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       V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

   z 72. schůze Rady města Hlučína, konané dne 26. června 2017 

 

číslo 

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

 
72/1a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na Likvidaci vodních rostlin 

s firmou Tomáš Hájovský, Hlučín – Jasénky 190/5, IČ: 42074509 a pověřila ředitele 
organizace Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace k uzavření této smlouvy. 

 

72/2a) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Revitalizace veřejného 

prostranství u Červeného kostela v Hlučíně – projektová dokumentace“ se na základě 

nabídky podané v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 65 zákona č. 134/2006Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, navazující na ukončenou soutěž o návrh dle § 143 ZVZ a 

v návaznosti na usnesení Rady města 63/1a) ze dne  3.4.2017 stává společnost FAM 

ARCHITEKTI s.r.o., zastoupená Ing. arch. MgA. Pavlem Nasadilem, Přístavní 

1079/29, 170 00, Praha 7, IČ: 27368688, se kterou bude uzavřená smlouva o dílo v 

ceně 1.097.000,-- Kč bez DPH, tzn. 1.327.370,--  Kč včetně DPH. 

 

72/3a) - Rada města Hlučína vzala na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek pro část 1. veřejné 

zakázky „Protipovodňová opatření města Hlučín“ a rozhodla vyloučit v souladu § 48 

odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů účastníka ELSPET s.r.o., Palackého 353, 768 61 Bystřice pod 

Hostýnem, IČ: 63489996, 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, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvýhodnější 

nabídky veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Hlučín“ část 1. a o uzavření 

smlouvy o dílo s účastníkem EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 

Valašské Meziříčí, IČ: 27772179, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou, a to 6.794.760,-- Kč bez DPH. 

 

- Rada města Hlučína vzala na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek pro část 2. veřejné 

zakázky „Protipovodňová opatření města Hlučín“. 

Rada města Hlučína rozhodla v souladu s ust. § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvýhodnější 

nabídky veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Hlučín“ část 2. a o uzavření 

smlouvy o dílo s účastníkem Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, 

IČ: 26003236, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou, a to 113.000,-- Kč bez DPH. 

 

72/4a) Rada města Hlučína  projednala žádost o směnu části pozemku parc. č. 728/1 v k. ú. 

Hlučín, geom. plánem označené jako parc. č. 728/5 v k. ú. Hlučín (ve vlastnictví 

Města Hlučína) za část pozemku parc. č. 723/1, geom. plánem označenou  jako parc. č. 

723/4 a část pozemku parc. č. 725/2, geom. plánem označenou jako parc. č. 725/3, vše 

v k. ú. Hlučín (ve vlastnictví žadatele), záměr směny uvedených částí pozemků 

nedoporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
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číslo 

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

 

72/5a) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína udělit 

souhlas příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace 

s plánovaným investičním záměrem do roku 2023 „Pořízení nové stanové základny 

pro letní táborovou činnost“, za předpokladu získání vhodného dotačního titulu a 

zajištění finančních zdrojů z rozpočtu města Hlučína v příslušném roce. 

 

Rada města Hlučína projednala a vzala na vědomí plánované investiční záměry do 

roku 2023 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková 

organizace dle upraveného návrhu. 

 

72/6a) Rada města Hlučína projednala a vzala na vědomí  plánované investiční záměry do 

roku 2023 příspěvkové organizace Domov pod Vinnou horou, p.o.  dle předloženého 

návrhu. 

 

72/7a) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína udělit 

souhlas příspěvkové organizaci Muzeu Hlučínska s plánovaným investičním záměrem 

do roku 2023 “Adaptace zámeckého klubu na muzejní učebnu a konferenční 

místnost“, za předpokladu získání vhodného dotačního titulu a zajištění finančních 

zdrojů z rozpočtu města Hlučína v příslušném roce. 

 

Rada města Hlučína projednala a vzala na vědomí plánované investiční záměry do 

roku 2023 příspěvkové organizaci Muzeu Hlučínska dle upraveného návrhu. 

 

72/8a) Rada města Hlučína projednala a schválila záměr podat žádost o dotaci z Nadace ČEZ 

na projekt „Modernizace sportovního hřiště Základní školy Hlučín, Hornická 7, okres 

Opava, příspěvková organizace“.  

 

72/8b) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína udělit 

souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, 

příspěvková organizace s plánovanými investičními záměry do roku 2023 dle 

předloženého návrhu, za předpokladu získání vhodného dotačního titulu a zajištění 

finančních zdrojů z rozpočtu města Hlučína v příslušném roce. 

 

72/10a)Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína udělit 

souhlas příspěvkové organizaci Základní škole dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 

2, okres Opava s plánovanými investičními záměry do roku 2023 dle předloženého 

návrhu, za předpokladu získání vhodného dotačního titulu a zajištění finančních zdrojů 

z rozpočtu města Hlučína v příslušném roce. 

 

72/11a)Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína udělit 

souhlas příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole Hlučín-Bobrovníky, 

příspěvková organizace s plánovanými investičními záměry do roku 2023 dle 

předloženého návrhu, za předpokladu získání vhodného dotačního titulu a zajištění 

finančních zdrojů z rozpočtu města Hlučína v příslušném roce. 
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72/12a)Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína udělit 

souhlas příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky 

s plánovanými investičními záměry do roku 2023 dle předloženého návrhu, za 

předpokladu získání vhodného dotačního titulu a zajištění finančních zdrojů z rozpočtu 

města Hlučína v příslušném roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


