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        V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

   z 68. schůze Rady města Hlučína, konané dne 15. května 2017 

 

číslo 

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

 
68/1a) Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného 

k hospodaření Základní škole a mateřské škole Hlučín - Darkovičky, příspěvkové 
organizaci dle předloženého návrhu a udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 
68/1b) Rada města Hlučína udělila souhlas Základní škole a mateřské škole Hlučín-

Darkovičky, příspěvkové organizaci, k účasti v projektu IROP 2.4. Infrastruktura pro 
vzdělávání – integrované projekty ITI  - „Jazykové centrum na Základní škole Hlučín 
– Darkovičky“. 

 

68/2a) Rada města Hlučína  projednala  a předkládá Zastupitelstvu města Hlučína na vědomí, 

že Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace 

nepodala žádost k účasti v IROP Výzvy č. 46 na projekt  „Zřízení specializovaných 

odborných učeben, stavební úpravy a vybudování WC pro imobilní děti“, o které 

rozhodlo Zastupitelstvo města Hlučína svým usnesením č. 23/6a) ze dne 26.01.2017. 

Žádost o podporu na tentýž projekt bude podána do IROP 6, výzvy ITI. 

 

Zároveň Rada města Hlučína udělila souhlas zřizovatele Základní škole a mateřské 

škole Hlučín – Bobrovníky, příspěvkové organizaci k podání žádosti o dotaci do 

IROP, 6 výzvy ITI na projekt „Zřízení specializovaných odborných učeben, stavební 

úpravy a vybudování WC pro imobilní děti“. 

 

68/3a) Rada města Hlučína udělila souhlas Mateřské škole Hlučín, Cihelní, příspěvková 

organizace, k použití prostředků rezervního fondu ve výši 300.000,-- Kč na posílení 

fondu investic. 

 

68/4a) Rada města Hlučína rozhodla o záměru 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 MUDr. Pavlem Horklem, kterou bude 

smlouva prodloužena do 31.12.2017. 

 

68/5a) Rada města Hlučína projednala žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města Hlučín 

v roce 2017 na náklady grafiky a tisku publikace o historii Slezska a rozhodla žádosti 

nevyhovět. 

 

68/5b) Rada města Hlučína projednala žádost Linky bezpečí, z.s., se sídlem 181 00 Praha - 

Bohnice, Ústavní 95, IČ: 61383198 o finanční podporu na provoz spolku z rozpočtu 

města Hlučín v roce 2017 a doporučila zastupitelstvu města, aby rozhodlo žádosti 

nevyhovět. 
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číslo 

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

 

68/5c) Rada města Hlučína rozhodla o přijetí daru ve výši 80.000,-- Kč od společnosti 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., za účelem podpory financování kultury ve městě 

Hlučíně a o udělení souhlasu k uzavření darovací smlouvy mezi společností 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., se sídlem 748 01 Hlučín, Ostravská 1941/38a, IČ: 

26835746 a Městem Hlučín, se sídlem 748 01 Hlučín, Mírové náměstí 24/23, IČ: 

00300063, dle předložené přílohy. 

 

68/5d) Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 7, 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 4.390,90 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 20.529,10 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, číslo akce 1404 – ZŠ Dr. M. Tyrše, Hlučín, 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový 

znak 103133063 – Dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání - 

národní podíl        o 57.127,06 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, číslo akce 1404 – ZŠ Dr. M. Tyrše, Hlučín, 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový 

znak 103533063 – Dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání - 

evropský podíl       o 323.719,94 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, číslo akce 1407 – ZŠ a MŠ Hlučín, 

Bobrovníky, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, 

účelový znak 103133063 – Dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 

- národní podíl       o 56.377,90 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, číslo akce 1407 – ZŠ a MŠ Hlučín, 

Bobrovníky, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, 

účelový znak 103533063 – Dotace z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 

- evropský podíl       o 319.474,70 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 0005 – Mzdy, 4116 – 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 13015 – 

Dotace na výkon sociální práce      o 462.591 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 3.276,71 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 819,18 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 295,01 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 15.319,84 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 3.829,96 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 1.379,30 Kč 

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

akce 1404 – ZŠ Dr. M. Tyrše, Hlučín, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím, účelový znak 103133063 – Dotace z operačního programu 

Výzkum, vývoj, vzdělávání - národní podíl    o 57.127,06 Kč 

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

akce 1404 – ZŠ Dr. M. Tyrše, Hlučín, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím, účelový znak 103533063 – Dotace z operačního programu 

Výzkum, vývoj, vzdělávání - evropský podíl   o 323.719,94 Kč 

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

akce 1407 – ZŠ a MŠ Hlučín, Bobrovníky, položka 5336 – Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 103133063 – Dotace z operačního 

programu Výzkum, vývoj, vzdělávání - národní podíl  o 56.377,90 Kč 

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

akce 1407 – ZŠ a MŠ Hlučín, Bobrovníky, Hlučín, položka 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 103533063 – Dotace 

z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání - evropský podíl  

         o 319.474,70 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 31-23 – Střední školy 

poskytující střední vzdělání s výučním listem, číslo akce 0085 – Granty, položka 5222 

– Neinvestiční transfery spolkům     o 30.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 33-19 – Ostatní záležitosti 

kultury, číslo akce 0085 – Granty, položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům – právnickým osobám   o 30.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 33-19 – Ostatní záležitosti 

kultury, číslo akce 0085 – Granty, položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně 

prospěšným společnostem      o 30.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 33-19 – Ostatní záležitosti 

kultury, číslo akce 0085 – Granty, položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery 

obyvatelstvu        o 114.000 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 33-99 – Ostatní záležitosti 

kultury, církví a sdělovacích prostředků, číslo akce 0085 – Granty, položka 5222 – 

Neinvestiční transfery spolkům     o 53.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 33-99 – Ostatní záležitosti 

kultury, církví a sdělovacích prostředků, číslo akce 0085 – Granty, položka 5499 – 

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu    o 60.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 34-19 – Ostatní 

tělovýchovná činnost, číslo akce 0085 – Granty, položka 5222 – Neinvestiční transfery 

spolkům        o 5.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 34-19 – Ostatní 

tělovýchovná činnost, číslo akce 0085 – Granty, položka 5499 – Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu      o 38.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 55-12 – Požární ochrana – 

dobrovolná část, číslo akce 0085 – Granty, položka 5222 – Neinvestiční transfery 

spolkům        o 40.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 33-19 – Ostatní záležitosti 

kultury, číslo akce 0246 – Ocenění osobností a reprezentantů města Hlučína, položka 

5492 – Dary obyvatelstvu      o 44.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 33-99 – Ostatní záležitosti 

kultury, církví a sdělovacích prostředků, číslo akce 0246 – Ocenění osobností a 

reprezentantů města Hlučína, položka 5175 – Pohoštění  o 16.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 33-99 – Ostatní záležitosti 

kultury, církví a sdělovacích prostředků, číslo akce 0246 – Ocenění osobností a 

reprezentantů města Hlučína, položka 5194 – Věcné dary  o 4.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 64-09 – Ostatní činnosti 

jinde nezařazené, číslo akce 0200 – Dobrovolné svazky obcí, položka 5175 – 

Pohoštění        o 3.960 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-12 – Bytové hospodářství, 

číslo akce 0419 – Výměna oken a zateplení BD Severní 2, položka 5169 – Nákup 

ostatních služeb       o 1.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-12 – Bytové hospodářství, 

číslo akce 0520 – Zateplení objektu Opavská 10, položka 5169 – Nákup ostatních 

služeb         o 1.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-12 – Bytové hospodářství, 

číslo akce 0521 – Zateplení objektu Opavská 12, položka 5169 – Nákup ostatních 

služeb         o 1.000 Kč 

Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 33-19 – Ostatní záležitosti 

kultury, číslo akce 0559 – Agenda strategického rozvoje veřejného prostoru, položka 

5169 – Nákup ostatních služeb     o 19.416 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 33-19 – Ostatní 

záležitosti kultury, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

         o 10.584 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 13015 – Dotace na výkon sociální práce o 350.000 Kč 
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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 13015 – 

Dotace na výkon sociální práce     o 90.000 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 13015 – Dotace na výkon sociální práce o 22.591 Kč 

 

s n í ž i l y 

běžné výdaje 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 64-09 – Ostatní činnosti 

jinde nezařazené, číslo akce 0085 – Granty, položka 5222 – Neinvestiční transfery 

spolkům        o 400.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 34-19 – Ostatní 

tělovýchovná činnost, číslo akce 0246 – Ocenění osobností a reprezentantů města 

Hlučína, položka 5492 – Dary obyvatelstvu    o 64.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 21-41 – Vnitřní obchod, 

číslo akce 0200 – Dobrovolné svazky obcí, položka 5222 – Neinvestiční transfery 

spolkům        o 3.960 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje, oddíl-paragraf 36-36 – Územní rozvoj, číslo 

akce 0199 – Zpracování žádostí o dotace, položka 5169 – Nákup ostatních služeb

         o 18.000 Kč 

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

číslo akce 0559 – Agenda strategického rozvoje veřejného prostoru, položka 5169 – 

Nákup ostatních služeb      o 30.000 Kč 

 

z v ý š i l y 

kapitálové výdaje 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-12 – Bytové hospodářství, 

číslo akce 0419 – Výměna oken a zateplení BD Severní 2, položka 6121 – Budovy, 

haly, stavby        o 15.000 Kč. 

 

68/5e) Rada města Hlučína projednala rozpočtové opatření č. 8/2017 a doporučila 

zastupitelstvu města ke schválení dle upravené přílohy č. 1 – 4. 

Rada města Hlučína vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 3. 2017. 

 

68/5f) Rada města Hlučína projednala navrácení úroků žadatelům resp. prominutí části 

smluvních úroků ve výši 3.760,-- Kč ze Smlouvy o půjčce č. 2009/8/000173/SML 

z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína, uzavřené mezi Městem Hlučín a 

žadateli a doporučuje zastupitelstvu města, aby rozhodlo žádosti vyhovět tak, že bude 

uzavřena Smlouva o vrácení části z  již zaplaceného dluhu ze smlouvy o půjčce č. 

2009/8/000173/SML z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína mezi Městem 

Hlučín a žadateli, dle předloženého návrhu. 
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68/5g) Rada města Hlučína projednala a předkládá zastupitelstvu města na vědomí schválený 

závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2016. 

Rada města Hlučína projednala a předkládá zastupitelstvu města na vědomí Zprávu       

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí 

mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 za rok 2016 a Zprávu o výsledku kontroly 

hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2016. 

 

68/5h) a) Rada města Hlučína projednala a předkládá zastupitelstvu města ke schválení 

v souladu s §84, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Hlučína, IČ: 00300063, sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2016. 

b) Rada města Hlučína v souladu s §14 Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, vzala na vědomí 

informaci, že dle požadavku Zastupitelstva města Hlučína, zajistí odbor financí 

v průběhu účetního období přístup k mezitímním účetním závěrkám města Hlučína. 

c) Rada města Hlučína projednala a předkládá zastupitelstvu ke schválení závěrečný 

účet města Hlučína za rok 2016 s vyjádřením souhlas s celoročním hospodařením, a to 

bez výhrad. 

d) Rada města Hlučína vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Hlučín, IČ 00300063 za rok 2016. 

 

68/6a) Rada města Hlučína projednala a postupuje Zastupitelstvu města Hlučína ke zvolení 

přísedící Okresního soudu v Opavě pro volební období 2017 - 2021. 

 

68/6b) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 28. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína dne 08.06.2017 a stanovila program s úpravami. 

 

68/7a) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Studie víceúčelové sportovní 

haly Hlučín“ se na základě nejvhodnější podané nabídky stává společnost Stavební 

Klinika s.r.o., zastoupená Ing. Jiřím Novotným, Kopťovo 588, 739 34 Václavovice, 

IČ: 03368777, se kterou bude uzavřena smlouva o dílo v ceně 59.500,-- Kč bez DPH, 

tj. 71.995,--  Kč včetně DPH. 

 

68/9a) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 1 v Hlučíně, U Stadionu 

925/5 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 55,3 m2 

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

schváleného ceníku Rady města Hlučína ze dne 07.11.2011 

 stanovit termín ukončení podávání nabídek na 07.06.2017 

 stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 07.06.2017 dle 

předloženého návrhu.  

Rada města Hlučína si vyhrazuje zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu. 
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68/9b) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 7 v Hlučíně, U Stadionu 

923/1 o velikosti 2 + 1 formou výběrového řízení obálkovou metodou dle 

předložených podmínek, a to: 

 s podmínkou nabídky počtu měsíců (minimálně 3 s minimální výší 6.900,-- Kč, 

tj. 2.300,-- Kč za jeden měsíc), za které budou při podpisu smlouvy jednorázově 

uhrazeny zálohy na nájemné za předmětný byt.  

 stanovit termín ukončení podávání nabídek na 07.06.2017 

 stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 07.06.2017 dle 

předloženého návrhu. 

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

 

68/9c) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 8 v Hlučíně, Zahradní 

1071/12 o velikosti 1 + kk formou výběrového řízení obálkovou metodou dle 

předložených podmínek, a to: 

 s podmínkou nabídky počtu měsíců (minimálně 3 s minimální výší 5.100,-- Kč, 

tj. 1.700,-- Kč za jeden měsíc), za které budou při podpisu smlouvy jednorázově 

uhrazeny zálohy na nájemné za předmětný byt.  

 stanovit termín ukončení podávání nabídek na 07.06.2017 

 stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 07.06.2017 dle 

předloženého návrhu. 

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

 

68/9d) 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. 

 

68/9e) Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení – zjednodušeného 

podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy ulice 

Rovniny“ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.   

 

Rada města Hlučína jmenovala členy komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

veřejnou zakázku: „Stavební úpravy ulice Rovniny“ a za každého člena komise jeho 

náhradníka dle předloženého návrhu. Zároveň Rada města Hlučína pověřuje tuto 

komisi v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, otevíráním nabídek, posouzením splnění podmínek účasti v 

zadávacím řízení (včetně posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení) a 

hodnocením nabídek.  

 

Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek, posouzení kvalifikace účastníků a 

hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: 

„Stavební úpravy ulice Rovniny“ se mohou účastnit zástupci společnosti Unitender, 

s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava 1, IČ 25394495. 
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68/9g)Rada města Hlučína vzala na vědomí protokol o třetím a čtvrtém jednání hodnotící 

komise veřejné zakázky: „Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovníky“ a rozhodla 

vyloučit v souladu § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění uchazeče  VAPES CE s.r.o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní 

Suchá, IČ: 25888595 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 „Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovníky" a o uzavření 

smlouvy o dílo s uchazečem OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11,  

702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 64610225, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou a to 22.851.171,53 Kč bez DPH.  

 

68/10a)Rada města Hlučína rozhodla schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního  

        operačního programu na projekt Zateplení bytového domu Opavská 10, Hlučín 

 

68/10b)Rada města Hlučína rozhodla schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu na projekt Zateplení bytového domu Opavská 12, Hlučín 

 

68/10c)Rada města Hlučína schválila Podmínky použití loga města Hlučína dle předloženého 

návrhu. 

 

Rada města Hlučína pověřila odbor rozvoje uzavíráním smluv o poskytnutí podlicence 

k užití loga města Hlučína. 

68/10d)Rada města Hlučína vzala na vědomí výsledky pocitové mapy obyvatel Hlučína 

vzešlé z Veřejného fóra 2017. 

 

68/10e)Rada města Hlučína schválila bezplatný pronájem sálu KD Bobrovníky ve dnech 10. – 

14.08.2017 za účelem výstavy k oslavám výročí 640 let Bobrovníků. 

 

Rada města Hlučína rozhodla udělit souhlas k bezúplatnému užití znaku města 

Hlučína žadateli u příležitosti oslav výročí 640 let Bobrovníků. 

 

68/10f)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 veřejné hudební produkce – diskotéky na terase 

bufetu u hlučínského jezera, konané v období 01.06. - 31.08.2017 každý pátek a 

sobotu do 02:00 hodin následujícího dne. 

 

68/10g)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 Rádia Čas Motoscuk 2017 

konanou ve dnech 09. – 10.6.2017 ve sportovně rekreačním areálu v Hlučíně do 03:00 

hod. následujícího dne. 
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68/10h)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 Štěrkovna summer open 

air, konanou dne 16.06.2017 od 20:00 do 03:00 hod. následujícího dne v areálu 

hlučínského jezera. 

 

68/10i)Rada města Hlučína rozhodla neudělit souhlas k bezúplatnému užití znaku města 

Hlučína České federaci mažoretkového sportu u příležitosti konání soutěže Silesia 

Grand Prix v Hlučíně dne 04.06.2017 a doporučila pro tuto akci poskytnout logo 

města. 

Rada města Hlučína rozhodla, že akci udělí záštitu místostarostka města Hlučína. 

 

68/11a)Rada města Hlučína projednala prodej částí pozemku parc. č. 4507/2 geometrickým 

plánem nově označeno jako parc.č. 4507/47 vše v k. ú. Hlučín do vlastnictví žadatele, 

za cenu 65.000,-- Kč, prodej doporučuje a předkládá zastupitelstvu města 

k rozhodnutí. 

 

68/11b)Rada města Hlučína projednala žádost o udělení souhlasu s vybudováním parkovacího 

stání na části pozemku parc. č. 3088/213 v k.ú. Hlučín a rozhodla souhlas neudělit. 

 

68/11c)Rada města Hlučína projednala návrh směny části pozemku parc. č. 699/1, geom. 

plánem nově označené jako parc. č. 699/3 a pozemku parc. č. 699/2, vše v k. ú.  

Hlučín, ve vlastnictví Města Hlučína, za části pozemku parc. č. 696/1, geom. plánem 

nově označené jako parc. č.  696/3 a 696/4, vše v k. ú. Hlučín, ve vlastnictví ČR - 

příslušnosti hospodaření Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, se 

sídlem 30. dubna 1682/24, Ostrava, doporučuje směnu předmětných pozemků bez 

cenového vyrovnání a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

68/11d)Rada města Hlučína projednala možnost nabytí pozemků parc. č. 782/7 - vodní plocha 

o výměře 2052 m2 a parc. č. 782/9 - vodní plocha o výměře 713 m2 oba v k. ú. 

Dobroslavice od vlastníka, do vlastnictví města Hlučína, doporučuje nabytí za kupní 

cenu ve výši 55.300,-- Kč  a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

68/11e)Rada města Hlučína projednala prodej části pozemku parc. č. 4117/2 v k.ú. Hlučín, 

geometrickým plánem označené jako pozemek parc. č. 4117/15 – lesní pozemek  

o výměře 2445 m2 v k. ú. Hlučín, doporučuje prodej do podílového spoluvlastnictví 

vlastníků sousedících staveb pro rodinnou rekreaci,  

- za celkovou kupní cenu ve výši 93.675,-- Kč a předkládá zastupitelstvu města k 

rozhodnutí. 
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68/11f) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje bytové jednotky č. 1613/22, Dukelská 

2, Hlučín, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1613 v 

k.ú. Hlučín, obálkovou metodou s určením minimální kupní ceny ve výši 500.000,-- 

Kč 

 

-stanovila termín ukončení podávání nabídek na 31. července 2017, 17:00 hodin 

 

- stanovila termín pro otevírání obálek do 10 pracovních dnů po ukončení podávání  

     nabídek  

 

-  schválila komisi na otevírání obálek dle předloženého návrhu. 
 

68/11g)Rada města Hlučína projednala prodej části pozemku parc.č. 3071/103, nově GP ozn. 

jako pozemek parc.č. 3071/721 v k.ú. Hlučín, stávajícímu nájemci za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 83.115,--, prodej doporučuje a předkládá zastupitelstvu města 

k rozhodnutí. 

 

68/11h)Rada města Hlučína projednala prodej části  pozemku parc.č. 3071/103, nově GP 

označené jako pozemek parc.č. 3071/722 v k.ú. Hlučín vlastníkovi sousední 

nemovitosti – budovy čp. 1658 v Hlučíně za dohodnutou kupní cenu ve výši 24.315,-- 

Kč, prodej doporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

68/11i)Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostor o výměře  

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

společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., Čs. Armády 1263/32, Hlučín za účelem 

zabezpečení komplexního vytápění prostor v budovách  Ed. Beneše 8, 10 a Zahradní 

16 v Hlučíně. 

 

68/11j)Rada města Hlučína projednala žádost a rozhodla o záměru upravit nájemní smlouvu o 

nájmu prostor sloužících k podnikání č. 2014/1/000550/SML-OMM-11-116/2014/Pa-

2014 uzavřené dne 17.12.2014 mezi Městem Hlučína a nájemcem, kterým bude 

prominuto nájemci  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. 

 

68/11k)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. MO-16-

84/05/Ne-2005 na pronájem pozemku parc. č. 24 a části pozemku parc. č.23/4 v k. ú. 

Hlučín uzavřené mezi pronajímatelem Městem Hlučín a nájemcem společností AVAR 

PLUS, s.r.o., se sídlem U Rourovny 834/8, Svinov, 721 00 Ostrava, kterým se ruší 

podmínka udržování části pozemku parc. č. 23/4 v k. ú. Hlučín o výměře 30m2. 

 

68/11l)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku č. 352/18 v k. ú. Bobrovníky, mezi Městem Hlučín jako 

vlastníkem pozemku, společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 

940, PSČ 401 17 a  manželi Turkovými, oba bytem Jindřichova 12, 702 00 Ostrava, 

jako investory, pro umístění plynovodní přípojky, za jednorázovou náhradu ve výši 

900,-- Kč + zákonná sazba DPH. 
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68/11m)Rada města Hlučína projednala možnost nabytí části pozemku parc. č. 3520/6  

v k. ú. Hlučín o výměře 8 m2, geom. plánem nově označeného jako parc. č. 3520/19,  

od vlastníků, do vlastnictví Města Hlučína, doporučuje nabytí za kupní cenu ve výši 

6.400,-- Kč a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

68/11n)Rada města Hlučína udělila dle § 10 zákona 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích 

souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2088/27 v k.ú. Hlučín s úpravou a připojením 

pozemku ke komunikaci č. 2/469, dle předložené koordinační situace, pro Teplo 

Hlučín s.r.o., se sídlem Čs. Armády 1263/32, Hlučín a rozhodla o uzavření  smlouvy o 

právu provést stavbu „Plnící stanice CNG, Teplo Hlučín“. 

 

68/11o)Rada města Hlučína rozhodla o záměru změny nájemní smlouvy  ze dne 31.03.1999 

MO-11-130/98/Pa-99, ve  znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Městem Hlučín 

s Dětským rančem Hlučín, z.s.,  IČ 66144400, se sídlem Celní 1996/10b, 74801 

Hlučín, jíž byly pronajaty nájemci pozemky parc. č. 1444/26, 1444/29  a část pozemku 

parc. č. 1444/1 v rozsahu jak je znázorněn na přiloženém snímku kat. mapy, vše v k.ú. 

a obci Hlučín tak, že změna bude spočívat ve změně doby platnosti nájemní smlouvy, 

resp.  v prodloužení nájemního vztahu do 31.12.2035, s výjimkou částí pozemků parc. 

č. 1300/2 – trvalý travní porost a parc. č. 1444/1 – trvalý travní porost v k. ú. a obci 

Hlučín, jenž jsou dle příslušných územních rozhodnutí a stavebních povolení, resp. dle 

dotčené projektové dokumentace určeny k, či potřebné pro realizaci projektu ,,Sanace, 

rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ v rozsahu přiložené 

části projektu. Dále budou předmětem dodatku závazky dlužníka týkající se odstranění 

všech budov na pronajatých pozemcích postavených, umožnění případné likvidace 

uvedených budov pronajímatelem, v případě že nájemce z jakéhokoliv důvodu své 

závazky nesplní, dále pak prohlášení o vzdání se všech nároků spojených s realizací 

uvedených budov a úhradou jakýchkoliv škod způsobených likvidací budov, vzdání se 

veškerých nároků na jakékoliv případné bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s 

výstavbou, terénními úpravami, výsadnou, realizací zpevněných ploch nájemcem. 

Změna nájemní smlouvy bude dále spočívat v odstavci II. předmětné nájemní smlouvy 

tak, že nájemci bude povolena komerční činnost v rozsahu získávání finančních 

prostředků z poskytovaných služeb a vybírání poplatků jako jsou provozní poplatky, 

vstupné, rekondiční jízda na koni, prodej krmiva, výuka jízdy na koni, vyjížďky na 

koni, dopolední pobyty pro děti MŠ, ZŠ, zájmové skupiny, příměstské tábory, ustájení 

koní, dále pak výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to vše jako vedlejší 

hospodářská činnost prováděná za účelem získání finančních prostředků pro provoz 

areálu Dětského ranče Hlučín, z.s., jeho udržování a další rozvoj, a to vše za 

podmínky, že tyto činnosti boudou provozovány v souladu a rozsahu vedlejší činnosti 

vymezené článkem VII stanov spolku Dětský ranč Hlučín, z.s. a v souladu s platnými 

právními předpisy. 
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číslo 

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

 

68/12a)Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti valné 

hromady této společnosti, vyplatit prémie řediteli společnosti za rok 2016 v maximální 

výši dle pracovní smlouvy.  

 

68/13a)Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této 

společnosti vyplatit prémie řediteli společnosti za rok 2016 v maximální výši dle 

smlouvy o mzdě ředitele společnosti. 

 

68/14a) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby 

rozhodlo odebrat, s účinností ke dni 30.06.2017, z hospodaření příspěvkové 

organizace Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČ:  00418013, se sídlem 

Celní 12a, 748 01 Hlučín celkem 7 ks sádrových sochařských reprodukcí plastik 

sochaře Jana Jandy (konkrétně busty Jana Jindřicha XI von Hohberk, busty Anny von 

Hohberk, busty Konráda XIII, figurálního portrétu Marie von Kleist, figurálního 

portrétu Jana Jindřicha XI v loveckém úboru se psem a figurky dítěte s kytičkou), vše 

v pořizovací hodnotě 60.000,-- Kč dohromady za celý soubor reprodukcí plastik. 

 
Rada města Hlučína zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo 

všechny výše uvedené movité věci  a dále pohřební vůz z roku 1937 předat, s účinností 

od 01.07.2017, k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum Hlučínska, 

příspěvková organizace,  IČ: 71230530, se sídlem Zámecká 4, 74801 Hlučín, a aby 

Zastupitelstvo města Hlučína zároveň schválilo dodatek č. 6 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace, Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace, dle upraveného 

návrhu. 

 

 

 

 

 

Blanka Kotrlová  v.r.       Mgr. Pavel Lindovský  v.r. 

místostarostka města Hlučína     člen Rady města Hlučína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


