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        V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

   z 70. schůze Rady města Hlučína, konané dne 5. června 2017 

 

číslo 

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

 
70/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Hlučín za    

období roku 2016 bez připomínek.                                                              
Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu Policie ČR, obvodní oddělení Hlučín  

o stavu veřejného pořádku za rok 2016  bez připomínek. 

 

70/2a) Rada města Hlučín vzala na vědomí za město Hlučín, jako jediného společníka 

obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. výsledek výběrového řízení na výběr 

nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Plynové odběrné zařízení pro 

bytové domy č.p. 8,10 na ulici Dr. E. Beneše a č.p. 16 na ulici Zahradní v Hlučíně“ a 

schválila dodavatele stavby společnost  Gass-eko, s.r.o., IČ 268 19 970, Ostravská 16a, 

748 01 Hlučín dle předložené nabídky. 

 

70/3a) Rada města Hlučína rozhodla, že dodavatelem služby na zajištění provozu autokempu 

bude firma ČECHYMEN a. s., Na Mlýnici 33/3a, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 

29387132 a rozhodla o uzavření smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami 

stanovenými při výběrovém řízení s tím, že celková cena zakázky činí dle předložené 

nabídky 287.500,--  Kč bez DPH. 

 

70/3b) Rada města Hlučína rozhodla, že dodavatelem akce „Asfaltace sportovní areál“ se 

stala firma JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava - Kunčice, IČ: 

25855581, DIČ: CZ25855581 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 499.627,35 Kč bez DPH.  

 

70/3c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy mezi Sport a kultura Hlučín, 

příspěvkovou organizací a Vodní záchrannou službou Ostrava na období od 

07.06.2017 do 30.09.2018 dle předloženého návrhu. 

 

70/3d) Rada města Hlučína udělila souhlas organizaci Sport a kultura Hlučín, příspěvková 

organizace s organizováním veřejné služby ve prospěch města Hlučín.  

 

70/4a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 

900000029714 mezi městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ: 

00300063 a DIRECT pojišťovnou, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 

602 00 Brno, IČ: 25073958. 
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číslo 

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

 

70/5a) Rada města Hlučína projednala Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby 

uzavřené dne 20.3. 2009 mezi městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01  

Hlučín, IČ: 00300063 a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem Vítkovická 

3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  IČ: 25827405 a rozhodla  Dodatek č. 11 

ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě uzavřít dle 

předloženého znění, tj. pro měsíce leden až listopad 2017 s předběžným odborným 

odhadem prokazatelné ztráty ve výši 1.496.875,-- Kč. 

 

70/6a) Rada města Hlučína vzala na vědomí, že uzavřením dohody o narovnání sporných 

práv a povinností s Dětským rančem Hlučín z.s., se sídlem Celní 1996/10b, 74801 

Hlučín dne 10.5.2017 zanikla předmětným zástavním právem zajištěná pohledávka, a 

zároveň že tím zaniklo zástavní právo zřízené na základě zástavní smlouvy ze dne 

15.5.2007 k budově postavené na pozemku parc. č. 1444/29 – krytá hala v k.ú. a obci 

Hlučín a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo na vědomí výše uvedené 

konstatování a dále pak skutečnost, že bude městem Hlučín podán návrh na výmaz  

výše uvedeného zástavního práva z katastru nemovitostí.     

 

70/6b) Rada města Hlučína rozhodla, v souladu s ustanovením § 1045 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o přivlastnění opuštěné věci uvedené 

předloženém prohlášení a zároveň schválila předložené prohlášení o přivlastnění 

opuštěné věci. 

 

70/6c) Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o v rámci výkonu působnosti valné hromady této 

společnosti, schválit Dohodu o změně smlouvu o mzdě ředitele Teplo Hlučín, spol. s 

r.o., Ing. Petra Rončky na období od 01.07.2017 do 31.12.2017, dle předloženého 

návrhu. 

 

70/6d) Rada města Hlučína rozhodla, za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti TS Hlučín s. r.o., IČ 25887289, se sídlem Úzká 717/3, 74801 Hlučín 

v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, o uzavření dodatku č.2 

smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti  TS Hlučín s.r.o. s Ing. Romanem 

Šťastným, jednatelem společnosti, dle předloženého návrhu,  a to vše s účinností  od 

01.07.2017.  

 

70/7a) Rada města Hlučína projednala žádost a rozhodla dodatečné protihlukového opatření 

kotelny na ul. Zahradní 14 v Hlučíně neprovádět.  

 

70/7b) Rada města Hlučína rozhodla zrušit výběrové řízení na zhotovitele projektové 

dokumentace akce „Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín“ z důvodů 

nedostatečných finančních prostředků na dané akci a vyhlásit nové výběrové řízení. 
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číslo 

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

 

70/7c) Rada města Hlučína vzala na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek a Protokol o pátém 

jednání hodnotící komise veřejné zakázky: „Prostor před kulturním domem v Hlučíně 

vč. navazujících parkových ploch“  a rozhodla vyloučit v souladu § 48 odst. 2 písm. b) 

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

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 „Prostor před kulturním domem v Hlučíně vč. 

navazujících parkových ploch“ a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SKANSKA 

a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ 26271303, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a to 19.557.360,61 Kč bez 

DPH.  

 

70/7d) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce komunikace na 

parc. č. 4538/1, Hlučín-Bobrovníky“ se stává společnost EUROVIA CZ a.s., závod 

Ostrava, Vratimovská 568/77, 718 00 Ostrava, IČ: 45274924 a rozhodla o uzavření 

smlouvy o dílo v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém 

řízení v ceně  3.560.522,70 Kč bez DPH. 

 

70/7e) Rada města Hlučína rozhodla, o uzavření smlouvy o dílo pro akci s názvem: 

„Rekonstrukce vytápění a teplé vody v domech č.p. 8, 10 na ul. Dr. E. Beneše a č.p. 16 

na ul. Zahradní v Hlučíně“, s firmou ŘEHOŘ s.r.o., Osvoboditelů 60/71, 748 01 

Hlučín-Bobrovníky, IČ 26860970  na prováděné dílo, se smluvní cenou  1.021.534,--

Kč bez DPH.   

 

70/7f) Rada města Hlučína rozhodla, že technický dozor investora na stavbě: "Novostavba 

tělocvičny Hlučín-Bobrovníky" bude provádět Jaroslav Fabián, Na Lužníku 606,  

756 63 Krhová, IČ: 67313841 a rozhodla o uzavření smlouvy o výkonu technického 

dozoru na stavbě v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém 

řízení. 

 

70/7g) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní na byt č. 10 o velikosti 2+0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 

předloženého návrhu.  

 

70/7h) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní na byt č. 13 o velikosti 1+0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 

předloženého návrhu.  

 

70/8a) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí příspěvku základním školám zřizovaným 

městem Hlučínem na lyžařský výcvik žáků 7. tříd ve školním roce 2017/2018 

dle předloženého návrhu. 
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číslo 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

70/8b) Rada města Hlučína vzala na vědomí, a to bez připomínek, informaci o počtu stížností 

za 1. čtvrtletí 2017, které šetřily příspěvkové organizace zřizované městem Hlučínem. 

 

70/8c) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí mimořádných odměn ředitelům 

příspěvkových organizací zřizovaných městem Hlučínem, které nevykonávají činnost 

škol a školských zařízení, za období prosinec 2016 – květen 2017 dle předloženého 

návrhu. 

 

70/8d) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Muzeum 

Hlučínska, příspěvková organizace s účinností od 01.07.2017 dle upraveného návrhu. 

 

70/8e) 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 Oslavy 640 let 

Bobrovníků, konanou dne 12.08.2017 na zahradě za hasičskou zbrojnicí, Bobrovníky, 

do 03:00 hod. následujícího dne. 

 

70/8f) 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 Letní kino Malánky 

konanou dne 21.07.2017 na louce par.č. 3570/8, Malánky do 01:00 hod. následujícího 

dne. 

 

70/8g) 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 Letní slavnost Malánky 

konanou dne 22.07.2017 na louce par.č. 3570/8, Malánky do 03:00 hod. následujícího 

dne. 

 

70/8h) 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 Rathaus párty konanou 

dne 17.06.2017 na nádvoří radnice v Hlučíně do 02:00 hod. následujícího dne. 

 

70/8i) 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 Sportovně hudební 

festival SUN ON LAKE 2017, konanou dne 12.08.2017 u Hlučínského jezera, do 

03:00 hod. následujícího dne. 

 

70/8j) 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 Super den + Óčko day, 

konané dne 30.06.2017 a 01.07.2017 ve sportovním areálu u Hlučínského jezera, vždy 

do 02:00 hod. následujícího dne. 
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70/8k) 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 Večerní hasičská 

diskotéka, konanou dne 01.07.2017 na asfaltovém hřišti a přilehlé travnaté ploše na ul. 

Rekreační, Bobrovníky, do 04:00 hod. následujícího dne. 

 

70/9a) Rada města Hlučína projednala žádost o udělení souhlasu vlastníka pozemku s 

provedením terénní úpravy spočívající v navýšení terénu části pozemku parc. č. 1972 

v k.ú. Hlučín a rozhodla souhlas neudělit.  

 

70/9b) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemků parc. č. 159/2 - ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 a parc. č. 159/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 

společný dvůr o výměře 152 m2 v k. ú. Hlučín, dle zákresu ve snímku katastrální 

mapy, vlastníkům domu č.p. 198  na pozemku parc. č. 159/1 a  domu č.p. 199 na 

pozemku parc. č. 156 vše v k.ú. Hlučín - po geometrickém zaměření. 

 

70/9c) Rada města Hlučína souhlasí za Město Hlučín, jako výlučného vlastníka pozemku 

parc. č.  227 -  zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova  čp. 129 (stavba 

občanské vybavenosti - Kulturní dům v Bobrovníkách), vše v k. ú. Bobrovníky a obci 

Hlučín, s umístěním sídla spolku Klub seniorů Hlučín-Bobrovníky, z.s. v nebytových 

prostorách předmětné budovy čp. 129 (Kulturního domu v Bobrovníkách), jako 

součástí dotčeného pozemku parc. č . 227 v k.ú. Bobrovníky a obci Hlučín na adrese 

Požárnická 129/32, 74801 Hlučín. 

 

Rada města Hlučína souhlasí za Město Hlučín, jako výlučného vlastníka pozemku 

parc. č.  101/15 -  zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova  čp. 302 

(stavba občanské vybavenosti - Kulturní dům v Darkovičkách), vše v k. ú. Darkovičky 

a obci Hlučín, s umístěním sídla spolku Klub seniorů Hlučín-Darkovičky, z.s. v 

nebytových prostorách předmětné budovy čp. 302 (Kulturního domu v Darkovičkách), 

jako součástí dotčeného pozemku parc. č . 101/15 v k.ú. Darkovičky a obci Hlučín na 

adrese Nový svět 302/2, 74801 Hlučín-Darkovičky. 

 

70/9d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dohody s nájemcem, o ukončení nájemní 

smlouvy č. 2017/1/000134/SML-OMM-11-40/2017/BeL-2017 na části pozemku parc. 

č. 2217/4 v k. ú. Hlučín s tím, že nájemní vztah končí dnem 09.06.2017. 
 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla, že nájemce není povinen hradit nájemné za 
dobu trvání nájmu.  
 

70/9e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu pro uložení nového kabelového 

vedení NN na pozemcích parc. č. 3730/52 a 3730/83 v k. ú Hlučín, se společností 

 ČEZ Distribuce, a.s., za jednorázovou náhradu ve výši 300,-- Kč/bm + DPH . 
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70/9f) Rada města Hlučína: 

- rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2017/1/000016/ SML-4-143/016/Pa-

2017,   

 

- udělila nájemci, souhlas vlastníka pozemku parc.č. 228 v k.ú. Bobrovníky k 

provádění stavebních úprav stavby, a to  přístavby „zimní zahrady“ dle projektové 

dokumentace schválené odborem investic s tím, že v přístavbě budou okna a dveře 

plastové v barvě bílé, fasáda přístavby terasy bude provedena ve stejné omítkovině  a 

barevnosti jako je fasáda na stávajícím objektu kulturního domu -  CAPAROL 

TUNDRA 55 (světlá) a všechny nové klempířské prvky budou provedeny v materiálu 

a barevnosti dle stávajících klempířských prvků na budově čp. 129 v k.ú. Bobrovníky. 

Po provedené přístavbě terasy budou stávající zpevněné plochy dotčené stavbou 

uvedeny do původního stavu. 

 

Zároveň Rada města Hlučína trvá na svém usnesení z 62. schůze Rady města Hlučína, 

konané dne 20. března 2017, usnesení č. 62/1b), tj.  účinnost nájemní smlouvy ode dne 

předání prostor dle předávacího protokolu po ukončení stavebních úprav provedených 

Městem Hlučínem. 

 

70/9g) Rada města Hlučína rozhodla na základě předložené žádosti pro investora novostavby 

RD: 

 

- o udělení souhlasu vlastníka pozemků ke vstupu na pozemky parc. č. 4202/193 a 

4187/2 v k. ú. Hlučín v souvislosti s vybudováním stavby „S.O.03 – Sjezd na parcelu 

č. 4244/1 v k. ú. Hlučín“, dle zpracované Územní studie Hlučín-Dlouhoveská–

Moravská z 06/2013,   

 

- o udělení souhlasu vlastníka místní komunikace s připojením sousedního pozemku 

parc. č. 4202/193 v k. ú. Hlučín k místní komunikaci na pozemku parc. č. 4202/15 v k. 

ú. Hlučín, ul. Moravská, do doby vybudování obslužné komunikace pro předmětnou 

lokalitu dle zpracované Územní studie Hlučín - Dlouhoveská - Moravská z 06/2013,   

 

- o uzavření smlouvy s manžely o zajištění podmínek realizace připojení sousední 

nemovitosti parc. č. 4202/193 v k. ú. Hlučín k místní komunikaci na pozemku parc. č. 

4202/15 v k. ú. Hlučín, ul. Moravská, a zpevnění pozemků parc. č. 4187/2 a 4202/193 

v k. ú. Hlučín s podmínkou: 

 

- udělení souhlasu manželů se zrušením uvedeného připojení v případě podání žádosti 

o územní rozhodnutí o umístění obslužné komunikace pro předmětnou lokalitu nebo 

podání žádosti o územní rozhodnutí nebo územní souhlas na stavbu rodinného domu 

v předmětné lokalitě dle zpracované Územní studie Hlučín - Dlouhoveská - Moravská 

z 06/2013 
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- údržby dotčených pozemků parc.č. 4202/193 a 4187/2 v k.ú. Hlučín, tj. sekání trávy  

v II. int. - sekání 4x ročně s podmínkou umožnit dalším investorům v této lokalitě 

sjezd na jejich pozemky, včetně umístění a provedení staveb inženýrských sítí, 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla: 

- o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě a o právu umístit a provést stavbu přípojky splaškové kanalizace a 

vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 4187/2 v k.ú. Hlučín, s manžely, za 

jednorázovou úplatu ve výši 300,-- Kč/bm, včetně zákonné sazby DPH, v rozsahu dle 

předložené koordinované situace pro uložení sítí 

 

- o udělení plné moci  manželům, k zastupování města Hlučína jako žadatele v řízení o 

vydání závazného stanoviska souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu na 

pozemku parc.č. 4202/193 a 4187/2 v k.ú. Hlučín, za účelem vybudování sjezdu 

k pozemku parc.č. 4244/1 v k.ú. Hlučín. 

 

70/9h) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření předložené smlouvy o výpůjčce částí 

pozemků parc. č. 360 a 370/2 vše v k. ú. Hlučín žadateli, pro konání akce Rathaus 

Party v termínu 17.06.2017. 

 

70/9i) Rada města Hlučína rozhodla o záměru   prodeje  pozemku parc.č. 2043/2- orná půda, 

o výměře  512 m2 v k.ú. Hlučín stávajícímu nájemci. 

 

70/9j) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemcích parc. č. 224/5 a 224/1 v k. ú. Hlučín pro uložení nového kabelového vedení 

NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 

405 02 a pro zhotovitele za jednorázovou náhradu ve výši 26.700,-- Kč + zákonná 

sazba DPH. 

 

70/9k) Rada města Hlučína projednala žádost společnosti Suntel Group, s.r.o., Březnická 

5602, 760 01 Zlín o udělení souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 1497 v k. ú. Hlučín 

pro umístění nové základové stanice spol. Vodafone Czech Republic a.s. a rozhodla 

souhlas neudělit. 

 

70/9l) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 

31.3.1999 MO-11-130/98/Pa-99, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Městem 

Hlučín a Dětským rančem Hlučín, z.s.,  IČ 66144400, se sídlem Celní 1996/10b, 

74801 Hlučín dle předloženého návrhu. 
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70/9m)Rada města Hlučína projednala žádost o stanovisko pro účely řízení o udělení výjimky 

ze zákazu a omezení plavby pro plavidla se spalovacím motorem o výkonu větším než 

10 kW dle ust. § 7 odst. 7 z. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), v platném znění, za účelem předváděcí akce v rámci doprovodného 

programu hudebního festivalu Štěrkovna Open Music, a to ve dnech 28.07.2017 a 

29.07.2017 v rozsahu dle předloženého zákresu ve snímku katastrální mapy pro 

žadatele a rozhodla, že s udělením výjimky souhlasí, s podmínkou vytýčení trasy 

bójkami. 

 

70/10a)Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného k hospodaření 

Domu dětí a mládeže Hlučín, příspěvkové organizaci dle předloženého materiálu a 

udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 

70/11a)Rada města Hlučína schválila Dodatek č. 6 odpisového plánu Muzea Hlučínska, 

příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


