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        V ý t a h 
U s n e s e n í 

 
   z 48. schůze Rady města Hlučína, konané dne 15. srpna 2016 

 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
48/1a) Rada města Hlučína schválila Dodatek č. 8 odpisového plánu Mateřské školy Hlučín, 

Severní, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 
 
48/1b) Rada města Hlučína udělila souhlas Mateřské škole Hlučín, Severní, příspěvková 

organizace, k použití prostředků rezervního fondu ve výši 200.000,-- Kč na posílení 
fondu investic. 

 
48/2a) Rada města Hlučína schválila přijetí nadačního příspěvku z rozpočtu Nadace ČEZ – 

Podpora regionů do majetku organizace ve výši 100.000,-- Kč. Úhrada finančních 
prostředků z nadace bude provedena prostřednictvím bankovního účtu příspěvkové 
organizace Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, 1843643359/0800, zřízeného 
u ČS a.s., pobočka Hlučín. 

 
48/2b) Rada města Hlučína schválila navýšení rozpočtu organizace Správa sportovně 

rekreačního areálu Hlučín, IČ:00418013 o částku 285.560,-- Kč. Tato částka je určena 
k pořízení velkoplošného stanu o velikosti 15 x 10 m. 

 
48/3a) Rada města Hlučína projednala žádost Nadačního fondu Pavla Novotného, se sídlem 

747 31 Chlebičov, o poskytnutí finančního daru (příspěvku) na vyhlášenou veřejnou 
sbírku pro Onkologickou ambulanci Interní kliniky Slezské nemocnice v Opavě a 
rozhodla žádosti nevyhovět. 

 
48/3b) Rada města Hlučína schválila Plán inventur na rok 2016 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 
2016 ve složení dle předloženého návrhu. 

 

48/3c) Rada města Hlučína vzala na vědomí informaci k přípravě na vypracování návrhu 
rozpočtu města Hlučína na rok 2017. 

 
48/4a) Rada města Hlučína rozhodla  vypovědět smlouvu o zajištění činnosti, uzavřenou  dne 

20.11.2013 mezi Městem Hlučínem a provozovatelem o umožnění využití WC 
v Pizzerii Zlatý časy dle čl.  VII. odst. 1 písm. c)  výše uvedené smlouvy. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
48/5a) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje vodovodu a  kanalizace pro veřejnou 

potřebu vybudovaných v Hlučíně v lokalitě autobusové nádraží na pozemcích par.č. 
118, 102,103,104,110,92/1,4486/1 a 4487/1  obchodní společnosti Vodovody a 
kanalizace Hlučín, s.r.o., se sídlem Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín jako faktickému 
provozovateli těchto inženýrských sítí. Spolu s výše uvedeným vodovodem a 
kanalizací bude předmětem prodeje rovněž vodovodní přípojka pro fontánku na 
autobusovém nádraží umístěná v pozemku parc. č. 118 v k.ú. a obci Hlučín. 

 
48/5b) Rada města Hlučína projednala žádost o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení ve 

výši 10.179,-- Kč a rozhodla poplatky z prodlení prominout, ale pouze ve výši 9.000,-- 
Kč a to s přihlédnutím k úhradě poplatků z prodlení provedené žadatelem městu 
Hlučín v roce 2016 ve výši 10.900,-- Kč.  

 
48/6a) Rada města Hlučína projednala návrh na úpravy a rozhodla: 

- umístění retardéru – nesouhlasí 
- doplnit dopraví značku IP 10a- Slepá pozemní komunikace – souhlasí 
- nahradit stávající značku B20a – Nejvyšší povolená rychlost 40 za značku B20a 
   s uvedenou rychlostí 30 – souhlasí 
- provádění měření rychlosti projíždějících vozidel mezi ulicemi U Cihelny – U 

Vodárny – souhlasí 
- zbudování chodníku nebo stezky od ul. U Cihelny k zastávce autobusu Hlučín, 

cihelna – pozemky nejsou ve vlastnictví města, jsou v majetku Moravskoslezského 
kraje.  

   Bude řešeno v rámci možností s Moravskoslezským krajem. 
 

48/6b) Rada města Hlučína projednala návrh na omezení provozu po ulici Petra Bezruče 
vozidlům nad 3.5t a rohodla: 
- Doplnit DZ B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
3.5t v místě u kravína na prodloužené ulici Petra Bezruče, 
- Instalovat „informativní“ dopravní značku v místě napojení prodloužené ulice 
Petra Bezruče  k ul. Markvartovická u čerpací stanice Shell  s upozorněním na zákaz 
vjezdu po 500m, 
- Provést výměnu stávajících dopravních značek B4 na ul. Petra Bezruče, 
Jaselská, Hornická za dopravní značky B13 se symbolem 3.5t. 

 
48/6c) Rada města Hlučína projednala žádost vlastníků nemovitých věcí v části Malánky na 

instalaci dopravní značky B32 – Průjezd zakázán a rozhodla a rozhodla ponechat 
stávající stav. 

 
48/7a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 

320090086109 pro akci s názvem „Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín“ 
se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem - město, 
IČ: 27295567. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
48/7b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120055949 o 

smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické 
energie 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. 

 
48/7c) Rada města Hlučína rozhodla uzavřít se společností Teplo Hlučín, spol.s r.o., Čs. 

armády 1263/32, 748 01 Hlučín, IČ 25362747  Dodatek č. 1 k Příloze č. 1 Smlouvy  o 
dodávce a prodeji tepelné energie č. 2014/01/02 pro bytové domy Zahradní 12,14 a 
Dr. E. Beneše 3, 5 v Hlučíně dle předloženého návrhu. 

 
48/7d) Rada města Hlučína projednala žádost  Květinářství Aneta, Hlučín o náhradu  vzniklé 

škody a rozhodla žádosti nevyhovět. 
 
48/7e) Rada města Hlučína souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemkyní a 

podnájemkyní na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici Mírové náměstí 25 na 
dobu určitou dle předloženého návrhu. 

 
48/7f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemcem na byt č. 2 o velikosti 0 + 1 v Hlučíně na ulici Opavská 23 na dobu určitou 
dle předloženého návrhu. 

 
48/7g) 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 Dr.Ed.Beneše 8, a to dle 
předloženého návrhu. 

 
48/8a) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc č. 1706/200, 

1706/201 a části pozemku parc.č. 1706/136, 1706/198 a 1706/202 vše v k.ú. Hlučín o 
celkové výměře 7.240 m2 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, Hlučín 
OKD se sídlem 1. máje 7, 748 01 Hlučín. 

 
48/8b) Rada města Hlučína projednala nabídku Zemědělského podniku Razová, státního 

podniku v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6 - Řepy, k odprodeji 
pozemků, zapsaných na listu vlastnictví č. 5368  pro  k. ú. Hlučín, doporučuje nabytí 
pozemků za kupní cenu ve výši 10,-- Kč/m2 celkem 17.260,-- (dle návrhu Zem. 
podniku Razová, s.p. v likvidaci) a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
48/8c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy č. 

2015/1/000300/SML-OMM-16-180/2015/Hl, se společností AGROZEA, spol. s r. o. 
se sídlem U Dvora 49/4, Darkovičky, 748 01  Hlučín, kterým dojde ke snížení výměry 
propachtovaných pozemků z 200 618 m2 na  132 482 m2 a v návaznosti na tuto 
skutečnost ke snížení pachtovného. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
48/8d)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy č.  

2014/1/000328/SML–OMM–1–20/2014/Pa-2014, s nájemcem, kterým dojde ke 
snížení výměry propachtovaných pozemků z 32 558 m2 na 17 482 m2, a to ke dni 
vzniku právních účinků kupní smlouvy  č. 2016/1/000104/SML-OMM-5-2015/Zm. 

 
48/8e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. 139N05/22 

na pronájem částí pozemku parc. č. 714 v k. ú. Hlučín, uzavřené s nájemkyní, ve znění 
dodatku č. 1  a dodatku č. 2, kterým dojde ke snížení výměry pronajaté části pozemku 
z 673 m2 na 545 m2. 

 
48/8f) Rada města Hlučína rozhodla zrušit usnesení č. 91/5a) z 91. schůze Rady města 

Hlučína, konané dne 20. ledna 2014 o záměru pronájmu pozemků parc. č. 2055 a 2054 
v k.ú. Hlučín. 

 
48/8g) Rada města Hlučína projednala žádost a rozhodla smlouvu  o  zajištění  činnosti mezi  

Městem Hlučínem  a  žadatelem pro poskytování WC v provozovně „Kebab-burger“ 
na ulici Pode Zdí 2028/12 v Hlučíně pro veřejnost neuzavírat. 

 
48/8h) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 

parc. č. 4430/1 v k. ú. Hlučín (ul. Ostravská) se správcem pozemku Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 – 
Nusle, pro stavbu „Prostor před KD v Hlučíně včetně navazujících parkových ploch-
úprava křižovatky“ 

 
48/8i) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 8,4 m2 

v I. PP objektu čp. 1070, který je součástí pozemku parc.č. 290/4 v k.ú. Hlučín, 
společnosti Teplo Hlučín, spol. s.r.o., Čs. Armády 1263/32, Hlučín za účelem 
zabezpečení komplexního vytápění prostor v budovách Zahradní 12, 14 a Ed. Beneše 
3 a 5 v Hlučíně. 

 
48/8j) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o plné úhradě kupní ceny za bytovou 

jednotku č. 1614/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 
1614, kdy zaplacením celé kupní ceny v souladu s kupní smlouvou č. 2011/1/000014/ 
SML-OMM-4467-1614/19-KJ/11, uzavřenou s kupující, zaniká zástavní právo 
k uvedené bytové jednotce a Město Hlučín podá návrh na vklad výmazu zástavního 
práva a předkládá tuto informaci zastupitelstvu města. 

 
48/8k) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 224/5 a 224/1 v k. ú. Hlučín 
pro uložení nového kabelového vedení NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02 a pro zhotovitele 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  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
48/8l) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemcích parc. č. 4259/3, 4560/2, 4560/3, 4560/4, 4560/1 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 
24.300,-- Kč + zákonná sazba DPH. 

 
48/8m) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku č. 4522 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. 

 
48/8n) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku parc. č. 4522 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. 

 
48/8o) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku č. 4527 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 5.100,-- Kč + zákonná sazba DPH. 

 
48/8p) Rada města Hlučína projednala žádost Jana Ondruše „EL-EKO“, Luční 463/2, 747 18 

Píšť, o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a udělení souhlasu vlastníka pozemku 
parc. č. 198/1 v k. ú. Hlučín, pro zemní kabelovou přeložku NN a rozhodla žádosti 
nevyhovět. 

 
48/8q) Rada města Hlučína projednala žádost a doporučuje: 

- podat návrh na vklad výmazu  zástavního práva pro město Hlučín k bytové jednotce  
č. 1613/23 v bytovém domě č.p. 1613 v Hlučíně, se všemi jejími součástmi, 
příslušenstvím a vybavením, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 745/13117 na 
společných částech domu čp. 1613 v k.ú. a obci Hlučín, s podmínkou, že pan žadatel 
uhradí v souladu s kupní smlouvou č. 2011/1/000010/SML-OMM-461-1613/23-KJ/11 
celou kupní cenu (její dosud nezaplacenou část) za prodej bytové jednotky  č. 1613/23 
v bytovém domě č.p. 1613 v Hlučíně, se všemi jejími součástmi, příslušenstvím a 
vybavením, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 745/13117 na společných částech 
domu čp. 1613 v k.ú. a obci Hlučín, 
 
-  zrušení  věcného  předkupního  práva pro Město Hlučín k bytové jednotce č. 
1613/23 v bytovém domě č.p. 1613 v Hlučíně, se všemi jejími součástmi, 
příslušenstvím a vybavením, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 745/13117 na 
společných částech domu čp. 1613 v k.ú. a obci Hlučín, a uzavření smlouvy o zrušení 
věcného předkupního práva s podmínkou, že pan žadatel: 
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číslo 

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

 
- uhradí v souladu s kupní smlouvou č. 2011/1/000010/SML-OMM-461-1613/23-
KJ/11 celou kupní cenu (její dosud nezaplacenou část) za prodej bytové jednotky  č. 
1613/23 v bytovém domě č.p. 1613 v Hlučíně, se všemi jejími součástmi, 
příslušenstvím a vybavením, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 745/13117 na 
společných částech domu čp. 1613 v k.ú. a obci Hlučín,  

 
- a zároveň uhradí ve prospěch Města Hlučína finanční částku ve výši 321.435,-- Kč, 
odpovídající částce, kterou je dle kupní smlouvy č. 2011/1/000010/SML-OMM-461-
1613/23-KJ/11 žadatel povinen uhradit městu Hlučínu v případě porušení výše 
uvedeného předkupního práva, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy,  

 
a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

48/9a) Rada města Hlučína projednala formulované TOP problémy vzešlé z veřejného 
projednání ze dne 22.03.2016, ověřené anketou, vzala je na vědomí, stanovila garanty 
za jednotlivé problémy dle předloženého návrhu řešení a předkládá jej Zastupitelstvu 
města Hlučína. 

 
48/9b) Rada města Hlučína projednala formulované TOP problémy vzešlé z veřejného 

projednání ze dne 22.03.2016, ověřené anketou, vzala je na vědomí, stanovila garanty 
za jednotlivé problémy dle předloženého návrhu řešení a předkládá jej Zastupitelstvu 
města Hlučína. 

 
48/9c) Rada města Hlučína rozhodla udělit souhlas s projektem – Rekonstrukce objektu 

Charity Hlučín předkládaným do 29. výzvy IROP ,, Rozvoj sociálních služeb ‘‘ – 
specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
Integrovaného regionálního operačního programu. 

 
48/9d) Rada města Hlučína rozhodla o vypsání veřejné, ideové, jednokolové architektonické 

soutěže na revitalizaci veřejného prostranství „Park u Červeného kostela v Hlučíně“ 
 

48/9e) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Změna územní studie Hlučín  
Bobrovníky střed“ se stává společnost WMA architects, Sady svobody 4, 746 01 
Opava, IČ:72482346 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v souladu se zadávacími 
podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 62.000,-- Kč bez DPH. 

 
48/9f) Rada města Hlučína rozhodla o pořízení územní studie sídelní zeleně pro katastrální 

území Hlučín, Darkovičky a Bobrovníky. 
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48/9g) Rada města Hlučína projednala a vzala na vědomí zpracovanou „Územní studii Hlučín 

– lokalita u ZŠ Gen. Svobody“ a rozhodla na základě této studie zpracovat 
projektovou dokumentaci na dopravní propojení ul. Hrnčířská a Školní včetně 
související technické infrastruktury. 

 
48/10a)Rada města Hlučína rozhodla předat panu Mgr. Janu Latoňovi osvědčení o nastoupení 

do funkce člena Zastupitelstva města Hlučína dle předložené přílohy č. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Paschek v.r.     Blanka Kotrlová  v.r. 
starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


