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        V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

   z 73. schůze Rady města Hlučína, konané dne 17. července 2017 

 

číslo 

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

 
73/1a) Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 10, kterým se: 
 

z v ý š i l y     

přijaté dotace 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 5 – Mzdy, položka 4116 – 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 104113013 – 

Operační program Zaměstnanost - národní podíl   o 4.762,86 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 5 – Mzdy, položka 4116 – 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 104513013 – 

Operační program Zaměstnanost - evropský podíl   o 22.268,14 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, číslo akce 

35 – Správa v lesním hospodářství, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 29008 – Dotace na činnost odborného 

lesního hospodáře       o 35.702 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, číslo akce 1412 – Dětská rehabilitace, 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, účelový znak 13305 – 

Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

(§ 101, § 102 a § 103)      o 495.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, číslo akce 1405 – Základní škola Hlučín, 

Hornická, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, 

účelový znak 103133063 – Dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 

- národní podíl       o 84.361,14 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, číslo akce 1405 – Základní škola Hlučín, 

Hornická, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, 

účelový znak 103533063 – Dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 

- evropský podíl       o 478.046,46 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, číslo akce 1406 – Základní a mateřská škola 

Hlučín, Darkovičky, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu, účelový znak 103133063 – Dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, 

vzdělávání - národní podíl      o 68.459,59 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, číslo akce 1406 – Základní a mateřská škola 

Hlučín, Darkovičky, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu, účelový znak 103533063 – Dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, 

vzdělávání - evropský podíl      o 387.937,61 Kč 
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číslo 

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

 

z v ý š i l y     

příjmy 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 1381 – Daň z hazardních her 

         o 166.285,20 Kč 

z v ý š i l y 

běžné výdaje 

Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 37-45 – Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň, číslo akce 0550 – Revitalizace veřejného prostranství "Park u 

Červeného kostela Hlučín", položka 5169 – Nákup ostatních služeb 

         o 1.298.630 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 

správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru, účelový znak 104113013 – Operační program Zaměstnanost - národní podíl

         o 3.554,28 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 

správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5031 – Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, účelový znak 104113013 – 

Operační program Zaměstnanost - národní podíl   o 888,58 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 

správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění, účelový znak 104113013 – Operační program Zaměstnanost - národní podíl

         o 320,00 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 

správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru, účelový znak 104513013 – Operační program Zaměstnanost - evropský podíl

         o 16.617,60 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 

správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5031 – Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, účelový znak 104513013 – 

Operační program Zaměstnanost - evropský podíl   o 4.154,40 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 

správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění, účelový znak 104513013 – Operační program Zaměstnanost - evropský 

podíl         o 1.496,14 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddíl-

paragraf 10-36 – Správa v lesním hospodářství, číslo akce 0035 – Správa v lesním 

hospodářství, položka 5169 – Nákup ostatních služeb, účelový znak 29008 – 

Prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře  

         o 35.702 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo 

akce 1403 – Základní škola Hlučín-Rovniny, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým organizacím    o 154.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo 

akce 1404 – Základní škola dr.M.Tyrše, Hlučín, položka 5331 – Neinvestiční 

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   o 16.000 Kč 
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číslo 

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

 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo 

akce 1405 – Základní škola Hlučín, Hornická, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým organizacím    o 62.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo 

akce 1407 – Základní škola Hlučín - Bobrovníky, položka 5331 – Neinvestiční 

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   o 23.265 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 35-39 – Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro zdravotnictví, číslo akce 1412 – Dětská rehabilitace, položka 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 

13305 – Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách (§ 101, § 102 a § 103)     o 495.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22-21 – Provoz veřejné 

silniční dopravy, číslo akce 0039 – Čekárny, položka 5171 – Opravy a udržování 

         o 120.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo 

akce 1405 – Základní škola Hlučín, Hornická, položka 5336 – Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 103133063 – Dotace z operačního 

programu Výzkum, vývoj, vzdělávání - národní podíl  o 84.361,14 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo 

akce 1405 – Základní škola Hlučín, Hornická, položka 5336 – Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 103533063 – Dotace z operačního 

programu Výzkum, vývoj, vzdělávání - evropský podíl  o 478.046,46 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo 

akce 1406 – Základní a mateřská škola Hlučín, Darkovičky, položka 5336 – 

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 103133063 

– Dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání - národní podíl  

o 68.459,59 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo 

akce 1406 – Základní a mateřská škola Hlučín, Darkovičky, položka 5336 – 

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 103533063 

– Dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání - evropský podíl 

         o 387.937,61 Kč 

s n í ž i l y 

běžné výdaje 

Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 36-35 – Územní plánování, 

číslo akce 0132 – Dotace na Územně analytické podklady obce ÚAP, položka 5169 – 

Nákup ostatních služeb      o 50.000 Kč 

Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 33-22 – Zachování a obnova 

kulturních památek, číslo akce 0217 – Kulturní památky, položka 5171 – Opravy a 

udržování        o 200.000 Kč 

Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 36-35 – Územní plánování, 

číslo akce 0303 – Studie lokalit ve městě Hlučíně, položka 5169 – Nákup ostatních 

služeb         o 239.726 Kč 
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číslo 

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

 

Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 36-36 – Územní rozvoj, 

číslo akce 0559 – Agenda strategického rozvoje veřejného prostoru, položka 5169 – 

Nákup ostatních služeb      o 30.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo 

akce 0082 – Záležitosti školství, položka 5169 – Nákup ostatních služeb  

         o 255.265 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-31 – Veřejné osvětlení, 

číslo akce 0047 – Veřejné osvětlení, položka 5171 – Opravy a udržování  

o 120.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22-19 – Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací, číslo akce 0512 – Oprava chodníku okolo I/56 (v úseku od ul. 

Zahradní po "Restauraci Kuchař"), položka 5171 – Opravy a udržování  

         o 79.970 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22-19 – Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací, číslo akce 0523 – Oprava chodníků okolo Ostravské (I/56), 

položka 5171 – Opravy a udržování     o 62.989 Kč 

 

z v ý š i l y 

kapitálové výdaje 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 37-22 – Sběr a svoz 

komunálních odpadů, číslo akce 0501 – Boxy na popelnice, položka 6121 – Budovy, 

haly, stavby        o 160.000 Kč 

 

s n í ž i l y 

kapitálové výdaje 

Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 36-35 – Územní plánování, 

číslo akce 0391 – Územní plán, položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého 

nehmotného majetku       o 78.900 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 64-09 – Ostatní činnosti jinde 

nezařazené, číslo akce 0279 – Nespecifikovaná rezerva na investice, položka 6121 – 

Budovy, haly, stavby       o 533.718,80 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-12 – Bytové hospodářství, 

číslo akce 0578 – Rekonstrukce ÚT a TUV v bytovém domě Dr. E. Beneše 8, 10 a 

Zahradní 16, položka 6121 – Budovy, haly, stavby   o 17.041 Kč. 

 
 
73/1b) Rada města Hlučína projednala žádost Domova Jistoty, příspěvkové organizace, se 

sídlem 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, Šunychelská 1159, o finanční prostředky       
na financování sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním, a 
to na úhradu péče o občana města a rozhodla žádosti nevyhovět. 

 

73/2a) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 29. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína dne 27.07.2017 a stanovila program s úpravami. 
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číslo 

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

 

73/3a) Rada města Hlučína rozhodla o zapojení města Hlučína do projektu „door-to-door + 

re-use centrum“ a pověřila starostu  města podepsáním Prohlášení o využití služby 

 

73/4a) Rada města Hlučína rozhodla o bezplatném provedení duplicitního díla sochy Déšť 

z pískovcového kamene a o podepsání dohody na tuto realizaci s MgA. Robertem 

Bučkem, Ph.D., IČ 01649868, 686 03  Staré Město, s termínem do 01.05.2018. 

 

73/4b) Rada města rozhodla, že zhotovitelem akce „Zhotovení formy a sádrového odlitku 

terakotové sochy P. Marie Immaculaty“ se na základě nejvýhodnější nabídky stává 

MgA. Tomáš Skalík, IČ 68951124, Radkov 180, 747 84 Radkov, se kterým bude 

uzavřená smlouva o dílo v ceně 148.925,-- Kč vč. DPH. 

 

73/5a) Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, IČO 00300063, se sídlem Mírové nám. 

24/23, 74801 Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti TS Hlučín s.r.o., 

IČO 25887289, se sídlem Úzká 717/3, 74801 Hlučín v rámci výkonu působnosti valné 

hromady této společnosti  

a)  o zvýšení základního kapitálu společnosti TS Hlučín s.r.o. ze 14.871.000,-- Kč 

o 1.134.220,-- Kč (slovy jeden milión jedno sto třicet čtyři tisíc dvě stě dvacet korun 

českých) na 16.005.220,-- Kč (slovy: šestnáct miliónů pět tisíc dvě stě dvacet korun 

českých), a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu jediného společníka 

peněžitým vkladem 

b) o stanovení lhůty pro převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení základního 

kapitálu zvýšením dosavadního vkladu jediného společníka do 11.09.2017  

c)  o schválení možnosti splnění vkladové povinnosti (splacení tohoto peněžitého 

vkladu) formou započtením pohledávky Města Hlučín za společnosti TS Hlučín s.r.o. 

ve výši 1.134.220,-- Kč, vzniklé z titulu nedoplatku kupní ceny bez DPH za prodej 

majetku města Hlučín společnosti TS Hlučín s.r.o. ve výši 1.134.220,-- Kč (slovy 

jeden milión jedno sto třicet čtyři tisíc dvě stě dvacet korun českých) dle kupní 

smlouvy ze dne 11.05.2017 č. 2017/1/000139/SML-OMM-131/2016/Zm, a o 

schválení návrhu dohody o započtení těchto pohledávek dle předloženého návrhu o 

uzavření této dohody. 

 

73/6a) Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, IČO 00300063, se sídlem Mírové nám. 

24/23, 74801 Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Vodovody a 

kanalizace Hlučín, s.r.o., IČO 25914685, se sídlem Ostravská 124/18, 74801 Hlučín 

v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti  

a)  o zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, 

s.r.o. ze 146.789.000,-- Kč o 1.816.784,-- Kč (slovy jeden milión osm set šestnáct tisíc 

sedm set osmdesát čtyři korun českých) na 148.605.784,-- Kč (slovy: jedno sto 

čtyřicet osm miliónů šest set pět tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých) a to 

převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu jediného společníka peněžitým 

vkladem 

b) o stanovení lhůty pro převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení základního 

kapitálu zvýšením dosavadního vkladu jediného společníka do 11.09.2017  
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c)  o schválení možnosti splnění vkladové povinnosti (splacení tohoto peněžitého 

vkladu) formou započtením pohledávek Města Hlučín za společnosti Vodovody a 

kanalizace Hlučín, s.r.o. v celkové výši 1.816.784,-- Kč, vzniklých z titulu nedoplatku 

kupní ceny ve výši 1.761.624,50 Kč (slovy jeden milión sedm set šedesát jeden tisíc 

šest set dvacet čtyři korun českých padesát haléřů) za prodej majetku města Hlučín 

uvedeného v kupní smlouvě ze dne 21.12.2016 společnosti Vodovody a kanalizace, 

s.r.o. a dále z titulu nedoplatku kupní ceny ve výši 55.160,-- Kč (slovy padesát pět 

tisíc jedno sto šedesát korun českých) za prodej majetku města Hlučín uvedeného v 

kupní smlouvě ze dne 14.06.2017 společnosti Vodovody a kanalizace, s.r.o., a o 

schválení návrhu dohody o započtení těchto pohledávek dle předloženého návrhu o 

uzavření této dohody. 

 

73/7a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 002/2017/Di se společností  STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., 

Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 64617874 na akci: "Zateplení 

bytového domu ul. Severní 2, Hlučín".  

 

73/7b) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Přechod a chodník ul. Písečná u 

Hájovského v Hlučíně“ 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  543.756,70 Kč bez 

DPH. 

 

73/7c) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 5 v Hlučíně, Dr. Ed. Beneše 

953/10 o velikosti 2 + 1 formou výběrového řízení obálkovou metodou dle 

předložených podmínek a to: 

 s určenou minimální cenou nájemného za 1 m2 započitatelné plochy bytu, 

započitatelná plocha je 55,0 m2 

62,-- Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu + cena za zařizovací předměty dle 

schváleného ceníku Rady města Hlučína ze dne 07.11.2011 

 stanovit termín ukončení podávání nabídek na 23.08.2017 

 stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 23.08.2017 dle 

předloženého návrhu.  

 

Rada města Hlučína si vyhrazuje zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu. 
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usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

73/7d) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 36 v Hlučíně, 1.máje 852/1 o 

velikosti 1 + 1 formou výběrového řízení obálkovou metodou dle předložených 

podmínek a to: 

 s určenou minimální cenou nájemného za 1 m2 započitatelné plochy bytu, 

započitatelná plocha je 28,2 m2 

62,-- Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu + cena za zařizovací předměty dle 

schváleného ceníku Rady města Hlučína ze dne 07.11.2011 

 stanovit termín ukončení podávání nabídek na 23.08.2017 

 stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 23.08.2017 dle 

předloženého návrhu.  

 

Rada města Hlučína si vyhrazuje zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu. 

 

73/8a) Rada města Hlučína projednala žádost Společenství pro dům Čs. Armády č. 53, IČO 

28619668, se sídlem Čs. armády 53/2, 748 01 Hlučín, o spolufinancování výstavby 

parkoviště u bytového domu č.p. 53 na ul. Čs. armády 2 v Hlučíně na pozemcích parc. 

č. 214/1, 214/2, 4447/1 , 4447/3 a 4447/4 v k.ú. Hlučín, a rozhodla o zahájení jednání 

ve věci uzavření dohody o narovnání sporných práv a povinností. 

 

73/8b) Rada města Hlučína projednala petici k přijetí opatření zabezpečujících noční klid 

v Hlučíně a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína nevydávat požadovanou obecně 

závaznou vyhlášku za účelem dosažení zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku regulací provozu letních předzahrádek. 

 

73/8c) Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo, s účinností od 

08.09.2017, odvolat Ing. Josefa Tomíčka jako delegovaného zástupce Města Hlučína 

z účasti na valné hromadě obchodní společností  Severomoravské vodovody a 

kanalizace, a.s., v níž má Město Hlučín majetkovou účast, určeného usnesením 

Zastupitelstva města Hlučína č. 2/8e) ze dne 11.12.2014.  

 

Rada města Hlučína dále doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo 

delegovat v souladu s § 84 odst. 2 písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů  Ing. Petra Schimánka jako zástupce Města 

Hlučína na valné hromady obchodní společnosti Severomoravské vodovody a 

kanalizace, a.s., v níž má Město Hlučín majetkovou účast na období od 08.09.2017 do 

31.12.2018.   
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usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

73/8d) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby 

rozhodlo o převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu Města Hlučína, IČO 

00300063, se sídlem Mírové nám. 24/23, 74801 Hlučín ve společnosti TS Hlučín 

s.r.o., IČO 25887289, se sídlem Úzká 717/3, 74801 Hlučín ze 14.871.000,-- Kč o 

1.134.220,--  Kč (slovy jeden milión jedno sto třicet čtyři tisíc dvě stě dvacet korun 

českých) na 16.005.220,-- Kč (slovy: šestnáct miliónů pět tisíc dvě stě dvacet korun 

českých) a to zvýšením dosavadního vkladu jediného společníka peněžitým vkladem, 

a schválilo zároveň prohlášení města Hlučína o převzetí vkladové povinnosti ke 

zvýšení tohoto peněžitého vkladu dle předloženého návrhu. 

 

Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby 

schválilo splacení tohoto peněžitého vkladu ve výši 1.134.220,-- Kč, resp. splnění této 

vkladové povinnosti ve prospěch společnosti TS Hlučín s.r.o. započtením části 

pohledávky města Hlučína za touto společností ve výši 1.134.220,-- Kč, vzniklé 

z titulu nedoplatku kupní ceny za prodej majetku města Hlučín společnosti TS Hlučín 

s.r.o. ve výši  1.134.220,--  Kč +DPH (slovy jeden milión jedno sto třicet čtyři tisíc 

dvě stě dvacet korun českých plus daň z přidané hodnoty) dle kupní smlouvy ze dne 

11.05.2017 č. 2017/1/000139/SML-OMM-131/2016/Zm, a rozhodlo o uzavření 

dohody o započtení těchto pohledávek dle předloženého návrhu. 
 

73/8e) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby 

rozhodlo o převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu Města Hlučína, IČO 

00300063, se sídlem Mírové nám. 24/23, 74801 Hlučín ve společnosti Vodovody a 

kanalizace Hlučín, s.r.o., IČO 25 91 46 85, se sídlem Ostravská 124/18, 748 01 

Hlučín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle 

C, vložka číslo 25288, ze 146.789.000,-- Kč o 1.816.784,-- Kč (slovy jeden milión 

osm set šestnáct tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých) na 148.605.784,-- Kč 

(slovy: jedno sto čtyřicet osm miliónů šest set pět tisíc sedm set osmdesát čtyři korun 

českých), a to zvýšením dosavadního vkladu jediného společníka peněžitým vkladem, 

a schválilo zároveň prohlášení města Hlučína o převzetí vkladové povinnosti ke 

zvýšení tohoto peněžitého vkladu dle předloženého návrhu. 
 

Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby 

schválilo splacení tohoto peněžitého vkladu ve výši 1.816.784,-- Kč, resp. splnění této 

vkladové povinnosti ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., 

započtením pohledávek města Hlučína za touto společností v celkové výši 1.816.784,-

- Kč, vzniklých z titulu nedoplatku kupní ceny ve výši 1.761.624,50 Kč (slovy jeden 

milión sedm set šedesát jeden tisíc šest set dvacet čtyři korun českých padesát haléřů) 

za prodej majetku města Hlučín uvedeného v kupní smlouvě ze dne 21.12.2016 

společnosti Vodovody a kanalizace, s.r.o. a dále z titulu nedoplatku kupní ceny ve výši 

55.160,-- Kč (slovy padesát pět tisíc jedno sto šedesát korun českých) za prodej 

majetku města Hlučín uvedeného v kupní smlouvě ze dne 14.06.2017 společnosti 

Vodovody a kanalizace, s.r.o, a rozhodlo o uzavření dohody o započtení těchto 

pohledávek dle předloženého návrhu. 
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číslo 

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

 

73/9a) Rada města Hlučína rozhodla schválit provozní řád Víceúčelového hřiště Darkovičky 

bez připomínek. 

 

73/9b) Rada města Hlučína jmenovala jednu třetinu členů školských rad základních škol 

zřizovaných městem Hlučínem dle předloženého návrhu s účinností od 01.09. 2017. 

 

73/9c) Rada města Hlučína vzala na vědomí statistické údaje o dětech v mateřských školách a 

žácích v základních školách bez připomínek. 

 

73/9d) Rada města Hlučína projednala a doporučila Zastupitelstvu města Hlučína vzít 

na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 

2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 

Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně 

Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly 

hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016.  

 

73/9e) 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 veřejnou hudební produkci u restaurace Čochtan, 

konanou dne 11.08.2017 od 18:00 do 03:00 hod. následujícího dne. 

 

73/9f) 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 veřejnou hudební produkci Summer open air, 

konanou dne 18.08.2017 od 20:00 do 03:00 hod. následujícího dne v areálu 

hlučínského jezera. 

 

73/9g) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Sport a kultura 

Hlučín, příspěvková organizace s účinností od 01.07.2017 dle předloženého návrhu. 

 

73/9h) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Muzeum 

Hlučínska, příspěvková organizace s účinností od 01.07.2017 dle předloženého 

návrhu. 

 

73/9i) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Dětská 

rehabilitace s účinností od 01.07.2017 dle předloženého návrhu. 

 

73/9j) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Domov pod 

Vinnou horou, příspěvková organizace s účinností od 01.07.2017 dle předloženého 

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

 

73/9l) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína schválit 

podání žádosti o dotaci do Programu MŠMT 133 530 Podpora materiálně technické 

základny sportu na realizaci projektu Novostavba tělocvičny Hlučín – Darkovičky a 

současně doporučuje schválit zajištění vlastních nutných finančních prostředků na 

dofinancování akce.  

 

73/9m)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 04.08.2017 na nádvoří radnice v Hlučíně do 01:00 hod. následujícího dne. 

 

73/9n) 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 paní Martiny Kotzurové, 

konanou dne 19.08.2017 na hřišti FK Darkovičky do 03:00 hod. následujícího dne. 

 

73/10a)Rada města Hlučína rozhodla o záměru upravit nájemní smlouvu č. 

2017/000001/SML-OMM-1-117/2016-Pa uzavřenou mezi Městem Hlučínem a 

Základní uměleckou školu Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková 

organizace, 748 01 Hlučín, U Bašty 613/4, kterým bude nájemci udělen souhlas 

s podnájmem pronajatých prostor. 

 

73/10b)Rada města Hlučína rozhodla o záměru: 

- pronájmu části pozemku parc.č. 306 o výměře 320 m2 v k.ú. Hlučín pro 

příspěvkovou organizaci  Základní škola Hlučín, se sídlem Gen. Svobody 8, Hlučín,  

za dohodnutou cenu ve výši 1,-- Kč/m2/rok. 

 

- výpůjčky části pozemku parc.č. 306 o výměře 1067 m2 a části pozemku parc.č. 

302/1 o výměře 968 m2 v k.ú. Hlučín pro příspěvkovou organizaci  Základní škola 

Hlučín, se sídlem Gen. Svobody 8, Hlučín. 

 

73/10c)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemcích č. 4550/1 a 4543/1 v k. ú. Hlučín se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoly, Teplická 874/8, pro umístění 

podzemního vedení kNN, za jednorázovou náhradu ve výši 22.600,-- Kč + zákonná 

sazba DPH. 

 

73/10d)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

uložení kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 3863/10 v k. ú Hlučín, se 

společností  ČEZ Distribuce, a.s., za jednorázovou náhradu ve výši 2.400,-- Kč + 

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

 

73/10e)Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemku parc. č. 270/1 v k.ú. 

Bobrovníky, obálkovou metodou s určením minimální kupní ceny ve výši 152.000,--

Kč 

 

- termín ukončení podávání nabídek do 17,00 hodin dne 30.08.2017, 

 

- stanovila termín pro otevírání obálek do 10 pracovních dnů po ukončení podávání 

nabídek, 

 

- schválila komisi na otevírání obálek dle předloženého návrhu. 

 

73/10f)Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemku parc.č. 2088/27 v k.ú. 

Hlučín, společnosti Teplo Hlučín s.r.o., se sídlem Čs. Armády 1263/32, Hlučín. 

Zároveň Rada města Hlučína udělila společnosti Teplo Hlučín s.r.o., se sídlem Čs. 

Armády 1263/32, Hlučín souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2088/27 v k.ú. Hlučín ke 

vstupu na pozemek v souvislosti se stavbou „Plnící stanice CNG, Teplo Hlučín“  

a rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu. 

 

73/10g)Rada města Hlučína udělila nájemci nebytových prostor v I.NP budovy čp. 129 jako 

nedílné součástí pozemku parc.č. 227  v k.ú. Bobrovníky – souhlas vlastníka budovy 

čp. 129, v k.ú. Bobrovníky k umístění loga pivovaru Ostravar na fasádě objektu KD 

Bobrovníky dle předloženého návrhu. 

 

73/10h)Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemku parc. č. 1081/1 v k. ú. 

Hlučín, obálkovou metodou s určením minimální kupní ceny ve výši 87.140,-- Kč 

 

- termín ukončení podávání nabídek do 17,00 hodin dne 30.08.2017 

 

- stanovila termín pro otevírání obálek do 10 pracovních dnů po ukončení podávání 

nabídek, 

 

- schválila komisi na otevírání obálek dle předloženého návrhu. 
  

 

73/10i)Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemku parc. č. 1070/4 v k. ú. 

Hlučín, obálkovou metodou s určením minimální kupní ceny ve výši 165.000,-- Kč

  

- termín ukončení podávání nabídek do 17,00 hodin dne 30.08.2017 

 

- stanovila termín pro otevírání obálek do 10 pracovních dnů po ukončení podávání 

nabídek, 

 

- schválila komisi na otevírání obálek dle předloženého návrhu. 
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usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

73/10j)Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemků parc. č. 1164/2 a 1164/1  

v k. ú. Hlučín, obálkovou metodou s určením minimální kupní ceny ve výši 128.000,--      

Kč 

 

- termín ukončení podávání nabídek do 17,00 hodin dne 30.08.2017 

 

- stanovila termín pro otevírání obálek do 10 pracovních dnů po ukončení podávání 

nabídek, 

 

- schválila komisi na otevírání obálek dle předloženého návrhu. 
  

73/10k)Rada města Hlučína projednala možnost nabytí pozemku parc. č. 2217/57 - ostatní 

plocha, dráha o výměře 4595 m2 v k. ú. Hlučín od vlastníka pozemku, do vlastnictví 

města Hlučína, nabytí doporučuje za cenu ve výši 250.000,-- Kč  a předkládá 

zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

73/10l)Rada města Hlučína projednala možnost nabytí pozemků parc. č. 782/7 - vodní plocha 

o výměře 2052 m2 a parc. č. 782/9 - vodní plocha o výměře 713 m2 oba v k. ú. 

Dobroslavice od vlastníka pozemku do vlastnictví města Hlučína, doporučuje nabytí 

za kupní cenu ve výši 55.300,-- Kč a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
 

73/10m)Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 612/1  

o výměře 131 m2 v k.ú. Hlučín za účelem vybudování zpevněné plochy. 
   
73/10n)Rada města Hlučína rozhodla o zrušení zveřejněných a nerealizovaných záměrů  

             města: 
 
1. záměr prodeje pozemků parc.č. 3730/20 na 3768 vše v k.ú. Hlučín ČZS, z.o. 
Kocibenda II. o kterém rozhodla rada města konaná dne 23.07.2012, usnesení č. 
51/6b), 
2. záměr prodeje pozemku parc. č. 3071/712 v k.ú. Hlučín o kterém rozhodla rada 
města konaná dne 19.11.2012, usnesení č. 59/7c), 
3. záměr směny části pozemků v k.ú. Darkovičky a to parc.č. 49/4 novým geom. 
plánem označeno jako parc.č. 44/10 ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 
49/1 novým geom. plánem označeno jako parc.č. 49/11 ve vlastnictví žadatelky, o 
kterém rozhodla rada města 18.11.2013, usnesení 87/7a), 
4. záměr prodeje pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Hlučín, o kterém rozhodla rada 
města 02.02.2015, usnesení 7/11g) 

 

73/10o)Rada města Hlučína rozhodla, že není záměrem města pronájem části nebytových 

prostor o výměře 95 m2 a terasy o výměře 36,23 m2 umístěných v II. NP budovy čp. 

1117, která je součástí pozemku parc.č. 224/3 v k.ú. Hlučín. 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

73/11a)Rada města Hlučína udělila souhlas Základní škole a mateřské škole Hlučín – 

Darkovičky, příspěvková organizace k přijetí účelově určeného finančního daru ve 

výši 57.941,-- Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  v rámci charitativního projektu 

Obědy pro děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


