnou autoškoly s nájemcem  

 

- od 01.06.2017, na dobu určitou 10 let s tím, že v případě ukončení nájmu ze strany 

nájemce, nemá nájemce nárok na náhradu nákladů za zhodnocení předmětu nájmu 

a v případě ukončení nájmu v průběhu 10 let ze strany pronajímatele má nájemce 

nárok na částečnou úhradu nákladů ve výši, která bude dohodnuta po předložení a 

schválení skutečně vynaložené částky za zhodnocení předmětu nájmu, 

 

- za cenu nájmu ve výši  79.339,-- Kč/rok + zákonná sazba DPH, 

 

- s podmínkou úhrady nákladů  na odběr elektrické energie a plynu  přímo jednotlivým 

dodavatelům a úhradou nákladů na odběr vody pronajímateli na základě odečtu 

spotřeby vody na podružném vodoměru, umístěném v budově čp. 19 v k.ú. Hlučín,     

 

a) -  udělila souhlas vlastníka budovy čp. 19 v k.ú Hlučín s umístěním reklamy na 

tomto objektu nad vchodem z boční strany, nikoliv do Mírového náměstí s tím, že je 

nutno respektovat vizuální a materiálový styl, který je nyní na objektu přítomen 

s podmínkou podání samostatné žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu státní 

památkové péče s přesným návrhem označení, velikostí, umístění, materiálu, 

 

-  neudělila souhlas se slevou z nájmu za období prvních tří měsíců od data uzavření 

smlouvy o nájmu, 

 

Zároveň Rada města Hlučína udělila nájemci souhlas vlastníka budovy čp. 19 v k.ú. 

Hlučín, resp. vlastníka výše uvedených  pronajímaných nebytových prostor s užíváním 

těchto prostor od 01.04. do 31.05.2017 k vybavení těchto prostor, tak aby od 

01.06.2017, probíhal řádný nájem. 
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číslo 

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

 

61/7a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní na byt č. 34 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici 1. máje 1 na dobu určitou 

dle předloženého návrhu. 

 

61/7c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci 

s názvem: „Plynové odběrné zařízení pro bytové domy č. o. 8, 10 na ul. Dr. E. Beneše 

a č. o. 16 na ul. Zahradní v Hlučíně“ s Teplem Hlučín, spol. s.r.o., IČ 25362747,  

Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín. 

 

61/7d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci 

s názvem: „Plynové odběrné zařízení pro bytové domy č. o. 5, 7, 9 na ul. Čs. Armády        

v  Hlučíně“ s Teplem Hlučín, spol. s.r.o., IČ 25362747, Čs. armády 1263/32, 748 01 

Hlučín. 

 

61/7e) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem stavby: „Rekonstrukce místních 

komunikací Jarní, Lelkova, Slovanská, Mánesova v Hlučíně a Pěkníkova v Hlučíně-

Darkovičkách“ se stává společnost EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 

110 00 Praha 1, IČ 45274924 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo  v  souladu  se  

zadávacími   podmínkami   stanovenými   ve   výběrovém   řízení  v  ceně  

1.204.010,00 Kč bez DPH.  

 

61/7f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

031/2016/Buch na zpracování projektové dokumentace stavby „Propojení ul. 

Hrnčířská a ul. Školní“ se zhotovitelem WMA ARCHITECTS, Ing. arch. Martin 

Materna, Sady Svobody 4, 746 01 Opava, IČ: 72482346. 

 

61/7g) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o změně závazku ze smlouvy o dílo 

na zpracování projektové dokumentace stavby „Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a 

TJ Hlučín“ se společností DUPLEX s.r.o., 28. října 273/864, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, IČ: 62305433, dle předloženého návrhu. 

 

61/7h) Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení – zjednodušeného 

podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Novostavba tělocvičny 

Hlučín-Bobrovníky“ za podmínek a rozsahu dle předložené přílohy.  

 

Rada města Hlučína jmenovala členy komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

veřejnou zakázku: „Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovníky“ a za každého člena 

komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu. Zároveň Rada města Hlučína 

pověřuje tuto komisi v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevíráním nabídek, posouzením 

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (včetně posouzení kvalifikace účastníků 

zadávacího řízení) a hodnocením nabídek.  
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Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek, posouzení kvalifikace účastníků a 

hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: 

„Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovníky“ se mohou účastnit zástupci společnosti 

Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava 1, IČ 25394495. 

 

61/7i) Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení – zjednodušeného 

podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Prostor před kulturním 

domem vč. navazujících parkových ploch“ za podmínek a rozsahu dle předložené 

přílohy.  

 

Rada města Hlučína jmenovala členy komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

veřejnou zakázku: „Prostor před kulturním domem vč. navazujících parkových ploch“ 

a za každého člena komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu. Zároveň Rada 

města Hlučína pověřuje tuto komisi v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevíráním nabídek, 

posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (včetně posouzení kvalifikace 

účastníků zadávacího řízení) a hodnocením nabídek.  

 

Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek, posouzení kvalifikace účastníků a 

hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: 

„Prostor před kulturním domem vč. navazujících parkových ploch“ se mohou účastnit 

zástupci společnosti Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava 1, 

IČ 25394495. 

 

61/8a) Rada města Hlučína: 

a) projednala vyhodnocení výběrového řízení na „Zajištění úklidových služeb 

04/2017 – 03/2018 v Domově pod Vinnou horou“, 

b) rozhodla o výběru nejvýhodnější cenové nabídky, a to firmy LuTeJa Peak 

s. r. o., IČ: 04728629, se sídlem Ostravská 94/57, 748 01  Hlučín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína           místostarostka města Hlučína 

 

 

 

 


