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       V ý t a h  

U s n e s e n í 
 

   z 74. schůze Rady města Hlučína, konané dne 21. srpna 2017 

 

číslo 

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

 

74/1a) Rada města Hlučína rozhodla uzavřít Smlouvu o užívání Hasičské stanice Hlučín 

mezi Městem Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063 a Českou 

republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 

40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561 dle předložené přílohy č. 1. 

 
74/1b) Rada města Hlučína projednala a vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady 

města Hlučína za období leden - červen 2017 bez připomínek. 
 
74/1c) Rada města Hlučína provedla kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Hlučína 

za období leden – červen 2017 bez připomínek a předkládá Zastupitelstvu města 
Hlučína zprávu k projednání o plnění usnesení Zastupitelstva města Hlučína za období 
leden – červen 2017. 

 

74/1d) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 30. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína dne 7.9.2017 a stanovila program s úpravami. 

 

74/2a) Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného k hospodaření       

 Základní škole Hlučín – Rovniny, okres Opava dle předloženého materiálu a udělila 

souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 

74/2b) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína udělit 

souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava 

s plánovanými investičními záměry do roku 2023 dle upraveného návrhu. 

 

74/3a) Rada města Hlučína rozhodla o úpravě ukazatele hmotné zainteresovanosti „Objem 

prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2017 - zvýšení o 168.000,-- Kč, pro 

Muzeum Hlučínska, příspěvkovou organizaci, dle předloženého návrhu. 

 

74/4a) Rada města Hlučína schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (upřesnění avizování svozu 

vytěžených rostlin) a pověřila ředitele organizace Sport a kultura Hlučín, příspěvková 

organizace uzavřením tohoto dodatku. 

 

74/5a) Rada města Hlučína schválila Plán inventur na rok 2017 dle předloženého návrhu. 

Rada města Hlučína rozhodla o zřízení hlavní inventarizační komise a dílčích 

inventarizačních komisí k provedení řádné inventarizace majetku města Hlučína za rok 

2017 ve složení dle předloženého návrhu. 

 

74/5b) Rada města Hlučína vzala na vědomí informaci k přípravě na vypracování návrhu 

rozpočtu města Hlučína na rok 2018. 
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číslo 

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

 

74/5c) Rada města Hlučína projednala žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Hlučín, 

se sídlem 748 01 Hlučín, Celní 1845/6, o poskytnutí prostředků na financování výdajů 

spojených s účastí družstva starších žáků v soutěži O pohár starosty Okresního 

sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout 

peněžitý dar ve výši 12.000,-- Kč. 

 

74/5d) Rada města Hlučína projednala rozpočtové opatření č. 11/2017 a doporučila 

zastupitelstvu města ke schválení dle předložené přílohy č. 1 - 4. 

Rada města Hlučína vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 30.06.2017. 

 

74/5e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření kupní smlouvy na prodej plastových víček 

mezi Městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063 a 

EKO DEAL EU s.r.o., se sídlem Dukelská 262/9, 737 01 Český Těšín, IČ: 03797899 

dle předložené přílohy č. 1, tzn., že výtěžek z prodeje plastových víček bude převeden 

na účet veřejné sbírky, konané městem Hlučín za účelem získávání a shromažďování 

dobrovolných peněžitých příspěvků pro děti se zdravotním postižením na území města 

Hlučína.  

 

74/6a) Rada města Hlučína vzala na vědomí informativní zprávu o postupu při obnově 

historické cestní sítě v Hlučíně a okolí a rozhodla zpracovat projektovou dokumentaci 

obnovy historické cestní sítě a připravit potřebné podklady za účelem podání žádosti o 

dotaci z operačního programu životní prostředí pro trasu 01 a 02. 

 

74/7b) Rada města Hlučína bere na vědomí odvolání Ing. Josefa Tomíčka z Povodňové 

komise ORP Hlučín a jmenování Ing. Petra Schimánka do  Povodňové komise ORP 

Hlučín s  účinností od 24.07.2017 bez připomínek. 

 

74/8a) Rada města Hlučína projednala žádost o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení ve 

výši 24.080,-- Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo prominout 

poplatky z prodlení ve výši 18.060,-- Kč, a to za podmínky úhrady poplatků z prodlení 

ve výši 6.020,-- Kč.  

 

74/8b) Rada města Hlučína rozhodla vypovědět nájem bytu č. 8 v domě čp. 50 na ulici 

Opavská 23 v Hlučíně, nájemci, a to v souladu s § 2291 odst. 1) občanského zákoníku.  

 

74/8c) Rada města Hlučína rozhodla vypovědět nájem bytu č. 9 v domě čp. 1616 na ulici 

Dukelská 5 v Hlučíně, nájemkyni, a to v souladu s § 2291 odst. 1) občanského 

zákoníku.  

 

74/8d) Rada města Hlučína rozhodla vypovědět nájem bytu č. 48 v domě čp. 853 na ulici 

Severní 2 v Hlučíně, nájemkyni, a to v souladu s § 2291 odst. 1) občanského zákoníku.  

 

74/8e) Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu  „Výkon zadavatelské činnosti pro Město Hlučín 2018-2019. 
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číslo 

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

 

74/9a) Rada města Hlučína rozhodla o zrušení usnesení města Hlučína č. 70/5a) ze dne  

5. června 2017. 

Zároveň Rada města Hlučína projednala Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné 

služby uzavřené dne 20.3.2009 mezi městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 

748 01  Hlučín, IČ: 00300063 a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem 

Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  IČ: 25827405 a rozhodla 

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 

uzavřít dle předloženého znění s předběžným odborným odhadem prokazatelné ztráty 

ve výši 1.812.579,-- Kč. 

 

74/9b) Rada města Hlučína projednala návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na 

území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko, 

předkládá a doporučuje zastupitelstvu města k rozhodnutí schválit návrh smlouvy 

s připomínkou, že finanční příspěvek na dopravní obslužnost bude upraven dle počtu 

obyvatel trvale přihlášených v jednotlivých obcích regionu Hlučínska. 

 

74/9c) Rada města Hlučína projednala návrh na zřízení autobusové zastávky na ul.  

Čs. armády mezi zastávkami Hlučín autobusové nádraží a Hlučín sídliště a rozhodla 

nezřizovat zastávku. 

 

74/10a)Rada města Hlučína projednala a předkládá Zastupitelstvu města Hlučína na vědomí 

formulované TOP příležitosti vzešlé z veřejného projednání ze dne 21.03.2017, 

ověřené anketou, bez připomínek, a stanovila garanty za jednotlivé problémy dle 

předloženého návrhu řešení.  

 

74/10b)Rada města Hlučína projednala a předkládá Zastupitelstvu města Hlučína na vědomí 

plnění TOP příležitostí města Hlučína, vzešlých z veřejného fóra konaného 22.03.2016 

bez připomínek. 

 

74/10c)Rada města Hlučína schválila zapojení města Hlučína do projektu Dobrovolnictví ve 

veřejné správě a schválila podepsání Memoranda o spolupráci s Fondem dalšího 

vzdělávání. 

  

74/10d)Rada města Hlučína vzala na vědomí, a to bez připomínek, informaci o počtu stížností 

za 2. čtvrtletí 2017, které šetřily příspěvkové organizace zřizované městem Hlučínem. 

 

74/10e)Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2017 

dle předloženého návrhu. 

 

74/10f)Rada města Hlučína rozhodla: 

a) o poskytnutí peněžitého daru Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín, p.o. v celkové 

výši 18.000,-- Kč na organizační a propagační zajištění kulturních a společenských 

akcí u příležitosti stého výroční narození Josefa Kainara. 

b) o následném uzavření darovací smlouvy s Gymnáziem Josefa Kainara, Hlučín. 
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číslo 

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

 

74/10g)Rada města Hlučína projednala žádost o vydání publikace a rozhodla žádosti 

nevyhovět. 

 

74/11a) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace akce 

„Wellness při sportovní hale“ se stává společnost Stavební klinika s.r.o., Kopťovo 

588, 739 34 Václavovice, IČ: 03368777 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v 

souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 

300.000,-- Kč bez DPH. 

 

74/11b)Rada města Hlučína rozhodla uzavřít se společností Teplo Hlučín, spol. s r.o., Čs. 

armády 1263/32, 748 01 Hlučín, IČ 25362747  Dodatek č. 2/2017 k Příloze č. 1 

Smlouvy  o dodávce a prodeji tepelné energie č. 2014/01/02 pro bytové domy 

Zahradní 16 a Dr. E. Beneše 8, 10 v Hlučíně dle předloženého návrhu. 

 

74/11c)Rada města Hlučína vzala na vědomí Protokol o třetím jednání hodnotící komise 

veřejné zakázky: „Stavební úpravy ulice Rovniny“  a rozhodla vyloučit v souladu § 48 

odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění uchazeče JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňáková 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ 

25855581, 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, v platném znění, o výběru 

nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavební úpravy ulice Rovniny“ a o uzavření 

smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 

60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 

a to 13.721.265,-- Kč bez DPH.  

 

74/11d)Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce "Zpomalovací semafor na ul. 

Zahradní" se stává společnost ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - 

Lhotka IČ: 452 74 517 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v souladu se zadávacími 

podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 425.343,34 Kč bez DPH. 

 

74/11e)Rada města Hlučína projednala návrh na instalaci zpomalovacího prahu na ul. 

Dukelská v Hlučíně a rozhodla ponechat stávající stav.   

 

74/11f)Rada města Hlučína projednala návrh na změnu místní úpravy provozu na ul. Opavská 

v Hlučíně a rozhodla ponechat stávající stav.   

 

74/11g)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 8120055949 do 

napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro akci s názvem „Objekt šaten a zázemí SK FC 

Hlučín a TJ Hlučín“ se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035. 

 

74/11h)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemcem na byt č. 3 o velikosti 1+0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 

předloženého návrhu.  
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74/12a)Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu jednotlivých částí pozemku parc.č. 

3071/105 v k.ú. Hlučín, dle upraveného koncepčního materiálu ,,Vytipování lokalit 

pro realizaci zpevněných ploch podél komunikací v k.ú. Hlučín“. 
Zároveň rada města rozhodla o zrušení usnesení č. 19/5d) rady města ze dne 
20.07.2015, kterým bylo rozhodnuto o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 
3071/105 v k.ú. Hlučín pro zhotovení zpevněné plochy. 

 

74/12b)Rada města Hlučína projednala žádost o udělení souhlasu ke vstupu na pozemky parc. 

č. 635 a 636 v k.ú. Hlučín za účelem výměny stávajícího oplocení pozemku parc. č. 

665 v k.ú. Hlučín a rozhodla souhlas neudělit. 

 

74/12c)Rada města Hlučína rozhodla o zrušení usnesení č. 46/6e) ze 46. schůze Rady města 

Hlučína, konané dne 18. července 2016, týkající se záměru směny části pozemku parc. 

č. 2834/7 za pozemek parc. č. 2830/1 oba v k.ú. Hlučín, a to z důvodu neprovedení 

výmazu smluvních zástavních práv k pozemku parc. č. 2830/1 v k. ú. Hlučín.  

 

74/12d)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

uložení kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 4428/1 v k. ú Hlučín, se 

společností  ČEZ Distribuce, a.s., za jednorázovou náhradu ve výši  5.100,-- Kč + 

DPH. 

 

74/12e)Rada města Hlučína projednala prodej bytové jednotky č. 1613/22, velikosti 1+1, 

Dukelská 2, Hlučín, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 

1613 v k. ú. Hlučín, doporučuje prodej zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, za cenu 

ve výši 505.000,-- Kč s tím, že v případě odstoupení zájemce od uzavření kupní 

smlouvy, bytovou jednotku prodat dalšímu zájemci v pořadí dle nabídnuté výše kupní 

ceny a předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí. 

 

74/12f)Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc.č. 2043/2- orná půda, o výměře  

512 m2 v k.ú. Hlučín stávajícímu nájemci za dohodnutou kupní cenu ve výši 281.600,- 

Kč, prodej doporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

74/12g)Rada města Hlučína rozhodla: 

- o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 306 o výměře 320 m2 v k.ú. 

Hlučín za účelem pěstitelských prací a pobytu žáků o přestávkách venku  

- na dobu určitou od 1. září 2017 do 30. června 2018,  

- za dohodnutou cenu ve výši 1,-- Kč/m2/rok  

- s nájemcem - příspěvkovou organizací  Základní škola Hlučín, se sídlem Gen. 

Svobody 8, Hlučín, 
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- o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 302/1 o výměře 968 m2 v k.ú.  

Hlučín a části pozemku parc.č. 306 o výměře 1067 m2 za účelem pěstitelských prací a 

pobytu žáků o přestávkách venku 

- na dobu určitou od 1. září 2017 do 30. června 2018,  

- s výpovědní dobou jeden měsíc 

- s vypůjčitelem: příspěvková organizace Základní škola Hlučín, se sídlem Gen. 

Svobody  8, Hlučín. 

 

74/12h)Rada města Hlučína projednala  došlé žádosti na prodej pozemku parc.č. 3071/215 - 

trvalý travní porost o výměře 583 m2 a pozemku parc.č. 3071/685 - trvalý travní porost  

o výměře 23 m2, prodej pozemků doporučuje prodat  

 

- za kupní cenu ve výši 860.000,-- Kč 

 

a předkládá zastupitelstvu města  k rozhodnutí. 

 

74/12i)Rada města Hlučína projednala žádost vlastníků bytových jednotek č. 1189/6 a 1189/7 

v k.ú. Hlučín, o schválení změny  prohlášení vlastníka z titulu oprávněné osoby 

s věcnými právy a rozhodla, že Město Hlučín, jako osoba oprávněná z věcného 

břemene podle smlouvy ze dne 14.9.2008 a věcného břemene podle smlouvy ze dne 

10.5.2000, zatěžujícího stávající jednotky č. 1189/6 a 1189/7 v k.ú. Hlučín, souhlasí se 

změnou prohlášení vlastníka spočívající v novém vymezení bytových jednotek č. 

1189/6 a 1189/7 v k.ú. Hlučín a skutečnostech s tím souvisejících. 

 

74/12j)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 

2017/000001/SML-OMM-1-117/2016-Pa uzavřené mezi Městem Hlučínem a 

Základní uměleckou školu Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková 

organizace, 748 01 Hlučín, U Bašty 613/4 a udělila nájemci souhlas k uzavření 

podnájemní smlouvy s podnájemcem prostor s tím, že nájemné pro podnájemce bude 

činit 6.000,-- Kč/rok + náklady na spotřebované energie, a režie, které budou 

podnájemci vyúčtovány nájemcem po obdržení faktur za fakturované období. 

 

74/12k)Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje části pozemku parc. č.4540 v k.ú. 

Hlučín stávajícímu nájemci po geometrickém zaměření. 

 

74/12l)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. MO-30-

162/03/Lá-2003 o nájmu pozemků parc. č. 2732/1, 2732/6, 2985/3 a 4244/7 v k. ú. 

Hlučín a úpravě výše nájemného mezi pronajímatelem Městem Hlučín a nájemcem 

Vodovody a kanalizace Hlučín, Ostravská 124/18, 748 01  Hlučín, IČ: 25914685. 
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číslo 

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

 

74/12m)Rada města Hlučína projednala návrh Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu 

nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace "Sanace, rekultivace a 

revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - 1. etapa", uzavření dohody s ČR – 

Ministerstvem financí doporučuje a předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí. 

 

74/13a)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo  

Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Severní – 1.NP se zhotovitelem fa ELEKTRO - FA. 

PAVELEK, s.r.o.  Ostravská 327/54, 74770 Opava 9, IČ: 60322195 

 

74/14a)Rada města Hlučína schválila směrnici č. 1/2017 dodatek č. 11 ke směrnici č. 4/2011 

organizační řád Městského úřadu Hlučín dle předložené přílohy č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


