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      V ý t a h   

U s n e s e n í 
 

   z 62. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. března 2017 

 

číslo 

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

 

62/1a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku parc. č. 2088/31 v k. ú. Hlučín se společností ČEZ Distribuce, a. 

s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoly, Teplická 874/8, pro umístění přípojky NN, za 

jednorázovou náhradu ve výši 2.400,-- Kč + zákonná sazba DPH. 

 

62/1b) Rada města Hlučína rozhodla o pronájmu části pozemku parc.č. 228  o výměře 31 m2 

v k.ú. Bobrovníky  

 

s nájemcem  

 

- na dobu určitou 10 let s tím, že v případě ukončení nájmu nemá nájemce nárok na 

náhradu nákladů za zhodnocení předmětu nájmu, 

 

- s účinností ode dne předání prostor dle předávacího protokolu po ukončení  

stavebních  úprav provedených Městem Hlučínem 

 

s tím, že nájemce předloží odboru investic ke schválení projektovou dokumentaci ke 

stavbě zimní zahrady, která bude součástí pronajatých prostor v budově čp. 129 v k.ú. 

Bobrovníky 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy č. 2017/1/000016/SML-4-

143/2016/Pa-2017, dle předloženého návrhu, kterou budou pronajaty prostory 

k podnikání a to: 

 

- nebytové prostory se samostatným vchodem z boční – pravé strany předmětné  

    budovy o výměře 28,60 m2  

-  nebytové   prostory  se  samostatným  vchodem   ze  zadní   strany  předmětné   

    budovy  o výměře 81 m2 

- nebytové prostory se samostatným vchodem ze zadní strany předmětné budovy   

    o výměře 23,20 m2,  

-  část pozemku parc.č. 228  o výměře 31 m2 v k.ú. Bobrovníky. 
 

 

- za cenu nájmu ve výši 156.000,-- Kč, včetně zákonné sazby DPH, tj. 128.926,-- 

   Kč/rok + zákonná sazba DPH za pronajaté prostory k podnikání + za cenu nájmu ve  

   výši 20,-- Kč/m2/rok + příslušná sazba DPH za pronájem části pozemku parc.č. 228  

   v k.ú. Bobrovníky 
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číslo 

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

 

62/1c) Rada města Hlučína  projednala žádost a rozhodla o ukončení nájmu pozemku parc.č. 

270/1 v k.ú. Bobrovníky dohodou ke dni  31.03.2017.  

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc.č. 270/1 

v k.ú. Bobrovníky. 

 

62/1d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 456/3 v k. ú 

Hlučín, se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem za jednorázovou náhradu ve výši 500,-- Kč bez DPH. 

 

62/1e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti  pro uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

na pozemku parc. č. 968/2 v k. ú. Hlučín, se společností  Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00, za jednorázovou 

náhradu ve výši 100,-- Kč + DPH. 

 

62/1f) Rada města Hlučína rozhodla o udělení plné moci, k zastupování města Hlučína jako 

žadatele v řízení o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 zák. č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, v platném znění, k terénním úpravám, vydláždění, 

umístění oplocení a brány na části pozemku parc. č. 23/4 v k.ú. Hlučín ve vlastnictví 

města Hlučína, a to v rozsahu celého řízení. 

 

62/1g) Rada města Hlučína projednala žádost Hlučínské obchodní, spol. s r.o., se sídlem 

U Stadionu 615/18, Hlučín, trvá na rozhodnutí 59. schůze Rady města Hlučína, konané 

dne 6. února 2017, usnesení č. 59/11h), tj. souhlas  vlastníka pozemku parc.č. 743 

v k.ú. Hlučín pro parkování nákladních vozidel na části tohoto pozemku pro 

Hlučínskou obchodní spol. s r.o., se sídlem U Stadionu 615/18, Hlučín neudělit. 

 

62/2a) Rada města Hlučína projednala protokol výběrové komise z otevírání obálek, kontroly 

úplnosti nabídek a posouzení a hodnocení nabídek a rozhodla výběrové řízení: 

„Oprava sociálních zařízení pavilonu F ZŠ Hlučín-Rovniny“ přidělit uchazeči Marek 

Sněhota - Stavebnictví, se sídlem Jaroslava Seiferta1121/42, 748 01 Hlučín, IČ 

67684955 za cenu 3.678.488,50 Kč včetně DPH. 

 

62/3a) Rada města Hlučína rozhodla, že dodavatelem užitkového elektromobilu pro Sport a 

kultura Hlučín, příspěvková organizace bude firma Chlebiš s. r. o., Hrnčířská 266/14, 

748 1 Hlučín, IČ: 27846361 za nabídnutou cenu ve výši 282.500,-- Kč bez DPH. 
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číslo 

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

 

62/3b) Rada města Hlučína rozhodla, že dodavatelem akce na „Zhotovení přístavního mola ke 

kotvení lodi a tří kusů vykládkových mol“ se stala firma Oldřich Rohel, Blanická 

370/145, 724 00 Ostrava – Stará Bělá, IČ: 44775881 a rozhodla o uzavření smlouvy o 

dílo v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení s tím, že 

celková cena zakázky činí dle nabídky 582.400,--  Kč bez DPH. 

  

62/3c) Rada města Hlučína udělila souhlas organizaci Sport a kultura Hlučín, příspěvková 

organizace s vykonáváním veřejně prospěšných prací ve prospěch města Hlučín. 

 

62/4a) Rada města Hlučína projednala žádost Domova Duha, příspěvkové organizace, se 

sídlem 741 01 Nový Jičín, Hřbitovní 1128/41, o finanční příspěvek z rozpočtu města 

Hlučín pro rok 2017 a rozhodla žádosti nevyhovět. 

 

62/4b) Rada města Hlučína projednala žádost společnosti TŘI, o.p.s., se sídlem 257 

22 Čerčany, Sokolská 584, o příspěvek na úhradu péče o občana města a rozhodla 

žádosti nevyhovět. 

 

62/4c) Rada města Hlučína projednala žádost spolku Projekt Hultschiner Soldaten z.s., se 

sídlem 747 23 Bolatice - Borová, Třešňová 37, o příspěvek na poplatky v archivech a 

poplatky za vedení webových stránek a rozhodla žádosti nevyhovět. 

  

62/5a) Rada města Hlučína vzala, 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, na 

vědomí oznámení Ing. Josefa Tomíčka, o odstoupení z funkce jednatele obchodní 

společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. ze dne 06.03.2017 a zároveň, na 

základě žádosti Ing. Josefa Tomíčka schválila  jako okamžik zániku jeho funkce 

jednatele společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., den 31.05.2017. 

         

Rada města Hlučína zároveň rozhodla, 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, o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatele obchodní 

společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., a zároveň rozhodla o složení 

výběrové komise pro toto výběrové řízení dle upraveného návrhu. 
 

62/6a) Rada města Hlučína rozhodla o: 

a) o poskytnutí peněžitého daru spolku Svatováclavský hudební festival, z.s. 

v celkové výši 20.000,-- Kč, a to v rámci spoluúčasti na 14. ročníku 

„Svatováclavského hudebního festivalu 2017“ 

b)  o následném uzavření darovací smlouvy se spolkem Svatováclavský hudební 

festival o. s. 
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číslo 

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

 

62/6b) 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 k akci HELAX open air 

2017 konanou dne 23.06.2017 a dne 25.08.2017 na Hlučínské štěrkovně od 20:00 hod 

do 03:00 hod následujícího dne u obou termínu shodně dle předloženého návrhu. 

 

62/6c) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Sport a kultura 

Hlučín, příspěvková organizace s účinností od 01.04.2017 dle předloženého návrhu. 

 

62/6d) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace s účinností od 01.04.2017 

dle předloženého návrhu. 

 

62/6e) Rada města Hlučína rozhodla podat žádost o podporu v rámci grantové výzvy Nadace 

Proměny Parky 2016 a pověřit odpovědné osoby dle předloženého návrhu.  

 

62/7a) Rada města Hlučína projednala návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo o 

údržbě veřejné zeleně města Hlučína se společností TS Hlučín s.r.o., Hlučín, Úzká 

717/3, IČ: 25887289 a rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 dle předloženého návrhu. 

 

62/7b) Rada města Hlučína projednala návrh Adaptační strategie na změnu klimatu pro město 

Hlučín a doporučuje zastupitelstvu města Hlučína schválit Adaptační strategii na 

změnu klimatu pro Hlučín dle předložené přílohy č. 1. 

 

62/7c) Rada města Hlučína projednala Plán odpadového hospodářství města Hlučína na 

období 2017 – 2022 a doporučuje zastupitelstvu města Hlučína schválit Plán 

odpadového hospodářství dle předložené přílohy č. 1 

 

62/8a) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Revitalizace zahrady kulturního 

domu v Bobrovníkách“ se stává společnost BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 

79201 Bruntál, IČ: 02657392 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v souladu se 

zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně  1.496.919,-- Kč 

bez DPH. 

 

62/8b) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o hodnocení nabídek  veřejné zakázky: 

„Novostavba tělocvičny Hlučín-Darkovičky“ a rozhodla v souladu s ust. § 122 odst. 1  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o výběru 

nejvhodnější nabídky zakázky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem „Společnost 

pro Hlučín“, COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská 

Bystřice, IČ: 46577238 správce společnosti, SWIETELSKY stavební s.r.o., druhý 

společník, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to 25.799. 962,71 Kč 

bez DPH.  
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číslo 

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

 

62/8c) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky 

"Zateplení bytového domu ul. Opavská 10, Hlučín" a rozhodla vyloučit v souladu 

s ust. § 48 odst. 2 písm. b zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 

platném znění společnosti REBUILD s.r.o., Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov, 

IČ 28573013 a OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava, 

IČ 64610225 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.  

  

Rada města Hlučína rozhodla v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek v platném znění o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky: „Zateplení bytového domu ul. Opavská 10, Hlučín“ a o uzavření smlouvy o 

dílo s uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 

26807947, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 

a to 931.547,50 Kč bez DPH. 

 

62/8d) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky: 

„Zateplení bytového domu ul. Opavská 12, Hlučín“ a rozhodla vyloučit v souladu § 48 

odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění uchazeče  REBUILD s.r.o., Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 

28573013 a Ostravské stavby a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava, IČ: 

64610225 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.  

  

Rada města Hlučína rozhodla v souladu s ust. § 122, odst. 1 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o výběru 

nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zateplení bytového domu ul. Opavská 12, 

Hlučín“ a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem ŠMÍRA – PRINT ENTERPRISES, 

a.s., Bořivojova 646/50, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 04670329, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a to 1.110.139,36 Kč bez 

DPH.  

 

62/8e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní na byt č. 18 o velikosti 1 + 0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 

předloženého návrhu. 

 

62/8f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní na byt č. 22 o velikosti 2 + 0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 

předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína           místostarostka města Hlučína 


