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        V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

   z 59. schůze Rady města Hlučína, konané dne 6. února 2017 

 

číslo 

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

 

59/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí předloženou studii wellnes ve stávajících 

prostorách sportovní haly Hlučín a rozhodla o pořízení dalších stupňů projektové 

dokumentace. 

 

59/1b) Rada města Hlučína projednala žádost příspěvkové organizace Sport a kultura Hlučín, 

příspěvková organizace a udělila souhlas k uzavření Nájemní smlouvy na pronájem 

autokempu v k.ú. Kozmice dle předloženého návrhu. 

 

59/2a) Rada města Hlučína schválila za město Hlučín, a současně jako jediného společníka 

obchodní společnosti TS Hlučín s r.o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této 

společnosti, Ceník pronájmů, činností a služeb na Městském hřbitově a hřbitově s 

účinnosti od 1. 3. 2017 dle upraveného návrhu.  

 

59/3a) Rada města Hlučína rozhodla schválit ukazatele hmotné zainteresovanosti na rok 2017 

pro příspěvkové organizace města Hlučína dle předloženého návrhu. 

 

59/3b) Rada města Hlučína rozhodla schválit Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu města 

Hlučína dle předloženého návrhu. 

 

59/3c) Rada města Hlučína projednala a doporučila, aby zastupitelstvo města rozhodlo 

o uzavření Smlouvy o zápůjčce č. 1/2017 mezi Městem Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 

748 01 Hlučín a Domovem pod Vinnou horou, příspěvkovou organizací, Dlouhoveská 

1915/91, 748 01 Hlučín, dle předloženého návrhu. 

 

59/4a) Rada města Hlučína rozhodla schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu na projekt Stavební úpravy ulice Rovniny. 

 

59/4b) Rada města Hlučína rozhodla schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu na projekt Semafory u autobusového nádraží Hlučín. 

 

59/4c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy s Gymnáziem 

Josefa Kainara Hlučín č. 2016/10/000299/SML - pronájem učebny pro výuku 

Univerzity třetího věku. 

 

59/4d) Rada města Hlučína rozhodla o složení grantové pracovní skupiny pro rok 2017 dle 

předloženého návrhu. 

  

59/4e) Rada města Hlučína rozhodla navrhnout na ocenění u příležitosti Dne učitelů 2017 

v rámci Sdružení obcí Hlučínska pana Mgr. Miroslava Všetečku, ředitele Základní 

školy Hlučín-Rovniny, okres Opava. 
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číslo 

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

 

59/4f) Rada města Hlučína projednala žádost Svazu měst a obcí ČR a Arcibiskupství 

pražského o finanční příspěvek do Nadačního fondu Svatovítské varhany a rozhodla 

žádosti vyhovět a poskytnou peněžitý dar ve výši 3.000,-Kč převodem na účet č. 

2109930876/2700. 

 

59/4g) Rada města Hlučína schválila použití loga města Hlučína ve vnitřním prostředí MěÚ 

dle předloženého návrhu 

 

59/4h) 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 Sboru dobrovolných 

hasičů Hlučín konanou dne 18. 2. 2017 v Kulturním domě v Hlučíně do 06:00 hod. 

následujícího dne. 

 

59/5a) Rada města Hlučína projednala návrh na řešení zeleně na Mírovém náměstí a rozhodla 

dopracovat do stupně prováděcí dokumentace návrh dle přílohy č.1. 

 

59/6a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užití číslo 

PP02/17 a Dodatku č. 3 ke smlouvě o technické podpoře číslo TP30/13 ve znění dle 

předložených příloh mezi Městem Hlučín, se sídlem Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín, 

IČ 00300063 a společností VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 

Praha 6, IČ 61060631. 

 

59/7a) Rada města Hlučína projednala návrhy rozhodnutí o námitkách uplatněných při II. 

opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Hlučína a doporučuje 

Zastupitelstvu města Hlučína rozhodnout o námitkách dle přílohy č. 14 předloženého 

návrhu opatření obecné povahy. 

Rada města Hlučína projednala návrh na vydání územního plánu Hlučína a doporučuje 

Zastupitelstvu města Hlučína vydat v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

územní plán Hlučína formou Opatření obecné povahy. 

   

59/7b) Rada města Hlučína rozhodla restaurovat pohřební kočár, ale neumístit jej na hřbitov 

Březiny a najít jiné vhodné místo. 

 

59/8a) Rada města Hlučína rozhodla o přijetí daru – vybavení pro zásahy hasičů na vodě 

a o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Hlučínem, se sídlem Mírové nám. 23, 

748 01 Hlučín, IČ: 00300063 a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 

702 18 Ostrava, IČ: 70890692 dle předložené přílohy č. 1. 

 

59/8b) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 25. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína dne 21.2.2017 a stanovila program. 
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číslo 

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

 

59/8c) Rada města Hlučína projednala Výroční zprávu MěÚ Hlučín k zákonu č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016, 

bez připomínek.  

 

59/8d) Rada města Hlučína projednala Zprávu o požární ochraně za rok 2016 bez připomínek. 

 

59/8e) Rada města Hlučína v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt – Varovný systém města Hlučína“: 

- vzala na vědomí informaci o odmítnutí uzavření smlouvy na zajištění dotačního 

managementu a provedení zadavatelské činnosti ze strany uchazeče ŠINDLAR s. r. o., 

se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČO: 

26003236, jehož nabídka byla usnesením Rady města Hlučína č. 37/6d) ze dne 

4. 4. 2016 vybrána jako nejvhodnější, uvedeným usnesením bylo zároveň rozhodnuto 

o uzavření předmětné smlouvy s uchazečem ŠINDLAR s. r. o., 

- rozhodla o uzavření smlouvy na zajištění dotačního managementu a provedení 

zadavatelské činnosti s uchazečem ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 

546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 28358589, jehož nabídka se dle výsledků 

hodnocení nabídek umístila jako druhá v pořadí.  

 

59/9a) Rada města Hlučína projednala upomínku  o uhrazení nároku na náhradu škody ve 

výši 23 590,- Kč a rozhodla o zaslání odpovědi dle předloženého návrhu.     

 

59/9b) Rada města Hlučína projednala žádost spolku Dětský ranč Hlučín, z.s. ze dne 

7.12.2016 o prominutí úroků z prodlení a smluvní pokuty ze smlouvy o půjčce 

č.1/2006 z rozpočtu města Hlučína a doporučuje zastupitelstvu města Hlučína 

rozhodnout o uzavření dohody o narovnání sporných práv a povinností s Dětským 

rančem Hlučín, z.s., dle předloženého návrhu    

 

59/9c) Rada města Hlučína projednala žádost Společenství pro dům Čs. armády č. 53, IČ 

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 žádosti nevyhovět. 

 

59/9d)  Rada města Hlučína vzala na vědomí petici „Proti zřízení kasína v Hlučíně“, a to 

s ohledem na přijetí obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o regulaci provozování 

sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Hlučína.  

 

59/10a)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 037/2016/Ho se společností SKANSKA a.s., Křížikova 682/34a, Ostrava, 

IČ: 26271303 na změnu termínu zahájení prací pro akci „Rekonstrukce ul. Pode Zdí 

vč. parkoviště za DM Hlučín“. 

 

59/10b)Rada města Hlučína projednala žádost na změnu místní úpravy provozu na ul. 

Pionýrské v Darkovičkách a rozhodla o omezení rychlosti na této komunikaci na 30 

km/hod.  
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59/10c)Rada města Hlučína rozhodla realizovat akce navržené Osadním výborem Bobrovníky 

na rok 2017 financované z prostředků určených Osadnímu výboru na rok 2017.  

 

59/10d)Rada města Hlučína rozhodla realizovat akce navržené Osadním výborem Darkovičky 

na rok 2017 financované z prostředků určených Osadnímu výboru na rok 2017.  

 

59/10e)Rada města Hlučína rozhodla realizovat akce navržené Osadním výborem Hlučín-

OKD na rok 2017 financované z prostředků určených Osadnímu výboru na rok 2017.  

 

59/10f) Rada města Hlučína projednala návrh na změnu místní úpravy provozu na ul. Malánky 

a rozhodla o instalaci odrazového zrcadla u výjezdu ze hřbitova Březiny.   

 

59/10g)Rada města Hlučína projednala návrh na změnu místní úpravy provozu na ul. 

Kozmická a Nový svět v Darkovičkách a rozhodla odrazové zrcadlo v křižovatce ul. 

Kozmická x Nový svět neinstalovat. 

 Rada města Hlučína rozhodla na výjezdu z ul. Nový svět provést výměnu stávající 

dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě“ za P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ 

 

59/10h)Rada města Hlučína projednala návrh na změnu místní úpravy provozu na ul. Lesní v 

Bobrovníkách a rozhodla o instalaci odrazového zrcadla v křižovatce ul. Lesní x 

Střední.   

 

59/10i) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní na byt č. 7 o velikosti 0 + 1 v Hlučíně na ulici Opavská 23 na dobu určitou 

dle předloženého návrhu.  

 

59/10j)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouva o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících pro akci s názvem: „Parkoviště u DDM v 

Hlučíně“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem - 

město, IČ: 27295567.  

 

59/10k)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemcem na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici Zahradní 37, a to dle 

předloženého návrhu. 

 

59/10l) Rada města Hlučína projednala návrh na změnu místní úpravy provozu na ul. Petra 

Bezruče v Hlučíně a rozhodla: 

 - zrušit DZ B13 - zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5t v 

místě u kravína na prodloužené ul. Petra Bezruče 

 - zrušit "informativní" dopravní značku v místě napojení prodloužené ulice Petra 

Bezruče k ul. Markvartovická u čerpací stanice Shell s upozorněním na zákaz vjezdu 

po 500m 

 - doplnit DZ B4 - zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou s 

textem "3,5t" a s dodatkovou tabulkou s textem "mimo zásobování" v místě u kravína 

na prodloužené ul. Petra Bezruče. 
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číslo 

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

59/11a)Rada města Hlučína vzala na vědomí informaci o neuzavření kupní smlouvy na prodej 

pozemku parc. č. 490/2 v k.ú. Dobroslavice do vlastnictví Obce Dobroslavice, se 

sídlem Slezská 260/3a, Dobroslavice, za kupní cenu ve výši 92.550,--Kč a předkládá ji 

zastupitelstvu města.   

 

59/11b)Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 23/4 v k. ú. 

Hlučín o výměře 30 m2- dle zákresu ve snímku katastrální mapy, pro vlastníka 

pozemku parc. č. 23/5 v k. ú. Hlučín. 
 

59/11c)Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 700/4, 

4472/1, 704/1, 705/3, 708/11 a 721/1 v k.ú. Hlučín s uložením podzemního vedení 

optického kabelu pro stavbu "Optické propojení budov ZŠ Dr. M. Tyrše a Dr. Ed. 

Beneše 953/10 v Hlučíně"pro investora mjanik.net s.r.o., se sídlem Ostravská 92/53, 

Hlučín, dle předloženého návrhu smlouvy č. ZU – 01 - BeM - 2017. 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Optické propojení budov ZŠ 

Dr. M. Tyrše a Dr. Ed. Beneše 953/10 v Hlučíně" se spol. mjanik.net s.r.o., se sídlem 

Ostravská 53, Hlučín, za jednorázovou náhradu ve výši 200,--Kč/bm + DPH 
 

59/11d)Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části nebytových prostor v I.NP 

budovy čp. 302, která je součástí pozemku parc.č. 101/15 v k.ú. Darkovičky. 

 

59/11e)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro uložení nového kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 

3088/56, 3088/381, 3088/121, 3088/132, 3088/380, 3088/184, 3088/185, 3088/186, 

3088/187, 3088/188, 3088/189, 3088/2, 3088/21 a 3088/32 vše v k. ú Hlučín, se 

společností  Teplo Hlučín, spol. s r.o., se sídlem Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín, 

za jednorázovou náhradu ve výši 50 Kč/bm + DPH. 

 

59/11f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části 

pozemku parc. č. 455 v k. ú. Hlučín s vlastníkem pozemku Drozd spol. s r.o., se 

sídlem Musorgského 876/2, 702 00 Ostrava, zároveň rozhodla o uzavření smlouvy o 

právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 412 v k. ú. Hlučín s vlastníkem 

pozemku Římskokatolickou farností Hlučín, se sídlem Farní 284/7, 748 01 Hlučín, obě 

pro stavbu „Parkoviště u DDM“. 
 

59/11g)Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části pozemku o výměře 31 m2 

pozemku parc.č. 228 v k.ú. Bobrovníky. 

 

Zároveň Rada města Hlučína udělila souhlas vlastníka budovy čp. 129, který je 

součástí pozemku parc.č. 229 v k.ú. Hlučín k využívání bezbariérového WC a 

k vybudování zázemí pro personál v prostorách skladu dle přílohy č.2 (nebytové 

prostory se samostatným vchodem ze zadní strany předmětné budovy o výměře 23,20 

m2) s tím, že pan Martin Smolka předloží odboru investic ke schválení projektovou 

dokumentaci ke stavebním úpravám.  
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59/11h)Rada města Hlučína projednala žádost Hlučínské obchodní spol. s r.o., se sídlem U 

stadionu 615/18, Hlučín a rozhodla souhlas vlastníka pozemku parc.č. 743 v k.ú. 

Hlučín pro parkování nákladních vozidel na části tohoto pozemku pro Hlučínskou 

obchodní spol. s r.o., se sídlem U stadionu 615/18, Hlučín neudělit. 

 

59/11i)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dohody s manžely, o ukončení pachtu části 

pozemku parc. č. 2217/4 v k. ú.  Hlučín s tím, že nájemní vztah končí dnem 28. února 

2017. 

 

Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2217/4 v k. ú.  

Hlučín o výměře 335 m2 pro zahrádkářské účely. 

 

59/11j)Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 4487/1  

a 4485/1 vše v k. ú. Hlučín ke vstupu na pozemky a komunikace v rámci opravy 

stávajícího vodovodního řadu na ul. Na Valech, dle předložené situace pro investora 

Vodovody  

a kanalizace Hlučín, s.r.o., se sídlem Ostravská 124/18, Hlučín a pro zhotovitele, dle 

předloženého návrhu smlouvy č. ZU -04-BeM-2017. 

 

59/11k)Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 2088/34 

a 2088/49 vše v k. ú. Hlučín ke vstupu na pozemky a komunikace v rámci opravy 

stávajícího vodovodního řadu na ul. Čs. armády, dle předložené situace pro investora 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., se sídlem Ostravská 124/18, Hlučín a pro 

zhotovitele, dle předloženého návrhu smlouvy č. ZU-05-BeM-2017. 

 

59/11l)Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 3071/61, 

3071/48 a 3071/105 vše v k. ú. Hlučín ke vstupu na pozemky a komunikace v rámci 

opravy stávajícího vodovodního řadu na ul. Dělnická, dle předložené situace pro 

investora Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., se sídlem Ostravská 124/18, Hlučín a 

pro zhotovitele, dle předloženého návrhu smlouvy č. ZU-06-BeM-2017. 

 

 

59/11m)Rada města Hlučína projednala žádost a rozhodla, že není záměrem města 

pronajmout část pozemku parc. č. 492/1  v k.ú. Bobrovníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína           místostarostka města Hlučína 

 

 


