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       V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

   z 75. schůze Rady města Hlučína, konané dne 4. září 2017 

 

číslo 

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

 

75/1a) Rada města Hlučína udělila Dětské rehabilitaci souhlas k přijetí nadačního příspěvku 

od Nadace ČEZ ve výši 50.000,-- Kč do vlastnictví zřizovatele . 

 

75/2a) Rada města Hlučína rozhodla, že dodavatelem užitkového automobilu pro Sport a 

kultura Hlučín, příspěvková organizace bude firma AUTOMOTOLAND CZ s. r. o., 

Ostravská 1941/38A, Hlučín za nabídnutou cenu ve výši 806.610,20 Kč vč. DPH. 

Zároveň pověřila ředitele organizace k uzavření Smlouvy o splátkách na nákup 

automobilu dle předloženého návrhu RCI Financial Services, s.r.o. 

 

75/2b) Rada města Hlučína schválila Dodatek č. 9 odpisového plánu Sportu a kultury Hlučín, 

příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 

 

75/3a) Rada města Hlučína projednala žádost o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích 

z prodlení v celkové výši 8.445,-- Kč a rozhodla prominout poplatky a úroky 

z prodlení v celkové výši 6.334,-- Kč, a to za podmínky úhrady poplatků z prodlení ve 

výši 2.111,-- Kč.  

 

75/3b) Rada města Hlučína 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 

uzavření dodatku č.1 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Vodovody a 

kanalizace Hlučín, s.r.o., s Ing. Petrem Schimánkem, dle upraveného návrhu,  a to vše 

s účinností  od 05.09.2017.  

 

75/4a) Rada města Hlučína rozhodla: 

a) o poskytnutí peněžitého příspěvku ve výši 2.000,-- Kč na ozdravné pobyty žáků 3. 

tříd ve školním roce 2017/2018, a to Základní škole Hlučín-Rovniny, okres Opava, 

Základní škole dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková 

organizace, Základní škole Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace, 

Základní škole a mateřské škole Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace,  

Příspěvek ve výši 2.000,-- Kč bude školám poskytnut na každého žáka 3. třídy, který 

se ozdravného pobytu prokazatelně zúčastní. Příspěvek lze poskytnout školám 

za skutečně realizované ozdravné pobyty žáků pouze jedenkrát během plnění povinné 

školní docházky žáků na prvém stupni. 

 

b) vzala na vědomí, že peněžitý příspěvek na ozdravné pobyty žáků 3. tříd v Základní 

škole a mateřské škole Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace ve školním roce 

2017/2018 nebude poskytnut, neboť ozdravné pobyty v této škole jsou realizovány 

vždy ve dvouleté periodě (pro žáky 3. a 2. tříd) v podzimním termínu a v roce 2018 se 

ozdravný pobyt neuskuteční.  
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číslo 

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

 

75/4b) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a 

mládeže Hlučín, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2017 dle předloženého 

návrhu. 

 

75/4c) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Domov pod 

Vinnou horou, příspěvková organizace s účinností od 01.10.2017 dle předloženého 

návrhu. 

 

75/5a) Rada města Hlučína projednala návrh na zahájení pilotního projektu separace odpadů 

u bytových domů a rozhodla projekt v roce 2018 nezahajovat. 

 

75/6a)Rada města Hlučína projednala návrh na bezplatnou přepravu seniorů starších 70-ti let  

na území Moravskoslezského kraje veřejnou dopravou na základě předložení dokladu o  

zaplacení částky za jízdenku a rozhodla  návrh neschválit. 

 

75/7a)Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace akce „Objekt 

šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín“ se stává Ing. Matěj Kudlík., Písecká 

1472/4A, 747 06 Opava a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v souladu se zadávacími 

podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 576.075,-- Kč. 

 

75/7b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemcem na byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici 1. máje 1, a to dle 

předloženého návrhu. 

 

75/7c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní na byt č. 17 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici Severní 2, a to dle 

předloženého návrhu. 

 

75/7d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní na byt č. 23 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici Severní 2, a to dle 

předloženého návrhu. 
 

75/7e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemkyní na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici Dr. Ed. Beneše 953/10, a to 

dle předloženého návrhu.  

 

75/7f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemkyní na byt č. 36 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici 1. máje 852/1, a to dle 

předloženého návrhu.  
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číslo 

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

 

75/8a) Rada města Hlučína projednala na základě žádosti společnosti VPÚ DECO PRAHA 

a.s. „Potvrzení účelnosti vynaložených nákladů“ na etapizaci projektu "Sanace, 

rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“, a rozhodla o 

schválení předloženého potvrzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


