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       V ý t a h   

U s n e s e n í 
 

   z 63. schůze Rady města Hlučína, konané dne 3. dubna 2017 

 

číslo 

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

 

63/1a) Rada města Hlučína rozhodla v návaznosti na usnesení 48/9d) z 15.08.2016 vyplatit 

ceny a odměny dle soutěžních podmínek a protokolu o průběhu architektonicko 

urbanistické soutěže „Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v 

Hlučíně“ a vyplatit honorář přizvanému odbornému znalci a nezávislým členům 

poroty.  
 

Rada města rozhodla pokračovat v další přípravě a realizaci projektu „Revitalizace 

veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“ a vyzvat dle bodu 2.2 

soutěžních podmínek autory oceněných návrhů do jednacího řízení bez uveřejnění 

s cílem vybrat finálního autora, který dále rozpracuje svůj návrh do podoby územní 

studie zpracované na celé řešené území a dalších stupňů projektové dokumentace, 

která bude zpracována pouze pro část řešeného území vymezeného v zadání 

architektonicko urbanistické soutěže jako I. etapa. 

 

63/2a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemkyní na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici Zahradní 33, a to dle 

předloženého návrhu. Nájemní smlouva bude sepsána za podmínky ukončení nájmu 

bytu č. 8 na adrese Hlučín, Zahradní 12. 

 

63/3a) Rada města Hlučína rozhodla poskytnout peněžitý dar ve výši 20.000,-- Kč spolku 

AGRI NOSTRA, z.s. na ruční sečení louky, která je registrována jako část 

významného krajinného prvku Jasénky. 

 

Rada města Hlučína rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Hlučín a 

spolkem AGRI NOSTRA, z.s. 

 

63/4a) Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku města 

Hlučína, dle předložené přílohy č. 1. 

 

63/4b) Rada města Hlučína projednala dopis občana č.j. HLUC/13083/2017/OVV/PL ze dne 

15.03.2017, předložený v příloze č. 1 a schválila odpověď na tento dopis dle 

předložené přílohy č. 2. 

 

63/5a) Rada města Hlučína rozhodla o přijetí účelové dotace na projekt „Hlučín naše město“ 

a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

  

63/5b) Rada města Hlučína rozhodla schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu na projekt Zateplení bytového domu ul. Severní 2, Hlučín 

 

63/5c) Rada města schválila aktualizaci akčního plánu na roky 2017 – 2018 se stanovením 

priorit dle předloženého návrhu. 
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číslo 

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

 

63/6a) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemků parc. č. 2944/56, 2944/93, 

2944/94, 2944/54, 2944/53, 2944/92 a 2944/49, vše v k. ú. Hlučín, do vlastnictví TS 

Hlučín s.r.o. IČ 25887289 se sídlem Úzká 717/3, 748 01 Hlučín. 

 

63/6b) Rada města Hlučína rozhodla zrušit část usnesení č. 60/10f z 60. schůze Rady města 

Hlučína, konané dne 20. února 2017, týkající se podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 

OMM-15-62/06/Ne-2006. 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dohody s nájemcem o ukončení 

nájemní smlouvy č. OMM-15-62/06/Ne-2006 ke dni 30.10.2017. 

 

63/6c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části 

pozemku parc. č. 3520/6 v k. ú. Hlučín ve společném jmění žadatelů, pro stavbu 

„Rekonstrukce komunikace na par. č. 4538/1 v Hlučíně-Bobrovníkách“. 
 
63/6d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy pro  pozemek parc. č. 548/1 

a část pozemku parc. č. 550/1 v k. ú. Hlučín o celkové výměře 596 m2 - dle zákresu ve 

snímku katastrální mapy - s nájemci, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 

za cenu nájmu ve výši 3,-- Kč/m2/rok   (tj. při celkové výměře 596 m2 -  1.788,-- 

Kč/rok). 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu vlastníka pozemku parc.č. 

550/1 v k.ú. Hlučín s umístěním oplocení, a to jako stavby dočasné.  

 

63/6f) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o plné úhradě kupní ceny za bytovou 

jednotku č. 1614/19, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 

1614, kdy zaplacením celé kupní ceny v souladu s kupní smlouvou č. 

2010/1/000348/SML -OMM-430-1614/19-PO/10, uzavřenou s kupující, zaniká 

zástavní právo k uvedené bytové jednotce a Město Hlučín podá návrh na vklad 

výmazu zástavního práva a předkládá tuto informaci zastupitelstvu města. 

 

63/7a) Rada města Hlučína projednala a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka 

obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti 

valné hromady této společnosti, že zhotovitelem stavby Sanace kanalizace ulice Ant. 

Dvořáka 2 bude společnost REKONSTRUKCE POTRUBÍ – REPO, a.s., 

K Roztokům 321/34, 165 00 Praha - Suchdol s nejnižší cenou 1.457.418,-- Kč bez 

DPH. 

 

63/7b) Rada města Hlučína projednala a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka 

obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti 

valné hromady této společnosti, že zhotovitelem stavby Odkanalizování a čištění 

odpadních vod Hlučín ul. Okrajová bude společnost SUBLAND-TECH s.r.o., 

Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice s nejnižší cenou 3.703.714,37 Kč bez DPH. 
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číslo 

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

 

63/8a) Rada města Hlučína projednala protokol výběrové komise pro posouzení nabídek a 

rozhodla veřejnou zakázku „Pořízení PC 2017 ZŠ Hlučín-Rovniny“ přidělit uchazeči 

AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, za cenu 626.538,-- 

Kč včetně DPH. 

 

63/9a) Rada města Hlučína schválila Dodatek č. 7 odpisového plánu Mateřské školy Hlučín, 

Cihelní, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 

 

63/10a)Rada města Hlučína rozhodla: 

a) o přijetí účelové dotace určené k financování sociálních služeb ve výši 

8.640.000,-- Kč od Moravskoslezského kraje pro Domov pod Vinnou horou, 

příspěvková organizace, se sídlem Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín, IČ: 

71295046; 

b) pověřila ředitelku k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje mezi Domovem pod Vinnou horou, příspěvkové organizace, 

se sídlem Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín, IČ: 71295046 a Moravskoslezským 

krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 dle předložené přílohy 

č. 1. 

 

63/11a)Rada města Hlučína rozhodla: 

a) o přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 495.000,-- Kč určené k  

financování sociálních služeb od Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou 

organizaci Dětská rehabilitace, se sídlem Hluboká 1117/23, 748 01 Hlučín, 

IČ:74811820; 

b) udělit souhlas k  uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z  rozpočtu 

Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 

702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Dětskou rehabilitací, se sídlem Hluboká 1117/23,  

748 01 Hlučín, IČ: 47811820 dle předložené přílohy č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína           místostarostka města Hlučína 

 

 

 


