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        V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

   z 60. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. února 2017 

 

číslo 

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

 

 

60/1a) Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného k hospodaření 

v Mateřské škole Hlučín, Severní, příspěvkové organizaci dle předloženého materiálu 

a udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 

60/2a) Rada města Hlučína schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje k podpoře akce „Hlučínská lilie 2017“ dle předloženého 

návrhu. Úhrada finančních prostředků z dotace bude provedena prostřednictvím 

bankovního účtu organizace Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, číslo účtu 

1843643359/0800. 

 

60/3a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy mezi Městem Hlučínem a Muzeem 

Hlučínska, příspěvkovou organizací, se sídlem Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín, IČ: 

71230530 o poskytnutí podlicence k 2. vydání katalogu „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ 

a jeho případných dotisků, dle předloženého návrhu.   

 

Rada města Hlučína dále rozhodla o udělení výjimky Muzeu Hlučínska, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín, IČ: 71230530, spočívající v tom, 

že v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Tisk 2. vydání katalogu 

expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“, se Muzeum Hlučínska, příspěvková 

organizace nemusí řídit Pravidly Města Hlučína pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi, 

stanovenými 35. schůzí Rady města Hlučína dne 7. 3. 2016 usnesením č. 35/10a), je 

ovšem povinno při realizaci této veřejné zakázky dodržet § 31 a § 6 zák. č.134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

60/4a) Rada města Hlučína rozhodla poskytnout peněžitý dar občanům Darkoviček na 

likvidaci škod po přívalovém dešti dne 29. 8. 2016 dle doplněné tabulky č. 2. 

Rada města Hlučína rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Hlučín a 

uvedenými vlastníky nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet/Dulezita%20usneseni/Seznam%20usnesení/2016-03-07_R35-10a)%20Pravidla%20pro%20%20zadávání%20veřejných%20zakázek%20malého%20rozsahu%20organizacemi.htm
http://intranet/Dulezita%20usneseni/Seznam%20usnesení/2016-03-07_R35-10a)%20Pravidla%20pro%20%20zadávání%20veřejných%20zakázek%20malého%20rozsahu%20organizacemi.htm
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číslo 

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

 

60/4b)  Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 3, kterým se: 

 

z v ý š i l o  

financování 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 8115 – Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech       o 6.000,-- Kč 

 

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 10.462,22,-- 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 48.914,78,-- Kč 

 

z v ý š i l y 

běžné výdaje 

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 7.807,44,-- 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 1.951,87,-- 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 702,91,-- 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 36.502,65,-- 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 9.125,66,-- 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 3.286,47,-- Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární ochrana – 

dobrovolná část, číslo akce 0527 – Výdaje na hasičské auto vypůjčené od MSK, položka 5169 

– Nákup ostatních služeb       o 5.000,-- Kč 
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číslo 

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

 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, oddíl-paragraf 52-69 – Ostatní správa v oblasti 

hospodářských opatření pro krizové stavy, číslo akce 0078 – Dotace – odbor financí, položka 

5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám   o 6.000,-- Kč 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, oddíl-paragraf 64 - 09 – Ostatní činnosti jinde 

nezařazené, číslo akce 0095 – Ostatní výdaje odboru financí, položka 5169 – Nákup ostatních 

služeb          o 1.709,-- Kč 

        

s n í ž i l y 

běžné výdaje 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární ochrana – 

dobrovolná část, číslo akce 0007 – Požární ochrana – běžné výdaje, položka 5169 – Nákup 

ostatních služeb        o 5.000,-- Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-13 – Nebytové hospodářství, číslo 

akce 0070 – Nebytové hospodářství – běžné výdaje, položka 5171 – Opravy a udržování

          o 64.000,-- Kč 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, oddíl-paragraf 36-39 – Komunální služby a územní 

rozvoj jinde nezařazené, číslo akce 0095 – Ostatní výdaje odboru financí, položka 5362 – 

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu     o 1.709,-- 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 64.000,-- Kč 

 

60/5a) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby vzalo 

na vědomí Přípis společnosti QINN INVEST s.r.o., IČ 60281359, se sídlem Mánesova 

4757, 430 01 Chomutov, ze dne 7.2.2017 k návrhu územního plánu města Hlučín a 

dále skutečnost, že se v souladu s ustanovením § 52 odst.3 zákon. č. 183/2006 Sb., o 

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

k tomuto podání v rámci řízení o uzemním plánu nepřihlíží. 

 

60/6a) Rada města Hlučína projednala a schválila Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 

a projektu Zdravé město Hlučín na rok 2017 bez připomínek. 

 

60/6b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 Darovací smlouvy s p. Josefem 

Hlubkem č. 2016/10/000290/SML – zhotovení adventního věnce.  

 

60/6c) Rada města Hlučína rozhodla revokovat usnesení č. 54/1e) ze dne 21. listopadu 2016:  

a) o přijetí peněžitého daru od Skupiny ČEZ ve výši 30.000,-- Kč na adventní koncert 

v rámci adventních nedělí na Mírovém náměstí v Hlučíně  

b) o následném uzavření darovací smlouvy se Skupinou ČEZ. 
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číslo 

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

 

60/6d) Rada města Hlučína vzala na vědomí monitorovací zprávu za rok 2016 o plnění 

obecných cílů „Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 

pro Hlučínsko 2014 – 2017“ bez připomínek. 

 

60/6e) Rada města Hlučína vzala na vědomí, a to bez připomínek, informaci o počtu stížností 

za 4. čtvrtletí 2016, které šetřily příspěvkové organizace zřizované městem Hlučínem. 
 

60/8a) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 26. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína dne 14.3.2017 a stanovila program s úpravami. 

 

60/8b) Rada města Hlučína projednala a vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady 

města Hlučína za období červenec - prosinec 2016 bez připomínek. 

 

60/8c) Rada města Hlučína provedla kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Hlučína 

za období červenec – prosinec 2016 bez připomínek a předkládá Zastupitelstvu města 

Hlučína zprávu k projednání o plnění usnesení Zastupitelstva města Hlučína za období 

červenec - prosinec 2016. 

 

60/8d) Rada města Hlučína projednala žádost Hasičského záchranného sboru MSK a 

doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína žádosti vyhovět a rozhodnout o poskytnutí 

věcného daru – 9 ks šatních skříní Hasičskému záchrannému sboru MSK, Výškovická 

40, 700 30  Ostrava – Zábřeh, IČ: 70884561, pro Hasičskou stanici Hlučín a o 

uzavření darovací smlouvy.  

 

60/9a) Rada města Hlučína rozhodla zadat zakázky uvedené v příloze č. 1 

 předkládaného materiálu obchodní společnosti TS Hlučín, s.r.o., Úzká 717/3, 748 

 01 Hlučín, IČ 25887289. 

 

60/9b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemcem na byt č. 4 o velikosti 1+0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 

předloženého návrhu.  

 

60/9c) Rada města Hlučína projednala došlé žádosti o byt se sníženou kvalitou a rozhodla 

žádostem nevyhovět. 

 

60/9d) Rada města Hlučína rozhodla o jmenovitém seznamu zpracování projektových 

dokumentací financovaných z vyčleněných prostředků rozpočtu města Hlučína na rok 

2017 dle předloženého návrhu.   

 

60/9e) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Instalace zpomalovacího 

oboustranného semaforu s radarovým systémem na ul. Osvoboditelů“ se stává 

společnost ELTODO a.s., Novodvorská 1010/4, Praha, IČ: 45274517 a rozhodla o 

uzavření smlouvy o dílo v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při 

výběrovém řízení v ceně  425 038,60 Kč bez DPH. 
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číslo 

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

 

60/9f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemcem na byt č. 38 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici 1.máje 1, a to dle 

předloženého návrhu. 

 

60/9g) Rada města Hlučína rozhodla výši nájemného u bytů ve vlastnictví Města Hlučína 

neměnit. 

 

60/9h) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 2 v Hlučíně, Zahradní 920/33 

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 52,6 m2 

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

schváleného ceníku Rady města Hlučína ze dne 7.11.2011 

 stanovit termín ukončení podávání nabídek 

a)  na 22.3.2017 

 stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 22.3.2017 dle 

předloženého návrhu.  

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

 

60/9i)  Rada města Hlučína projednala žádost Sportovního klubu FC Hlučín, z.s. o 

financování oprav v areálu sportoviště a rozhodla provést a zafinancovat opravu 

schodiště v areálu sportoviště vedenou pod č. 2.  

 

 

60/9j) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby 

rozhodlo o uzavření smlouvy o postoupení práv vyplývajících z územního rozhodnutí 

– rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení „Parkoviště na ul. J. Seiferta“ se 

společnostmi TS Hlučín s.r.o., IČ25887289, se sídlem Úzká 717/3, 748 01 Hlučín a 

Ateliér 5, spol. s r.o., IČ 00563081, se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, dle předloženého návrhu. 

 

60/10b)Rada města Hlučína rozhodla o pronájmu části pozemků parc č. 744/27, 744/3, 744/29  

a 726/1  vše v k. ú. Hlučín o celkové výměře 8.000 m2 Základní organizaci Českého 

zahrádkářského svazu Družstevník, Hlučín, se sídlem Jaroslava Seiferta 1332/19, 748 

01 Hlučín, za cenu 16.000 Kč/rok (2Kč/m2/rok). 

 

60/10c)Rada města Hlučína projednala možnost nabytí pozemku parc. č. 759/41 o výměře  

615 m2 v k. ú. Dobroslavice od vlastníka pozemku, do vlastnictví města Hlučína, 

doporučuje nabytí za kupní cenu ve výši 12.300,-- Kč 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  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

60/10d) Rada města Hlučína projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě 

kupní č. OMM-7/BKSJ-127/2012 uzavřené mezi Městem Hlučín a žadatelkou, 

kterým se mění doba trvání smlouvy, uzavření dodatku č. 1 doporučuje a předkládá 

zastupitelstvu k rozhodnutí. 

 

60/10e) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje části pozemku parc. č. 4117/2 v k.ú. 

Hlučín, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, vlastníkům sousedících 

staveb pro rodinnou rekreaci - po geometrickém zaměření. 

 

60/10f) Rada města Hlučína rozhodla o podání výpovědi z nájemní smlouvy č. OM-15-

62/06/Ne-2006 s nájemcem.  
 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemků parc. č. 166/3, 
166/1, 165/1 a 159/4 vše v k. ú. Hlučín, po geometrickém zaměření dle varianty č. 1 

 
60/10h) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2217/4 

v k.ú.  Hlučín o výměře 275 m2 pro zahrádkářské účely. 

 

60/10i) Rada města Hlučína projednala návrh žadatelů na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti užívacího a požívacího práva k pozemku v k. ú. Hlučín a rozhodla 

návrhu nevyhovět.  
 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 548/1 a 

části pozemku parc. č. 550/1 v k. ú. Hlučín o celkové výměře 596 m2 stávajícímu 

uživateli, dle předloženého zákresu ve snímku katastrální mapy. 

 

60/10k) Rada města Hlučína udělila souhlas vlastníka pozemků parc.č. 228, 424, 428 a části 

pozemku parc.č. 427/1 a 431 v k.ú. Bobrovníky dle přílohy č. 2 k vybudování zázemí 

na akci konanou dne 13. května 2017 nazvanou „Májový bobr MTB“ pro pořadatele 

Spolek bobr klub, IČ 02700972, se sídlem Střední 4/38, Hlučín-Bobrovníky, 

s podmínkou, že dotčené pozemky budou po ukončení akce uklizeny do 15. května 

2017. 

  

60/10l) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku parc. č. 4482 v k. ú. Hlučín se společností ČEZ Distribuce, a. 

s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoly, Teplická 874/8, pro umístění přípojky NN, 

za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + zákonná sazba DPH. 

 

60/10m) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro uložení podzemní  přípojky NN na pozemku parc. č. 3730/20 

v k. ú Hlučín, se společností  ČEZ Distribuce, a.s., za jednorázovou náhradu ve výši  

300 Kč/bm + DPH 
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číslo 

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

 

60/10n) Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 4499/1, 

4550/1 a 4498 vše v k. ú. Hlučín ke vstupu na pozemky a komunikace v rámci 

obnovy kanalizačního řadu na ul. Horní, 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 -08-BeM-2017. 
 

60/10o) Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 4480/1, 

4430/11 a 4479 vše v k. ú. Hlučín ke vstupu na pozemky a komunikace v rámci 

obnovy vodovodního a kanalizačního řadu na ul. Školní, 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 -07-BeM-2017. 
 

60/10p) Rada města Hlučína rozhodla  o záměru výpůjčky pozemku parc. č.  490/2  o výměře 

718 m2 v k.ú. Dobroslavice vypůjčiteli Obci Dobroslavice. 

 
60/10q) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. ZU-039-Di-2016, 

týkající se rozšíření stávající trasy splaškového kanalizačního řadu na pozemek parc. č. 
1138/1 v k. ú. Hlučín (ul. U Zámečku), s investorem Vodovody a kanalizace Hlučín, 
s.r.o., Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín. 

 
Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí  
o zřízení služebnosti č. OMM-37-110/2016/BeL/2016 na pozemek parc. č. 1138/1 v k. 
ú. Hlučín, kterým bude rozšířena trasa splaškového kanalizačního řadu, se společností 
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., se sídlem Ostravská 124/18, Hlučín. 

 
60/10r)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti č. OMM-1-3/2017/BeL/2017 týkající se změny trasy tlakové 
kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 494/12 v k. ú. Hlučín, s žadatelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína           místostarostka města Hlučína 

 

 

 

 

 

 

 

 


