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       V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

   z 43. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. června 2016 

 

číslo 

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

 

43/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regeneraci městské 

památkové zóny za období 5/2015 - 5/2016 bez připomínek. 

 

43/1b) Rada města Hlučína projednala návrh dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na vypracování 

územního plánu Hlučína uzavřené mezi Městem Hlučín a Urbanistickým střediskem 

Ostrava, s.r.o. a rozhodla o uzavření tohoto dodatku dle předloženého návrhu. 

 

43/2a) Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení – zjednodušené 

podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Přijetí úvěru – Město Hlučín“ za 

podmínek a rozsahu dle předložené Přílohy č. 1. 

 

Rada města Hlučína rozhodla vyzvat písemnou výzvou k podání nabídky a 

k prokázání splnění kvalifikace 10 zájemců dle předloženého návrhu. 

 

Rada města Hlučína jmenovala členy hodnotící komise ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na veřejnou zakázku: „Přijetí úvěru – Město Hlučín“ a za každého 

člena hodnotící komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu.  

 

Rada města Hlučína rozhodla, že ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou 

zakázku: „Přijetí úvěru – Město Hlučín“, bude plnit funkci komise pro otevírání 

obálek s nabídkami, hodnotící komise.  

 

Rada města Hlučína rozhodla, že ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou 

zakázku: „Přijetí úvěru – Město Hlučín“, kvalifikaci dodavatelů posoudí hodnotící 

komise.  

 

Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek s nabídkami a jednání hodnotící 

komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: „Přijetí úvěru – 

Město Hlučín“ se mohou v souladu s § 71 odst. 6 a § 75 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účastnit zástupci společnosti 

Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava 1,  IČ 25394495. 

 

43/3a) Rada města Hlučína přehodnotila své usnesení č. 36/3c) ze dne 21.03.2016 a rozhodla 

snížit minimální kupní cenu na prodej automobilu CAS 25 Škoda 706 RTHP, RZ: 

OPN 57-48, původní inventární číslo DHM 3860, z 61.700,-- Kč na 30.000,-- Kč.  
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číslo 

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

 

43/3b) Rada města Hlučína přehodnotila své usnesení č. 36/3b) ze dne 21.03.2016 a rozhodla 

snížit minimální kupní cenu na prodej automobilu Avia 31.1 K, RZ: 3T9 1010, 

původní inventární číslo DHM 4144, z 25.800,-- Kč na 10.000,-- Kč.  

 

43/3c) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 

14.6.2016 uvedenou v protokolu o druhém jednání hodnotící komise ustanovené pro 

posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

„Komplexní pojištění pro Město Hlučín“ a rozhodla vyloučit v souladu s ustanovením 

§ 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů uchazeče ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 

1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 45534306, a uchazeče DIRECT 

pojišťovna, a.s., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 25073958 z důvodu 

nesplnění podmínek zadávacího řízení. 

 

Rada města Hlučína rozhodla v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zrušit 

zjednodušené řízení na podlimitní veřejnou zakázku: „Komplexní pojištění pro Město 

Hlučín“. 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla po uplynutí doby pro podání námitek o 

provedení nového zadávacího řízení – zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na 

podlimitní veřejnou zakázku „Komplexní pojištění pro Město Hlučín“ za podmínek a 

rozsahu dle předložené přílohy č. 2.  

 

Rada města Hlučína rozhodla, že v novém zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

„Komplexní pojištění pro Město Hlučín“ kvalifikaci dodavatelů posoudí hodnotící 

komise. 

 

Rada města Hlučína rozhodla, že v novém zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

„Komplexní pojištění pro Město Hlučín“ bude plnit funkci komise pro otevírání 

obálek s nabídkami hodnotící komise. 

 

- Rada města Hlučína jmenovala členy hodnotící komise v novém zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku „Komplexní pojištění pro Město Hlučín“ a za každého člena 

hodnotící komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu. 

 

- Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek s nabídkami a jednání hodnotící 

komise v novém zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Komplexní pojištění pro 

Město Hlučín“ se mohou v souladu s § 71 odst. 6 a § 75 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účastnit zástupci společnosti 

SATUM CZECH s. r. o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČ 25373951.  
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číslo 

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

 

43/3d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatné) 

č. SUZB/2015/2016 mezi Městem Hlučínem, se sídlem Mírové nám. 23, 748 01 

Hlučín a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 

Děčín dle předložené přílohy č. 1. 

 

43/4a) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí příspěvku základním školám zřizovaným 

městem Hlučínem na lyžařský výcvik žáků 7. tříd ve školním roce 2016/2017 

dle předloženého návrhu. 

 

43/4b) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí mimořádných odměn ředitelům 

příspěvkových organizací zřizovaných městem Hlučínem, které nevykonávají činnost 

škol a školských zařízení, za období prosinec 2015 – květen 2016 dle předloženého 

návrhu. 

 

43/5a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemcem na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici 1.máje 1, a to dle 

předloženého návrhu. 

 

43/5b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemcem na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici 1.máje 1, a to dle 

předloženého návrhu. 

 

43/5c) Rada města Hlučína projednala došlé žádosti o byt se sníženou kvalitou a rozhodla 

žádostem nevyhovět. 

 

43/5d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemci na byt č. 19 o velikosti 1+kk v Hlučíně na ulici Mírové náměstí 25, a to dle 

předloženého návrhu. 

 

43/5e) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace akce 

„Parkoviště u Sportovní haly“ se stává Anna Jurečková, Na Kopaninách 3, 747 14 

Ludgeřovice, IČ: 01853201 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v souladu se 

zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 165.400,-- Kč bez 

DPH. 

 

43/5f) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Semafory u ATH“ 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  2.983.183,-- Kč bez DPH. 

 

43/5g) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce "Rekonstrukce autobusových 

zastávek Hlučín" 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 1.064.091,-- Kč bez DPH. 
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číslo 

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

 

43/5h) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce "Regenerace panelového sídliště 

OKD-východ - etapa pro rok 2016" se stává společnost BERKASTAV s.r.o., Nádražní 

955/11 792 01 Bruntál, IČ: 026 57 392 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v souladu 

se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 

2.316.950,89 Kč bez DPH. 

 

43/5i) Rada města Hlučína projednala využití objektu č.p. 1877 v k.ú. Hlučín a rozhodla 

objekt odstranit.  

 

43/5j) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemcem na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici Zahradní 33 na dobu určitou 

6 měsíců. 

 

43/6a) Rada města Hlučína rozhodla  o záměru pronájmu části nebytových prostor o výměře 

97,60 m
2
 v I. NP budovy čp. 286, která je součástí pozemku parc.č 454 v k.ú. Hlučín 

- na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

 

-  s kritériem výběru zájemce - využití nebytových prostor 

 

-  s ukončením podávání nabídek do 31.08.2016. 

  

43/6b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a udělení 

souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 3842/3 v k. ú. Hlučín k realizaci nového 

podzemního vedení NN pro investora – ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 

IV-Podmokly, PSČ 405 02 a pro zhotovitele, dle předloženého návrhu smlouvy č. ZU 

– 030 - BeM– 2016. 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

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

3842/3 v k. ú Hlučín, se společností  ČEZ Distribuce, a.s., za jednorázovou náhradu ve 

výši 300,-- Kč/bm + DPH 
 

 

43/6c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku č. 2944/58 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 1.800,-- Kč + zákonná sazba DPH. 

 

43/6d) Rada města Hlučína vzala na vědomí výpověď České pošty s.p., se sídlem Politických 

vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, ze dne 06.06.2016 z nájmu nebytových prostor v II.NP 

objektu čp. 129 v Bobrovníkách – o výměře 13,20 m
2
 pronajatých na základě smlouvy 

o nájmu nebytových prostor č. MO-37-39/94/Pa-97 k 31.08.2016. 
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číslo 

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

 

43/6e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

2015/1/000140/SML-OMM-4-27/2015/Pa-2014, uzavřené mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní, o nájmu části nebytových prostor o výměře 166 m2 v  II.NP budovy čp. 

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

upravena doba nájmu tak, že uvedené nebytové prostory budou nájemci pronajímány 

každý čtvrtek v odpoledních hodinách vždy na dobu 2 – 3 hodin. 

 

43/6f) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části nebytových prostor o výměře 

81,8 m
2
 v I. a II. NP budovy bez č.p, která je součástí pozemku parc.č. 1300/34 v k.ú. 

Hlučín: 

- za účelem provozu plavčíkárny 

 

- za určenou  minimální cenou pronájmu  nebytových prostor ve výši 5.000,-- Kč/rok 

bez DPH 

 

- se zálohou na služby spojené s užíváním pronajímaného objektu, (která bude 

stanovena při uzavírání NS) 

 

- na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce  

 

- s podmínkami  pronájmu - investice do oprav a vybavení objektu. 

 

 

43/6g) Rada města Hlučína projednala žádost Dětského ranče Hlučín se sídlem Celní 10b, 

Hlučín, o odkoupení části pozemku parc. č. 1444/1 a pozemku parc. č. 1444/29 v k. ú. 

Hlučín, záměr prodeje uvedených pozemků nedoporučuje a předkládá zastupitelstvu 

města k rozhodnutí. 

 

43/6h) Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 580/2, 

580/1, 4484/2, 4484/1, 4493/1 a 361 v k.ú. Hlučín a vlastníka komunikací na těchto 

pozemcích ke vstupu na tyto  pozemky a komunikace a k uložení optického kabelu pro 

stavbu "Propojení pomoci HDPE chráničky na ulici Bochenkova v Hlučíně", dle 

předložené situace, pro investora mjanik.net s.r.o., se sídlem Ostravská 53, Hlučín a 

pro zhotovitele, dle předloženého návrhu smlouvy č. ZU–033-BeM–2016. 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Propojení pomoci HDPE 

chráničky na ulici Bochenkova v Hlučíně" se spol. mjanik.net s.r.o., se sídlem 

Ostravská 53, Hlučín, za jednorázovou náhradu ve výši 200,-- Kč/bm + DPH. 
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43/7a) 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. 

 

43/8a) Rada města Hlučína ukládá za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

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

společnosti, jednateli společnosti TS Hlučín s.r.o. zajištění realizace výstavby 

parkoviště na ul. J. Seiferta z finančních prostředků obchodní společností TS Hlučín 

s.r.o., a to dle projektové dokumentace nazvané ,,Parkoviště na ul. J. Seiferta“ 

vypracované Atelier 5 spol. s r.o. Ostrava  z  června 2015 s ukončením realizace této 

stavby nejpozději do 31.12.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


