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       V ý t a h  

U s n e s e n í 
 

   z 67. schůze Rady města Hlučína, konané dne 9. května 2017 

 

číslo 

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

 
67/1a) Rada města Hlučína projednala prodej  plynárenského zařízení, které bude 

vybudováno v lokalitě ul. Hrnčířské a ul. Školní na pozemcích parc. č. 308 a 4480/1 
v k. ú. Hlučín – dle situačního výkresu C 03, doporučuje prodej do vlastnictví 
společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem dle 
předloženého návrhu smlouvy a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
67/1b) Rada města Hlučína projednala záležitost účasti města Hlučína v elektronické dražbě 

spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/6 náležícího panu Karlu Krupovi, 
Krasov čp. 29, 794 01 Krasov, na pozemcích parc. č. 1300/17, 1844, 1847/5, 3088/231 
a 4567/19, vše v k.ú. a obci Hlučín s tím, že doporučuje zastupitelstvu města 
rozhodnout o účasti města Hlučína v dražbě, a dále doporučuje zastupitelstvu města, 
aby svěřilo starostovi – Mgr. Pavlu Paschkovi pravomoc rozhodnout o nabytí 
spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/6 k pozemkům parc. č. 1300/17, 1844, 
1847/5, 3088/231 a 4567/19 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto pozemků, vše 
v k.ú. a obci Hlučín, do majetku města Hlučín v dražbě nařízené soudním exekutorem 
JUDr. Petrem Kociánem, Exekutorský úřad Brno-venkov v exekuční věci vedené pod 
č.j. 137 Ex 10892/08. 

 
67/1c) Rada města Hlučína rozhodla o opravě usnesení č.66/9d) ze dne 2. května 2017, kdy 

text „parc. č. 2217/41 v k. ú. Hlučín“ se nahrazuje novým textem „parc. č. 2217/4 v 
k. ú. Hlučín. 

 

67/2a) Rada města Hlučína projednala nový návrh dohody o narovnání sporných práv a 

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

doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína dohodu dle předloženého návrhu uzavřít.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína           místostarostka města Hlučína 

 

 
 

 


