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       V ý t a h     

U s n e s e n í 
 

   z 66. schůze Rady města Hlučína, konané dne 2. května 2017 

 

číslo 

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

 

66/1a) Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného k hospodaření 

v Domově pod Vinnou horou, příspěvkové organizaci a udělila souhlas s likvidací dle 

předloženého návrhu.  

 

66/2a) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce elektroinstalace 

budovy MŠ Severní- 1. NP“ se stává společnost ELEKTRO – Fa. Pavelek, s. r. o, se 

sídlem Ostravská 54, 747 70 Opava Komárov, IČ: 60322195 a rozhodla o uzavření 

smlouvy o dílo v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém 

řízení v ceně  950.876,52 Kč bez DPH, tj. 1.150.561,-- Kč s DPH. 

 

66/3a) Rada města Hlučína rozhodla o podpoře festivalu Štěrkovna Open Music 2017: 

a)  Částkou 180.000,-- Kč. Tato částka bude pořadateli poskytnuta 

prostřednictvím městské organizace Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace. 

b) Pro pořádání výše uvedené akce bude poskytnuta bezplatně část pozemku parc. 

č. 1 300/5 v k. ú. Hlučín,  a to v termínu od 9.00 dne 27.07. do 10.00 dne 30.07.2017. 

 

66/3b) Rada města Hlučína rozhodla zrušit výběrové řízení na dodavatele akce „Zhotovení 

dlažby minigolf“. 

  

66/4a) 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. 

 

66/4b) Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení – nadlimitního otevřeného 

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

předpisů (dále jen „zákon“), na nadlimitní veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření 

pro město Hlučín“ za podmínek a rozsahu dle předložené přílohy. 

 

Rada města Hlučína jmenovala členy komise v otevřeném nadlimitním řízení na 

veřejnou zakázku: „Protipovodňová opatření pro město Hlučín“ a za každého člena 

komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu. Zároveň Rada města Hlučína 

pověřuje tuto komisi v souladu s § 42 odst. 1 zákona otevíráním nabídek, posouzením 

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (včetně posouzení kvalifikace účastníků 

zadávacího řízení), rozhodováním o požadavcích na účastníky podle § 46 zákona, 

posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 zákona a hodnocením 

nabídek.  
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číslo 

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

 

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

hodnocení nabídek v nadlimitním řízení na veřejnou zakázku: „Protipovodňová 

opatření pro město Hlučín“ se mohou účastnit zástupci společnosti ENVIPARTNER, 

s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 28358589. 

 

66/5a) Rada města Hlučína projednala došlé žádosti o přidělení bytu a rozhodla žádostem 

nevyhovět. 

 

66/5b) Rada města Hlučína projednala návrh na zklidnění dopravy na ul. Zahradní v Hlučíně 

a rozhodla na přechodu pro chodce mezi restauracemi Dobrá nota a Kozlovna 

instalovat zpomalovací semafor s poptávkovým systémem. 

     
66/7a) 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 veřejné hudební produkce s názvem: Big Friday 

Night konanou dne 02.06.2017 od 19:00 do 04:00 následujícího dne a Štěrkovna Open 

Music 2017 konanou ve dnech 28.07.2017 od 16 do 04:00 a 29.07.2017 od 12:00 do 

04:00 následujícího dne. Místem konání je Sportovně rekreační areál Hlučín u všech 

akcí shodně. 

 

66/7b) Rada města Hlučína neudělila 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 veřejné hudební produkce pořádané SDH Bobrovníky 

s názvem: Kácení Máje konanou dne 03.06.2017 od 18:00 do 03:00 a Večerní 

hasičská diskotéka konanou dne 01.07.2017 od 18:00 do 04:00 v zahradě kulturního 

domu Bobrovníky shodně. 

 

66/7c) Rada města Hlučína schválila uzavření smlouvy mezi městem Hlučínem a obcí Hať 

o poskytnutí finančního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Dětská 

rehabilitace.  

 

66/7d) Rada města Hlučína vzala na vědomí sociologickou studii desatera příležitostí 

obyvatel Hlučína pro rok 2017. 

 

66/7e) 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 Hlučínský Majáles,  

konanou dne 05.05.2017 od 16:00 do 02:00 následujícího dne na nádvoří zámku v 

Hlučíně. 
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číslo 

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

 

66/8b) Rada města Hlučína zvolila, za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., IČ 25914685, se sídlem Ostravská 

124/18, 748 01 Hlučín v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, 

jednatelem obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., Bc. Petra 

Schimánka, a dále rozhodla o uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., s Bc. Petrem Schimánkem, dle předloženého 

návrhu,  a to vše s účinností  od 01.06.2017.  

 

66/9a) Rada města Hlučína projednala žádost o prodej částí pozemku – pod schody parc. č. 

4488/1 v k.ú. Hlučín, záměr prodeje uvedených částí pozemku nedoporučuje a 

předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí.  
 

66/9b) Rada města Hlučína projednala žádost o prodej části pozemku parc. č. 708/11 v k.ú. 

Hlučín, záměr prodeje uvedené části pozemku nedoporučuje a předkládá zastupitelstvu 

města k rozhodnutí.  

 

66/9c) Rada města Hlučína  projednala  prodej části pozemku parc. č. 4244/2 v k.ú. Hlučín 

geometrickým plánem nově označené jako parc. č.  4244/2 o výměře 102 m², 

doporučuje prodej vlastníkovi stavby bez čp/če na uvedeném pozemku za cenu ve výši  

55.160,-- Kč  a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

66/9d) Rada města Hlučína rozhodla o pronájmu části pozemku parc č. 2217/41  v k. ú. 

Hlučín o celkové výměře 1132 m2 za cenu nájmu ve výši 3.396,-- Kč/rok (3,-- 

Kč/m2/rok). 

 

66/9e) Rada města Hlučína zrušila usnesení č. 60/10p) ze dne 20. února 2017 o záměru 

výpůjčky pozemku parc. č.  490/2  o výměře 718 m2 v k.ú. Dobroslavice vypůjčiteli 

Obci Dobroslavice, a to z důvodu nesouhlasu Obce Dobroslavice. 

 

66/9f) Rada města Hlučína projednala žádost o pronájem části pozemku parc. č. 3071/90 v  

k. ú. Hlučín a rozhodla, že pronájem části pozemku není záměrem města. 

 

66/9g) Rada města  Hlučína projednala  žádost o pronájem pozemku parc. č. 207/1 v k. ú. 

Bobrovníky a rozhodla pozemek nepronajímat. 

 

66/9i) Rada města Hlučína, rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2017/1/000030 

/SML-5-32/2017/Pa-2017 o nájmu 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, kterým 

udělila souhlas vlastníka Autoškole Pater s.r.o. se sídlem Bieblova  2071/22, 702 00 

Ostrava, IČ 28567421 k uzavření podnájemní smlouvy s podnájemníky. 
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číslo 

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

 

66/9j) Rada města Hlučína  udělila souhlas vlastníka pozemku parc.č. 370/2 v k.ú. 

Bobrovníky   

- k vybudování sjezdu dle nového předloženého situačního výkresu  

-  k napojení  sjezdu z pozemku parc.č. 370/2 k pozemku parc.č. 373/2 v k.ú. 

Bobrovníky účelová komunikace na tomto pozemku dle předloženého situačního 

výkresu.  

 

66/10a)Rada města Hlučína vzala na vědomí ukončení pracovního poměru vedoucí odboru 

rozvoje Ing. Barbory Cáblové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína           místostarostka města Hlučína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


