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       V ý t a h  

U s n e s e n í 
 

   z 71. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. června 2017 

 

číslo 

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

 
71/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti komise pro Regeneraci 

Městské památkové zóny Hlučín.  
 

71/2a) Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 9, kterým se: 

 

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 5.286 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 24.714 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, číslo akce 

35 – Správa v lesním hospodářství, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 29004 – Dotace na úhradu nákladů na 

výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin o 17.022 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, číslo akce 542 – Hlučín naše město, 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, účelový znak 319 – Dotace na 

projekt „Hlučín naše město“      o 90.000 Kč 

 

z v ý š i l y     

příjmy 

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

ochrana – dobrovolná část, položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

         o 11.600 Kč 

Organizační jednotka 13 – Odbor právní, oddíl-paragraf 55-12 – Požární ochrana – 

dobrovolná část, položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

         o 16.800 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 3.944,68 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 986,18 Kč 
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číslo 

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

 

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 355,14 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 18.442,82 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 4.610,70 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 1.660,48 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 30.000 Kč 

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

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

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený    o 11.200 Kč 

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

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

5171 – Opravy a udržování      o 17.200 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddíl-

paragraf 10-36 – Správa v lesním hospodářství, číslo akce 0035 – Správa v lesním 

hospodářství, položka 5169 – Nákup ostatních služeb, účelový znak 29004 – Dotace 

na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin

         o 17.022 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 37-92 – Ekologická výchova 

a osvěta, číslo akce 0542 – Hlučín naše město, položka 5194 – Věcné dary, účelový 

znak 319 – Dotace na projekt „Hlučín naše město“   o 9.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 37-92 – Ekologická výchova 

a osvěta, číslo akce 0542 – Hlučín naše město, položka 5139 – Nákup materiálu jinde 

nezařazený, účelový znak 319 – Dotace na projekt „Hlučín naše město“  

         o 5.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 37-92 – Ekologická výchova 

a osvěta, číslo akce 0542 – Hlučín naše město, položka 5169 – Nákup ostatních 

služeb, účelový znak 319 – Dotace na projekt „Hlučín naše město“ o 76.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 37-92 – Ekologická výchova 

a osvěta, číslo akce 0542 – Hlučín naše město, položka 5194 – věcné dary 

         o 10.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 37-92 – Ekologická výchova 

a osvěta, číslo akce 0542 – Hlučín naše město, položka 5139 – Nákup materiálu jinde 

nezařazený        o 4.000 Kč 
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číslo 

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

 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 37-92 – Ekologická výchova 

a osvěta, číslo akce 0542 – Hlučín naše město, položka 5169 – Nákup ostatních služeb

         o 44.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 37-92 – Ekologická výchova 

a osvěta, číslo akce 0542 – Hlučín naše město, položka 5164 – Nájemné  

         o 5.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 37-92 – Ekologická výchova 

a osvěta, číslo akce 0542 – Hlučín naše město, položka 5167 – Služby školení a 

vzdělávání,        o 4.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 37-92 – Ekologická výchova 

a osvěta, číslo akce 0542 – Hlučín naše město, položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

         o 5.000 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 30.000 Kč 

Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 36-35 – Územní plánování, 

číslo akce 0303 – Studie lokalit ve městě Hlučíně, položka 5169 – Nákup ostatních 

služeb         o 11.995 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 37-92 – Ekologická výchova 

a osvěta, číslo akce 0224 – Zkvalitnění MA 21 ve městě Hlučíně, položka 5169 – 

Nákup ostatních služeb      o 72.000 Kč 

 

 

z v ý š i l y 

kapitálové výdaje 

Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 34-12 – Sportovní zařízení 

v majetku obce, číslo akce 0571 – Studie víceúčelové sportovní haly Hlučín, položka 

6121 – Budovy, haly, stavby      o 11.995 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22-12 – Silnice, číslo akce 

0579 – Zpomalovací semafor na ul. Zahradní, položka 6122 – Stroje, přístroje a 

zařízení        o 500.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22-21 – Provoz veřejné 

silniční dopravy, číslo akce 0039 – Čekárny - kapitálové výdaje, položka 6121 – 

Budovy, haly, stavby       o 508.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 64-09 – Ostatní činnosti jinde 

nezařazené, číslo akce 0279 – Nespecifikovaná rezerva na investice, položka 6121 – 

Budovy, haly, stavby       o 392.000 Kč 
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usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
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s n í ž i l y 

kapitálové výdaje 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22-19 – Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací, číslo akce 0490 – Rekonstrukce komunikace na parc. č. 

4538/1, Hlučín-Bobrovníky, položka 6121 – Budovy, haly, stavby  o 500.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo 

akce 1403 – Základní škola Hlučín-Rovniny, položka 6351 – Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím    o 900.000 Kč. 

 

71/3a) Rada města Hlučína projednala žádost na výměnu oken v bytě na ulici Opavská 12 v 

Hlučíně a rozhodla žádosti vyhovět. 

 

71/3b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemkyní na byt č. 8 o velikosti  1 + kk v Hlučíně na ulici Zahradní 1071/12 na 

dobu určitou, a to dle předloženého návrhu.  

 

71/3c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemcem na byt č. 7 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici U stadionu 923/1 na dobu 

určitou, a to dle předloženého návrhu.  

 

71/3d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemkyní na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici U Stadionu 925/5, a to dle 

předloženého návrhu.  
 

71/3e) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce "Autobusová zastávka u 

Renaultu" se stává společnost FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 

Píšť IČ: 27765857 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v souladu se zadávacími 

podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 831.269,-- Kč bez DPH. 

 

71/4a) 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) a materiál odročila. 

  

71/4b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 4480/1, 

306 a 308 v k. ú Hlučín, se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou náhradu ve výši 500,-- Kč bez DPH. 
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číslo 

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

 

71/4c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemcích č. 50/2 a 99/1 v k. ú. Hlučín se společností ČEZ Distribuce, a. 

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

vedení NN, za jednorázovou náhradu ve výši 2.700,-- Kč + zákonná sazba DPH. 

 

71/4d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemcích parc. č. 4501/1 a 4503 v k. ú. Hlučín se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoly, Teplická 874/8, pro umístění 

podzemního vedení NN, za jednorázovou náhradu ve výši 16.800,-- Kč + zákonná 

sazba DPH. 

 

71/4e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku č. 494/9 v k. ú. Bobrovníky se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoly, Teplická 874/8, pro umístění podzemního vedení 

NN, za jednorázovou náhradu ve výši 2.400,-- Kč + zákonná sazba DPH. 

 

71/4f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku č. 3071/105 v k. ú. Hlučín se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoly, Teplická 874/8, pro umístění podzemního vedení 

NN, za jednorázovou náhradu ve výši 2.700,-- Kč + zákonná sazba DPH. 

 

71/4g) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku č. 4442/3 v k. ú. Hlučín se společností ČEZ Distribuce, a. s., se 

sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoly, Teplická 874/8, pro umístění podzemního vedení 

NN, za jednorázovou náhradu ve výši 600,-- Kč + zákonná sazba DPH. 

 

71/4h) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku č. 4532/10 v k. ú. Hlučín se společností ČEZ Distribuce, a. s., se 

sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoly, Teplická 874/8, pro umístění podzemního vedení 

NN, za jednorázovou náhradu ve výši 300,-- Kč + zákonná sazba DPH. 

 

71/4i) Rada města Hlučína rozhodla ve věci stavby „"VPIC Hlučín, parkoviště na ul.  

J. Seiferta" vyvolané stavbou „Parkoviště na ul. J. Seiferta“  realizované v souladu 

s právem stavby ve prospěch TS Hlučín s.r.o.  na pozemku parc. č. 3071/412 v k.ú. 

Hlučín 

- o udělení souhlasu  s realizací stavby “VPIC Hlučín, parkoviště na ul. J. 

Seiferta“ na pozemku parc. č. 3071/412 v k.ú. Hlučín ve vlastnictví města Hlučína pro 

stavebníka TS Hlučín s.r.o. 
- o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 
3071/412 v k.ú. Hlučín, ve vlastnictví Města Hlučína, mezi společnostmi Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, spol. TS Hlučín s.r.o., 
Úzká 717/3, Hlučín a Městem Hlučín, v rámci stavby "VPIC Hlučín, parkoviště na ul. J. 
Seiferta", za jednorázovou náhradu v celkové výši 100,-- Kč + DPH v zákonné výši. 
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71/4j) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje 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. 

 

71/4k) Rada města Hlučína projednala žádost o  prodej části pozemku parc. č. 201/20 v k. ú. 

Hlučín v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, záměr prodeje nedoporučuje 

a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

71/4m) Rada města Hlučína souhlasí za Město Hlučín, jako výlučného vlastníka pozemku  

parc. č.  454  zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova  čp. 286 (stavba 

občanské vybavenosti – budova Hlučínského zámku) v k.ú a obci Hlučín, s umístěním 

sídla spolku Klub seniorů Hlučín z.s. v nebytových prostorách předmětné budovy čp. 

286, jako součástí dotčeného pozemku parc. č. 454 v k.ú. a obci Hlučín na adrese 

Zámecká 286/4, 74801 Hlučín. 

 

71/4n) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 2  ke smlouvě  č. 

2014/1/000550/SML-OMM-11-116/2014/Pa-2014, kterým bude nájemci prominuto 

v měsíci červenci 2017 nájemné za pronájem  nebytových prostor v I. PP o výměře 

241 m2 v budově čp. 24 v k.ú. Hlučín ve výši 100% jednoho měsíčního nájmu tj. 

20.879,-- Kč + příslušná sazba DPH. 

 

71/4o) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o  pronájmu nebytových prostor  

o výměře 5,1 m2 v I. PP budovy čp. 953, který je součástí pozemku parc.č. 700/2 v k.ú. 

Hlučín, za účelem zabezpečení komplexního vytápění prostor v budovách  Ed. Beneše 

8, 10  a Zahradní 16 v Hlučíně: 

 

- s nájemcem – společnost “Teplo Hlučín, spol. s r.o.“, IČ 25362747, Čs. Armády  

   1263/32, 748 01 Hlučín, 

 

- od 1. července 2017, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 12 měsíců, 

 

- za cenu nájmu ve výši 50,-- Kč/m2/rok +zákonná sazba DPH. 

 

71/4p) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku parc. č. 4507/2 v k. ú. Hlučín“, se společností ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 

24729035, pro umístění zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Hlučín, 

Ostravská, 5RD, Janoš, rozšíření kNN“, za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,-- Kč 

+ (DPH ve výši dle zákonné sazby). 
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číslo 

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

 

71/4q) Rada města Hlučína vzala na vědomí sdělení o ukončení trvání nájemního vztahu na 

pronájem  nebytových prostor o výměře 121 m2 a terasy o výměře 36 m2 umístěných 

v II. NP budovy čp. 1117, která je součástí pozemku parc.č. 224/3 v k.ú. Hlučín,  ke 

dni 31.07.2017 a: 

 

-  zrušila usnesení č. 68/4a) z 68. schůze Rady města Hlučína, konané dne 15. května 

2017, kterým rozhodla  změnit nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor o 

výměře 121 m2 a terasy o výměře 36 m2 umístěných v II. NP budovy čp. 1117, která je 

součástí pozemku parc.č. 224/3 v k.ú. Hlučín,  uzavřenou dne 16.07.2012 na dobu 

určitou od 01.08.2012 do 31.07.2017 mezi pronajímatelem Dětská rehabilitace Hlučín, 

příspěvková organizace a nájemcem, kterou měla být smlouva prodloužena do 

31.12.2017 s tím, že  pronajaté nebytové prostory o výměře 121 m2 a terasy o výměře 

36 m2 umístěných v II. NP budovy čp. 1117, která je součástí pozemku parc.č. 224/3 

v k.ú. Hlučín budou předány vyklizené v souladu s ustanovením čl. III., odst 6. 

smlouvy uzavřené dne 16.07.2012 – Doba trvání nájemního vztahu - k poslednímu dni 

nájemního vztahu, tj. k 31.07.2017. 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostor  

o výměře 95 m2 a terasy o výměře 36,23 m2 umístěných v II. NP budovy čp. 1117, 

která je součástí pozemku parc.č. 224/3 v k.ú. Hlučín obálkovou metodou: 

 

- s určenou  minimální cenou pronájmu nebytových prostor ve výši 7.500,-- Kč/měsíc,  

    bez DPH, tj. 90.000,-- Kč/rok bez DPH 

 

- na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou od 1. září 2017 

 

-  subjektu zajišťujícímu služby dětem předškolního a školního věku (např. organizace  

    pořádající vzdělávací a volnočasové aktivity, dětská skupina) s podmínkou nabídky  

  vhodných doplňkových aktivit  pro cílovou skupinu Dětské rehabilitace 

 

- stanovila termín ukončení podávání nabídek do 12:00 hodin dne  10. července 2017 

 

-stanovila termín otevírání obálek dne 10. července 2017 ve 13:00 hodin 

  

- schválila komisi na otevírání obálek dle předloženého návrhu. 

 

71/5a) Rada města Hlučín vzala na vědomí za město Hlučín, jako jediného společníka 

obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. výsledek výběrového řízení na výběr 

nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Instalace kogenerační 

jednotky do kotelny na ul. Dukelská, Hlučín a následný servis“ a schválila dodavatele 

stavby společnost  SOELSO s.r.o., Mírové náměstí 23/22, 748 01 Hlučín, IČ: 

27851681 dle předložené nabídky. 
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číslo 

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

 

71/5b) Rada města Hlučín vzala na vědomí za město Hlučín, jako jediného společníka 

obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. výsledek výběrového řízení na výběr 

nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Přípojka NN, ul. Dukelská, 

Hlučín“ a schválila dodavatele stavby společnost Jan Ondruš, IČ 46091858,  

747 18 Píšť, Luční 463/2 dle předložené nabídky. 

 

71/6a) Rada města Hlučína rozhodla, že dodavatelem akce „Likvidace vodních rostlin“ se 

stala firma Tomáš Hájovský - GRAS SERVIS, Jasénky 190/5, 748 01 Hlučín, IČ: 

42074509. 

 

71/7a) Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

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

společnosti, schválit výplatu prémií jednateli společnosti za rok 2016 ve výši  

35 % z částky základního měsíčního platu od období 01.04.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


